5 PRIEDAS
Prie 5 skyriaus.

Vaikų ugdymosi pasiekimų fiksavimo pasiekimų aplankuose pavyzdžiai

KAIP STEBĖTI IR VERTINTI VAIKŲ UGDYMOSI PASIEKIMUS BEI PAŽANGĄ?

Emilija – 5 m.

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ vaikų ugdymosi pasiekimų stebėjimo,
fiksavimo patirtis naudojantis Pasiekimų aprašu

Aplinkos pažinimas. Pasakoja apie savo šeimą, įvardija
visus šeimos narius.
Savivoka, savigarba. Įvardija save kaip šeimos narį.

Darželyje kiekvienam vaikui skirtas jo ugdymosi pasiekimų aplankas, kuris grupėse vadinamas
įvairiai: „Pasiekimų knyga“, „Pasiekimų aplankas“, „Ką aš moku, galiu“ ir pan. Kiekvieno vaiko ugdymosi pasiekimų aplanke fiksuojami tie atvejai, kai vaiko elgsena, kalba rodo jau įgytą gebėjimą
planuotame pasiekimų žingsnyje.
Vaiko „Pasiekimų aplanke“ pateikiami visų vaiko ugdymosi pasiekimų sričių įrodymai. Aplanke

Pastaba.

Piešinys įdėtas į
Emilijos „Pasiekimų knygą“.

pateikiamas įrodymas arba nurodoma, kur tai galima surasti (pvz., kompiuteryje nuotraukų archyve 2014 m. gruodžio mėn. 19 d.). Apie vaiko ugdymosi pasiekimus kalbamasi su tėvais, tariamasi,

Papasakojo apie savo šeimą, nupiešė ją, įvardijo visus
šeimos narius. Save nupiešė mažiausią, nes ir yra mažiausia, o kadangi labai myli savo mamą, nupiešė ją šalia savęs.
Atkreipėme dėmesį, kad Emilija labai gražiai suderino
spalvas.
Titas – 4 m. 10 mėn.

jei kyla kokių neaiškumų. Metų pabaigoje rašomas laiškas tėvams apie šių metų vaiko ugdymosi

Santykiai su bendraamžiais. Turi draugą ar kelis nesikeičiančius žaidimo partnerius. Sėkmingai įsilieja ir kartu žaidžia.

pasiekimus. Laiškas rašomas pagal Pasiekimų apraše pateiktą schemą, kurioje atsispindi tam tikro
amžiaus vaiko ugdymosi pasiekimų lūkesčiai. Parašytas laiškas aptariamas su tėvais ir įdedamas į
individualų vaiko pasiekimų aplanką ar segtuvą.

Problemų sprendimas. Tariasi su kitais.

Pastaba.

Pasiekimų aplanke nuoroda,
kad nuotraukos yra grupės nuotraukų archyve, 2014 metų sausio mėn.

Titas yra labai draugiškas, sugyvena su visais, tačiau žaidimams dažniausiai renkasi Korneliją. Jam labai patinka loginiai žaidimai. Susidūręs su problema, tariasi su kitais bei
pats siūlo pagalbą.

Jokūbas – 5 m.
Fizinis aktyvumas. Tiksliai atlieka sudėtingesnius
judesius ranka.
Kasdienio gyvenimo įgūdžiai. Taisyklingai naudoja
stalo įrankį.
Skaičiavimas ir matavimas. Dalina daiktą į dalis.
Pastaba.

Nuotrauka įdėta į
Jokūbo pasiekimų aplanką.
Individualūs vaikų ugdymosi pasiekimų aplankų viršeliai
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Nusprendus pagaminti vaisių salotas, vaikai atsinešė vaisių ir ėmėsi darbo.
Jokūbas gavo užduotį perpjauti pusiau vynuoges. Jis labai
kruopščiai tai atliko ir, beje, labai atsargiai ir taisyklingai
naudojosi peiliu.
Jokūbo darbą atidžiai sekė Austėja. Gal ir patarimų davė?
19

Saulius – 4 m. 10 mėn.
Iniciatyvumas ir atkaklumas. Ilgesnį laiką pats bando
įveikti kliūtis veikloje.
Aplinkos pažinimas. Skiria augalo dalis.
Fizinis aktyvumas. Taisyklingai laiko žirkles.
Sauliukas labai stropiai atliko užduotėlę: iškirpo žiedą,
jį nuspalvino, priklijavo, pripiešė kotelį ir lapelius.

Utenos vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Kornelija
2009-05-01

Taip gražiai iškirpti jam pavyko todėl, kad taisyklingai
laikė žirkles, dirbo susikaupęs ir neskubėdamas.
Atkreipkite dėmesį, kaip gražiai jis suderino žiedo spalvas.

Pastaba.

Vaiko darbelis įdėtas į
Pasiekimų aplanką.

Laiško tėvams forma

SVEIKAS(-A):

ORUS(-I):

BENDRAUJANTIS(-I):

SMALSUS(-I):

KURIANTIS(-I):

SĖKMINGAI
BESIUGDANTIS(-I):

Aš jau moku, aš galiu!
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos:__________________________________
Data_____________________
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2013–2014 m.
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Kornelijos ugdymosi pasiekimai

Laiškas tėveliams
Prabėgo dar vieni metai. Kokie jie buvo Kornelijai?
Kokiais pasiekimais ji gali pasidžiaugti?

Santykiai su bendraamžiais. Turi draugą ar kelis
nesikeičiančius žaidimo partnerius. Sėkmingai įsilieja
ir kartu žaidžia.

SVEIKA

Problemų sprendimas. Tariasi su kitais.

Kornelija yra labai tvarkinga. Jos spintelėje nėra išmėtytų, bet kaip sudėtų daiktų. Dažnai patikrina ir savo priemonių skyrelį, ar nėra ten neberašančių flomasterių, pasibaigusių klijų, sulamdytų
popierių ir pan.
Kornelija labai judri, mėgsta aktyvią veiklą. Labai džiaugiasi išmoktais naujais judesiais ar veiksmais. Mėgsta žaisti darželio kieme ant karstyklių, tiksliai ir saugiai atlikdama visus fizinius veiksmus.
ORI
Kornelija yra labai empatiška: tiek klausydama skaitomų tekstų, tiek stebėdama grupės draugus, puikiai jaučia nuotaikas. Labai įsiminė jos frazė: „Jei žmogus liūdnas, vadinasi, jo niekas nemyli.

Kornelija yra labai draugiška, sutaria su visais, tačiau
žaidimams dažniausiai ją renkasi Titas. Jis įsiklauso į Kornelijos duodamus patarimus, pasiūlymus, kurie yra tikslūs, suprantami.
Iniciatyvumas ir atkaklumas. Ilgesnį laiką pati
bando įveikti kliūtis veikloje.
Kūrybiškumas. Neįprastai naudoja įvairias
medžiagas, priemones.
Problemų sprendimas. Ieško tinkamų sprendimų.

Aš tą žinau.“
Kornelija turi didelį autoritetą grupėje. Ją vaikai myli, mielai su ja žaidžia. Būnant lauke, jei
kuriam vaikui reikia grįžti į grupę (pvz., į tualetą, pasiimti pamirštą daiktą ar pan.), paprastai jį palydi
Kornelija.
BENDRAUJANTI
Kornelija mielai bendrauja su grupės draugais, pasakoja jiems savo nuotykius ir klausosi drau-

Pasiūlius iš antrinių žaliavų padaryti paukšteliams lesyklėlę, Kornelija savarankiškai pasirinko dėžutę nuo pieno ir ėmėsi darbo. Nors sekėsi sunkiai, ji nesutriko ir ieškojo būdų, kaip pabaigti lesyklėlę (prašė stipresnių klijų,
auklėtojos padėjėjos pagalbos lesyklėlei sutvirtinti).
Kornelija sugalvojo, kad savo lesyklėlę pakabins medyje, todėl, paprašiusi auklėtojos virvutės, ją pririšo prie
stogelio.

gų. Mėgsta klausytis auklėtojos skaitomų ar pasakojamų istorijų. Domisi raidėmis. Gražiai ir tiksliai
nukopijuoja užrašus, o savo vardą jau pati savarankiškai parašo.
SMALSI
Kornelija viena iš aktyviausiai dalyvaujančių „Ryto rate“ ir bet kurioje kitoje veikloje. Skaičiuoja iki 10, lygina daiktų grupes bei formas.
KURIANTI
Iš visų menų Kornelijai, atrodo, labiausiai patinka piešti ir lipdyti. Nors mielai ir dainuoja, ir
vaidina.
SĖKMINGAI BESIUGDANTI
Kornelija neabejotinai priklauso prie grupės lyderių. Ji puiki auklėtojos padėjėja. Beje, kartą ji
prasitarė, kad užaugusi bus auklėtoja. Tikėsimės, kad taip ir bus.
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Regina Girčienė ir Valda Liugailaitė
2014 m. gegužė
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6 PRIEDAS
Prie 5 skyriaus.

Jono individualūs ugdymosi pasiekimai

KAIP STEBĖTI IR VERTINTI VAIKŲ UGDYMOSI PASIEKIMUS BEI PAŽANGĄ?

Sigita Balčiūnienė
Vitalija Bujanauskienė

ir saugoma užrašuose, segtuvuose (pedagogų pastabos, įvairių tyrimų grafikai, vaikų darbelių ar

4

Žingsniai

menis apie vaikų ugdymąsi žymi tuose pačiuose grupės užrašuose. Dalis informacijos užrašoma

Jonas (2 m. 3 mėn.) 2014-03-30

5

VAIKŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ ANALIZĖS BŪDAI

Grupėje dirbančios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kartu planuoja ugdomąją veiklą. Duo-

Jonas (1 m. 10 mėn.) 2013-10-10

6

3

2

jų fragmentų pavyzdžiai ir kt.), dalis – skaitmeniniame archyve (nuotraukos, filmuota medžiaga,
pasiekimų analizės duomenys).

1

Grupėje dirbančios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos susitaria, kokios informacijos apie kuriuos vaikų ugdymosi pasiekimus joms reikia, kokią medžiagą susidės į užrašus. Vienose grupėse
daromi „Pasiekimų sąvadai“ iš Pasiekimų aprašo, kitose naudojamasi visu Pasiekimų aprašu ir
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Pasiekimų sritys

jame pasižymimi siekiami pasiekimų žingsniai.
Šiame priede pateikiami individualaus vaiko ir mišrios vaikų grupės duomenų analizės pa-

Pavyzdys. Jono individualūs ugdymosi pasiekimai

vyzdžiai.
Justės individualūs ugdymosi pasiekimai

Surinkti duomenys apie vaikų ugdymosi pasiekimus analizuojami pasitelkiant diagramas,

Justė (2 m. 6 mėn.) 2013-10-10

lenteles. Individualiai vaiko pažangai analizuoti naudojamos linijinės diagramos, voratinklis. Visos
grupės vaikų duomenų analizei naudojamos stulpelinės diagramos, lentelės. Diagramos vaizdžiai
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parodo vaiko kiekvienos srities pažangą. Naudodamosios diagramų duomenimis ikimokyklinio

16
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4

3

alūs pasiekimai.

2

Diagramos gali būti daromos ranka popieriuje arba kompiuteryje naudojant Microsoft Office
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5

1

Individualios vaiko ugdymosi pažangos analizė. Duomenys renkami įvairiais būdais: stekvienoje srityje ugdymosi tą pasiekimų žingsnį, kurį pasiekė vaikas. Lape pažymėjus pasiektus

6

4

ti ugdymosi pasiekimų sritis, kurioms reikia skirti daugiau dėmesio, jose atsispindi vaikų individu-

bėjimo užrašai, nuotraukos, vaikų darbeliai. Auklėtojos iš įvairių turimų duomenų nustato kie-

1

5

17

ugdymo auklėtojos kryptingai planuoja ir organizuoja vaikų ugdymą. Diagramos padeda išryškin-

Excel programą.

Justė (2 m. 11 mėn.) 2014-03-30

0
6

14

žingsnius visose vaiko ugdymosi pasiekimų srityse yra braižoma linijinė diagrama. Tame pačiame
lape gali būti braižoma tiek diagramų, kiek kartų pagal ugdymo įstaigos susitarimą vykdoma vai-
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7

ko ugdymosi pasiekimų duomenų analizė. Pavyzdyje „Jono individualūs ugdymosi pasiekimai“
viena diagrama braižyta 2013 m. spalio 30 d., o kita – 2014 m. kovo 30 d. Pavyzdyje „Justės individualūs pasiekimai“ duomenys pateikti voratinklio diagramoje. Skirtingu laiku braižoma diagrama parodo vaiko ugdymąsi ir suteikia auklėtojoms informacijos, į ką atkreipti dėmesį planuojant
ugdomąją veiklą.
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Pavyzdys. Justės individualūs ugdymosi pasiekimai
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Grupės vaikų ugdymosi pasiekimų analizė. Grupės vaikų ugdymosi pasiekimų analizei nau-

Ranka braižytos diagramos

dojamos stulpelinės diagramos. Pavyzdyje „Grupės vaikų ugdymosi pasiekimai“ aiškiai matyti

Diagramas galima braižyti ranka ant A4 ar didesnio formato lapo. Mažesnio formato diagra-

kiekvienos vaiko ugdymosi pasiekimų srities pasiekimai. Ant X skalės surašomi pasiekimai, ant Y –

mos gali būti laikomos ikimokyklinio ugdymo auklėtojų užrašuose. Kad būtų aiškiau, kiekvienai vai-

žingsniai. Kiekvienam grupės vaikui suteikiama skirtinga spalva. Vaikai panašaus amžiaus. Pasiekimų

ko ugdymosi pasiekimų sričiai galima pasidaryti atskirą grupės vaikų pasiekimų diagramą.

skalėje pažymimas pasiektas ugdymosi pasiekimų žingsnis. Diagramoje matyti, kuriems vaikams
itin sekasi tam tikrose srityse.
Grupės vaikų ugdymosi pasiekimai 2014-03-30
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Pavyzdys. Grupės vaikų ugdymosi pasiekimai

Duomenų pateikimas lentelėje. Duomenys gali būti suvedami į lenteles, tačiau jos nėra to-

Pavyzdyje „Vaikų individualūs ugdymosi pasiekimai 7–12 srityse“ aiški informacija apie kiekvieno vaiko ugdymosi pasiekimus keliose srityse. Ant Y skalės užrašomi ugdymosi pasiekimų žingsniai,
vaikų vardai užrašomi ant X skalės, o ugdymosi pasiekimų sritys žymimos skirtingomis spalvomis.

kios informatyvios, kaip diagramos.
Ugdymo įstaiga susitarė, kad vaikų ugdymosi pažanga analizuojama du kartus per metus: spalio
ir kovo mėnesiais. Vaikai stebimi po vasaros atostogų iki spalio vidurio. Pavyzdyje „Vaikų ugdymosi
pasiekimai spalio mėn.“ pažymėti tuo metu užfiksuoti vaikų ugdymosi pasiekimų žingsniai. Antrą kartą analizuojama kovo mėnesį. Kovo mėnuo pasirinktas, kad būtų pakankamai laiko iki vasaros atosto-

Vaikų individualūs ugdymosi pasiekimai 7–12 srityse 2013-10-10

7

Pavyzdys. Ranka braižytos vaikų ugdymosi pasiekimų diagramos

gų koreguoti ugdymo procesą. Pavyzdyje „Vaikų ugdymosi pasiekimai kovo mėn.“ pažymėti vaikų ugdymosi pasiekimų žingsniai kovo mėnesį. Analizė daroma remiantis surinktais fiksavimo duomenimis.
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Pavyzdys. Vaikų individualūs ugdymosi pasiekimai 7–12 srityse
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7 PRIEDAS
Prie 6 skyriaus.
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KOKIOS Į VAIKO UGDYMOSI REZULTATUS ORIENTUOTO ATVIROJO UGDOMOSIOS
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VEIKLOS PLANAVIMO YPATYBĖS?
2

Grupės vaikų, kurioje ugdomi vaikai nuo 20 mėn. iki 43 mėn., ugdymosi pasiekimai.
Dauguma grupės vaikų spalio mėnesio duomenimis yra pasiekę antrąjį ugdymosi pasiekimų
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žingsnį. Ugdymo turinys orientuojamas į 3-iojo pasiekimų žingsnio rezultatus.
Išsiskiria Urtė, Nojus ir Lina.
Urtė daugelyje ugdymosi pasiekimų sričių yra pasiekusi trečiąjį pasiekimų žingsnį, o Nojus ir
Lina – visose ugdymosi pasiekimų srityse – tik pirmąjį pasiekimų žingsnį.

Pavyzdys. Vaikų ugdymosi pasiekimai spalio mėn.

Planuojami individualūs pasiekimai.
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Pavyzdys. Vaikų ugdymosi pasiekimai kovo mėn.
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GRUPEI PRITAIKYTAS „UGDYMOSI PASIEKIMŲ SĄVADAS“ (pavyzdys)

Urtė –

Nojus –

2-asis žingsnis

3-iasis žingsnis

4-asis žingsnis

1. KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI
• Valgo ir geria padedama
arba savarankiškai.
• Kartais parodo mimika,
ženklais arba pasako, kai
nori tuštintis ar šlapintis.
• Suaugusiojo rengiama „jam
padeda“.
• Suaugusiojo
padedama
plaunasi, šluostosi rankas,
išpučia nosį.
• Paprašyta padeda žaislą į
nurodytą vietą.

• Valgo ir geria savarankiškai.
Pradeda naudoti stalo įrankius.
• Pasako, ko nori ir ko nenori
valgyti.
• Pats eina į tualetą, suaugusiojo padedamas susitvarko.
• Suaugusiojo
padedamas
nusirengia ir apsirengia.
• Padedamas bando praustis,
nusišluostyti veidą, rankas.
• Padeda vieną kitą daiktą į
vietą.

• Valgo gana tvarkingai. Primenama po valgio skalauja
burną. Pasako, kodėl reikia
plauti vaisius, uogas, daržoves. Padeda suaugusiajam
serviruoti ir po valgio sutvarkyti stalą.
• Dažniausiai savarankiškai
naudojasi tualetu ir susitvarko juo pasinaudojusi.
Šiek tiek padedama apsirengia ir nusirengia, apsiauna ir nusiauna batus.
Šiek tiek padedama plaunasi rankas, prausiasi, nusišluosto rankas ir veidą.
Priminus čiaudėdama ar
kosėdamas prisidengia burną ir nosį. Gali sutvarkyti
dalį žaislų, su kuriais žaidė.
Pasako, kad negalima imti
degtukų, vaistų, aštrių ir
kitų pavojingų daiktų.
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2. FIZINIS AKTYVUMAS
• Savarankiškai
atsistoja,
stovi, atsitupia, pasilenkia,
eina į priekį, šoną ir atgal,
eina stumdama ar tempdama daiktą, bėga tiesiom kojom, atsisėdusi ant riedančio žaislo stumiasi kojomis,
pralenda per kliūtis keturpėsčia, padedama lipa laiptais aukštyn pristatomuoju
žingsniu, spiria kamuolį išlaikydama pusiausvyrą.
• Pasuka riešą, apverčia plaštaką delnu žemyn, pasuka delnu aukštyn, mosteli
plaštaka, paima daiktą iš
viršaus apimdama jį pirštais, išmeta daiktus iš rankos atleisdama pirštus, ploja rankomis. Ridena, meta,
gaudo kamuolį.

• Pastovi ant vienos kojos
(3–4 sekundes).
• Tikslingai, skirtingu ritmu
eina ten, kur nori.
• Vaikščiodamas apeina arba
peržengia kliūtis, eina plačia (25–30 cm) linija.
• Bėga keisdamas kryptį, greitį.
• Lipa ir nulipa laiptais pakaitiniu žingsniu laikydamasis suaugusiojo rankos
ar turėklų.
• Atsispirdamas abiem kojomis pašoka nuo žemės, nušoka nuo laiptelio, peršoka
liniją, spiria kamuolį.
• Geriau derina akių-rankos, abiejų rankų, rankų ir
kojų judesius, todėl tiksliau
konstruoja, veria ant virvutės sagas, ridena, mėto,
gaudo kamuolį, įkerpa popieriaus kraštą.

2-asis žingsnis
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4. SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ

• Stovėdama pasistiebia, atsistoja ant kulnų, stovėdama
ir sėdėdama atlieka įvairius
judesius kojomis bei rankomis. Eina ant pirštų galų, eina
siaura (5 cm) linija, gimnastikos suoleliu, lipa laiptais
aukštyn – žemyn nesilaikydama už turėklų, šokinėja
abiem ir ant vienos kojos,
nušoka nuo paaukštinimo.
Mina ir vairuoja triratuką.
• Pieštuką laiko tarp nykščio
ir kitų pirštų, tiksliau atlieka
judesius plaštaka ir pirštais
(ima, atgnybia, suspaudžia
dviem pirštais, kočioja tarp
delnų) bei ranka (mojuoja, plasnoja). Ištiestomis
rankomis pagauna didelį
kamuolį. Judesius tiksliau
atlieka kaire arba dešine
ranka, koja.

• Išsigandusi, užsigavusi, išalkusi nusiramina suaugusiojo kalbinama, glaudžiama, maitinama. Pati ieško
nusiraminimo: apsikabina
minkštą žaislą arba čiulpia
čiulptuką, šaukia suaugusįjį, ropščiasi ant kelių.
• Pradeda valdyti savo emocijų raišką ir veiksmus, reaguodama į ja besirūpinančio
suaugusiojo veido išraišką,
balso intonaciją, žodžius.
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• Pradeda atpažinti, ką pats
jaučia, turi savus emocijų
raiškos būdus. Pradeda vartoti emocijų raiškos žodelius ir emocijų pavadinimus.
• Pastebi kitų žmonių emocijų išraišką, atpažįsta aiškiausiai reiškiamas emocijas ir į jas skirtingai reaguoja
(pasitraukia šalin, jei kitas
piktas; glosto, jei kitas nuliūdęs).

• Pradeda suprasti, kad skirtingose situacijose (per gimimo
dieną, susipykus su draugu)
jaučia skirtingas emocijas,
kad jas išreiškia mimika, balsu, veiksmais, poza. Pavadina
pagrindines emocijas.
• Atpažįsta kitų emocijas
pagal veido išraišką, elgesį,
veiksmus. Geriau supranta
kitų emocijas ir jausmus,
dažnai tinkamai į juos reaguoja (pvz., stengiasi paguosti, padėti).
• Pradeda suprasti, kad jos ir
kitų emocijos gali skirtis (jai
linksma, o kitam tuo pat
metu liūdna).

• Yra ramus ir rodo pasitenkinimą kasdiene tvarka bei
ritualais. Jeigu kas nepatinka, nueina šalin, atsisako
bendros veiklos. Išbando
įvairius konfliktų sprendimo ar savo interesų gynimo
būdus (rėkia, neduoda žaislo, pasako suaugusiajam
ir kt.).
• Geriau valdo savo emocijų
raišką ir veiksmus, reaguodamas į juo besirūpinančio
suaugusiojo veido išraišką,
balso intonaciją, žodžius.
Žaisdamas kalba su savimi,
nes kalba padeda sutelkti
dėmesį, kontroliuoti savo
elgesį.
• Bando laikytis suaugusiojo prašymų ir draudimų.

• Nusiramina,
kalbėdama
apie tai, kas ją įskaudino, ir
girdėdama suaugusiojo komentarus.
• Pradeda valdyti savo emocijų raiškos intensyvumą
priklausomai nuo situacijos (pvz., ramioje aplinkoje
džiaugsmą reiškia santūriau).
• Nuolat primenama ir sekdama suaugusiojo bei kitų
vaikų pavyzdžiu laikosi
grupėje numatytos tvarkos, susitarimų ir taisyklių. Žaisdama stengiasi
laikytis žaidimo taisyklių.
Paklausta ramioje situacijoje pasako savo ar kito
netinkamo elgesio galimas
pasekmes.

5. SAVIVOKA IR SAVIGARBA

3. EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA
• Džiaugsmą, liūdesį, baimę,
pyktį reiškia skirtingu intensyvumu (nuo silpno nepatenkinto niurzgėjimo iki
garsaus rėkimo). Emocijos
pastovesnės, tačiau dar būdinga greita nuotaikų kaita.
• Atpažįsta kito vaiko ar suaugusiojo džiaugsmo, liūdesio, pykčio emocijų išraiškas.
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• Turi savo kūno išorės vaizdinius – atpažįsta save neseniai darytose nuotraukose, savo atvaizdą veidrodyje, pavadina kelias kūno
dalis.
• Supranta, ką ir kaip gali
padaryti pati, išreiškia
savo norus, pyksta, kai
suaugusysis draudžia tai
daryti.
• Džiaugiasi didėjančiomis
savo galimybėmis judėti,
atlikti veiksmus, kalbėti,
tikisi ja besirūpinančio suaugusiojo pritarimo, palaikymo, pagyrimo.

• Kalba pirmuoju asmeniu
„Aš noriu“, „Mano“. Savo
„aš“ sieja su savo veikla ir
daiktų turėjimu – pasako,
ką daro, ką turi.
• Pasako, kas jis yra – berniukas ar mergaitė, atskiria
berniukus nuo mergaičių,
pavadina 5–6 kūno dalis.
• Didžiuojasi tuo, ką turi ir
ką gali daryti, tikisi, kad juo
besirūpinantys suaugusieji
ir kiti vaikai jį mėgsta ir priima.

• Supranta, kad turi individualų norų, ketinimų, jausmų
pasaulį. Pasako, kaip jaučiasi, ko nori jis, ir kaip jaučiasi,
ko nori kitas.
• Supranta, kad suaugęs
negalėjo matyti to, ką jis
matė, ką darė arba kas atsitiko, jeigu nebuvo kartu
(tėvams pasakoja, ką veikė
darželyje ir kt.).
• Mano, kad jis yra geras, todėl kiti jį mėgsta, palankiai
vertina
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6. SANTYKIAI SU SUAUGUSIAISIAIS
• Sunkiai atsiskiria nuo mamos, tėčio ar globėjo.
• Akivaizdžiai parodo prieraišumą prie ja besirūpinančio
suaugusiojo. Mėgsta žaisti
kartu su ja besirūpinančiu
suaugusiuoju, stebi ir mėgdžioja jo žodžius, veiksmus.
Prieš ką nors darydama
pažiūri į suaugusiojo veidą,
laukdama pritarimo ar nepritarimo ženklų, atpažįsta
suaugusiojo emocijas, jausmus. Dažniausiai vykdo jai
suprantamus suaugusiojo
prašymus, kreipiasi į jį pagalbos.
• Bijo nepažįstamų žmonių,
nežinomos aplinkos, neįprastų žaislų.

• Lengviau nei antraisiais metais atsiskiria nuo tėvų.
• Drąsiai veikia, rizikuoja, išbando ką nors nauja, kai
šalia yra juo besirūpinantis suaugusysis. Mėgdžioja, tačiau žaidime savaip
pertvarko juo besirūpinančių suaugusiųjų veiksmus,
žodžius, intonacijas. Nori
veikti savarankiškai ir tikisi suaugusiojo palaikymo,
pagyrimo. Ne visada priima
suaugusiojo pagalbą, kartais užsispiria.
• Ramiai stebi nepažįstamus
žmones, kai auklėtojas yra
šalia jo arba matomas netoliese.

• Lengvai atsiskiria nuo tėvų
ar globėjų.
• Grupėje jaučiasi saugi, rodo
pasitikėjimą grupės auklėtojais, supranta jų jausmus,
bendradarbiauja su jais:
guodžiasi, kalbasi, klausia,
tariasi. Paklausta suaugusiajam pasako savo nuomonę.
Dažniausiai stengiasi laikytis suaugusiojo nustatytos
tvarkos, priima auklėtojų
pagalbą, pasiūlymus bei
vykdo individualiai pasakytus prašymus. Mėgsta ką
nors daryti kartu su suaugusiuoju.
• Kalbasi, ką nors veikia su
nepažįstamais žmonėmis,
kai juo besirūpinantis auklėtojas yra šalia jo arba
matomas netoliese.

7. SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS
• Mėgsta žaisti greta kitų vaikų, stebėti jų veiklą. Jiems
šypsosi, mėgdžioja jų judesius, veiksmus, ką nors
pasako. Gali duoti, imti ar
atimti (supykusi) žaislą iš
kito, jam suduoti.
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• Ieško bendraamžių draugijos. Žaidžia greta, trumpai pažaidžia su kitu vaiku,
trumpam įsitraukia į kito
vaiko žaidimą.
• Bendrauja mimika, judesiais, veiksmais, dažniau
kalbasi su kitu vaiku, pakaitomis atlieka veiksmus su
tuo pačiu žaislu. Audringai
reiškia teises į savo daiktus, žaislus, nori kito vaiko jam patinkančio žaislo.
Gali simpatizuoti kuriam
nors vaikui.

• Kartu su bendraamžiais
žaidžia bendrus žaidimus
(kviečia žaisti, priima, prašosi priimama į žaidimą).
• Žaisdama mėgdžioja kitus
vaikus, supranta jų norus,
stengiasi suprasti kita kalba
kalbančio vaiko sumanymus. Tariasi dėl vaidmenų,
siužeto, žaislų. Padedama
suaugusiojo, palaukia savo
eilės, dalijasi žaislais, priima kompromisinį pasiūlymą. Gali turėti vieną ar
kelis nenuolatinius žaidimų partnerius. Su jais greitai susipyksta, bet lengvai
susitaiko.

3-iasis žingsnis
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8. SAKYTINĖ KALBA
Klausymas
• Klausosi ir reaguoja kalba,
mimika, gestais į suaugusiųjų ir vaikų kalbėjimą.
• Supranta vaikų ir suaugusiųjų kalbą apie artimiausios aplinkos objektus, reiškinius, santykius, nesudėtingus trumpus tekstukus:
žaidinimus, eilėraštukus,
pasakas, pasakojimus, su
dienotvarke susijusius paaiškinimus, prašymus, paprastus klausimus.
• Supranta ir greitai mokosi
paprastų naujų žodžių.
• Išklauso ir supranta du vienas po kito išsakomus prašymus, kvietimus.
Kalbėjimas
• Noriai dalyvauja pokalbiuose. Mėgdžiojimu, žodelių
pakartojimais, veiksmais,
mimika ir pantomimika dalyvauja paprastuose žodiniuose žaidimuose.
• Dviejų trijų žodžių sakiniais
kalba apie tai, ką mato ir
girdi, kas atsitiko, ko nori.
• Kartoja, suaugusiajam padedant, girdėtus trumpus
kūrinėlius.

Klausymas
• Klausosi skaitomų ir pasakojamų kūrinėlių, naujų
žodžių.
• Išklauso, supranta ir reaguoja į kelis vienas paskui
kitą sekančius prašymus,
pasiūlymus, patarimus.
Kalbėjimas
• Trijų keturių žodžių sakiniais kalba ir klausinėja apie
save, savo norus, poreikius,
išgyvenimus. Pradeda mėgdžioti suaugusiųjų kalbėseną. Sako „Ačiū“, „Prašau“.
• Kalba ir klausinėja apie
tai, ką matė ir girdėjo, apie
aplinkos objektus, jų savybes, įvykius, net jei jų dabar
ir nemato.
• Domisi laidomis, animaciniais filmais vaikams, kalba
apie juos. Vienu ar keliais
žodžiais atsako į elementarius klausimus.
• Kalba kelių žodžių sakiniais,
žodžius derina pagal giminę, skaičių, linksnį.
• Kartu su suaugusiuoju deklamuoja eilėraštukus, užbaigia žinomas pasakas, eilėraštukus.

Klausymas
• Klausosi aplinkinių pokalbių, sekamų pasakojamų,
skaitomų, deklamuojamų
kūrinių literatūrine kalba,
tarmiškai.
• Pradeda išklausyti, suprasti
ir reaguoti į tai, ką jai sako,
aiškina suaugusysis ar vaikas. Stengiasi suprasti kita
kalba kalbančių vaikų norus, pasiūlymus.
Kalbėjimas
• Kalba pats sau, kalba kitam, klausinėja, užkalbina,
prašo, pašaukia, kartais laikydamasis elementarių kalbinio etiketo normų. Kalba,
pasakoja apie tai, ką jaučia
ir jautė, veikia ir veikė. Žaidžia garsais ir žodžiais, kuria
naujus žodžius.
• Kalba, pasakoja apie tai, ką
mato ir matė, girdi ir girdėjo, ką sužinojo, suprato,
vartodamas elementarius
terminus, girdėtus naujus
žodžius.
• Kalbėdamas vartoja paprastos konstrukcijos gramatiškai taisyklingus sakinius.
Taisyklingai taria daugumą
gimtosios kalbos žodžių garsų. Padedant atpažįsta žodyje kelis atskirus garsus.
• Deklamuoja trumpus eilėraščius, atkartoja trumpas
pasakas ar apsakymus, pridėdamas savo žodžių, pasakojimą palydėdamas gestais ir mimika.
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9. RAŠYTINĖ KALBA
Skaitymas
• Varto knygeles, žiūrinėja
paveikslėlius, piršteliu juos
rodo. Pradeda atpažinti
savo mėgstamas knygeles,
nori, kad jas paskaitytų.
Kartais knygelę laiko taisyklingai. Reaguoja į skaitomą tekstą. Kreipia dėmesį
į aplinkoje esančias raides,
žodžius, simbolius.
Rašymas.
• Įvairiomis rašymo priemonėmis spontaniškai brauko
popieriaus lape.

Skaitymas
• Varto knygeles, dėmesį
skirdamas ne tik paveikslėliams, bet ir tekstui, prašydamas paskaityti. Geba
sieti paveikslėlius su juose
vaizduojamais konkrečiais
daiktais, juos pavadina.
Pradeda pažinti aplinkoje
esančius simbolius.
Rašymas
• Įvairiomis rašymo priemonėmis kraiglioja vertikalias
ir horizontalias linijas.
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• Atpažįsta ir pavadina vis
daugiau artimiausioje aplinkoje esančių augalų (sodo,
daržo, lauko), gyvūnų, daiktų, domisi jais.
• Skiria atskirus gamtos reiškinius.
• Orientuojasi savo grupės,
darželio, namų aplinkoje.
• Pasako savo ir savo šeimos
narių vardus.
• Dalyvauja prižiūrint augalus ar gyvūnus.
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11. SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS
Skaitymas
• Domisi skaitymu. Vaizduoja, kad skaito knygą, kuri
jam buvo skaityta. „Skaito“
knygelių paveikslėlius, įvardija įvairių objektų ir veikėjų
bruožus, veiksmus. Atkreipia
dėmesį į raides, simbolius
(grafinius vaizdus) aplinkoje, pradeda jais manipuliuoti
įvairioje veikloje.
Rašymas
• Domisi ne tik įvairiomis
rašymo priemonėmis, bet
ir galimybe rašyti (planšetiniu kompiuteriu ir kt.)
Keverzonėse ir piešiniuose
pasirodo realių raidžių elementai ir raidės. Raidėmis
ir simboliais (grafiniais vaizdais) pradeda manipuliuoti
įvairioje veikloje.

10. APLINKOS PAŽINIMAS
• Stebi ir atpažįsta artimiausią savo aplinką, orientuojasi joje.
• Pažįsta ir pavadina kai kuriuos gyvūnus, žmones,
daiktus, jų atvaizdus.
• Žino kai kurių daiktų paskirtį ir jais naudojasi (šukos,
šaukštas, nosinaitė).
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• Pažįsta gyvenamosios vietovės objektus (namai, automobiliai, keliai, parduotuvės ir pan.).
• Pasako miesto, gatvės, kurioje gyvena, pavadinimus,
savo vardą ir pavardę.
• Pastebi pasikeitimus savo
aplinkoje.
• Pastebi ir nusako aiškiausiai
pastebimus gyvūnų ir augalų požymius.
• Atpažįsta gamtoje ar paveiksluose dažniausiai sutinkamus gyvūnus, medžius, gėles, daržoves, grybus, pasako jų pavadinimus.
• Pasako metų laikų pavadinimus ir jiems būdingus požymius, skiria daugiau gamtos reiškinių (rūkas, pūga,
šlapdriba).

Skaičiavimas
• Supranta, ką reiškia vienas,
dar vienas, du, daug (parodo pirštukais, kiek turi metukų).
Matavimas
• Žaisdami stengiasi rasti
reikiamos formos, dydžio
ar spalvos daiktą. Nuotraukoje, piešinyje atpažįsta
anksčiau matytą daiktą. Supranta vis daugiau žodžių,
kuriais nusakoma daikto
forma, dydis, spalva, judėjimas erdvėje: paimti didelį,
nueiti iki, pažiūrėti į viršų ir
pan.

Skaičiavimas
• Skiria žodžius mažai (vienas, du) ir daug. Paprašytas, duoda kitiems po vieną
žaislą, daiktą.
• Geba išrikiuoti daiktus į vieną eilę.
Matavimas
• Tapatina daiktus pagal formą, dydį. Suranda tokios
pat spalvos (raudonos,
mėlynos, geltonos, žalios)
daiktus.
• Supranta, kad bokštas, kurio viršuje bus didesnės, o
apačioje – mažesnės kaladėlės, nebus tvirtas. Supranta ir pradeda vartoti
daiktų palyginimui skirtus
žodžius: didelis – mažas,
ilgas – trumpas, sunkus –
lengvas, storas – plonas,
toks pat, ne toks, kitoks,
vienodi, skiriasi ir pan.

Skaičiavimas
• Pradeda skaičiuoti daiktus,
palygina dvi daiktų grupes
pagal daiktų kiekį grupėje.
Padalina daiktus į grupes po
lygiai (po du, po tris). Supranta, kad prie daiktų pridedant po vieną jų skaičius
grupėje didėja, o paimant
po vieną – mažėja.
• Pradeda vartoti kelintinius
skaitvardžius (pirmas, antras ir t. t.).
Matavimas
• Atpažįsta ir atrenka apskritos (skritulio), keturkampės
(keturkampio), kvadratinės
(kvadrato) formos daiktus,
vienodo dydžio ar spalvos
daiktus. Statydamas, konstruodamas, komponuodamas, grupuodamas pradeda
atsižvelgti į daikto formą,
dydį, spalvą.
• Labai skirtingus ir vienodus
daiktus palygina pagal ilgį,
storį, aukštį, masę ir pan. Dydžių skirtumams apibūdinti
pradeda vartoti žodžius: didesnis – mažesnis, ilgesnis –
trumpesnis, storesnis – plonesnis, aukštesnis – žemesnis ir pan. Už save didesnius
daiktus vadina dideliais, o
mažesnius – mažais.
• Pradeda skirti dešinę ir kairę savo kūno pusę, kūno
priekį, nugarą. Nurodydamas kryptį (savo kūno atžvilgiu) naudoja žodžius:
pirmyn – atgal, kairėn – dešinėn, aukštyn – žemyn.
• Paros dalis sieja su savo gyvenimo ritmu. Žino metų
laikus ir būdingus jiems požymius
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12. MENINĖ RAIŠKA
Muzika, šokis
• Įdėmiai klausosi muzikos
ir aplinkos garsų, spontaniškai žaidžia balso intonacijomis, rankų ir kojų
judesiais, mėgdžioja žaidinimų judesius, suaugusiųjų
balso intonacijas, muzikos
garsus, dviejų trijų garsų melodijas ar daineles.
Skambant muzikai ritmiškai
ploja, trepsi, tūpčioja, barškina, stuksena kokiu nors
daiktu.
Žaidinimai, vaidyba
• Žaidžiant sūpavimo, kykavimo, jodinimo, kutenimo,
pirštukų žaidimus bei žaidinimus mėgdžioja įvairias
išgirstas intonacijas, parodytus veiksmus. Įvairius
jausmus, norus rodo judesiais ir veiksmais (pamojuoja, apkabina).
Vizualinė raiška
• Spontaniškai
keverzoja
„rankų judesių“ piešinius,
juos apžiūrinėja. Džiaugiasi (šūkčioja, krykštauja,
mojuoja rankomis) dailės
priemonės (tirštais dažais, minkšta tešla) paliekamu pėdsaku ir patiriamais jutimais, siekia pakartoti ir pratęsti įdomią
patirtį.
• Tyrinėdama dailės medžiagas ir priemones intuityviai
atranda skirtingus veikimo
su jomis būdus (brauko
pirštais, varvina dažus, maigo tešlą).
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Muzika
• Emocingai atliepia klausomus kūrinius (vaikiškas
dainas,
instrumentinius
kūrinius) – šypsosi, džiaugiasi, ploja rankom, trepsi,
sėdėdamas sūpuoja kojas
ar pan.
• Vienas ir kartu su kitais dainuoja dviejų – keturių garsų
daineles, palydėdamas jas
judesiais.
• Drauge su pedagogu žaidžia
muzikinius žaidimus, eina
ratelius, jų tekstą imituoja
rankų, kūno judesiais. Juda
pagal muziką: žingsniuoja,
bėga, apsisuka, kūno judesiais imituoja kai kurių gyvūnų judesius.
• Apžiūrinėja, tyrinėja ritminius muzikos instrumentus
ir jais ritmiškai groja kartu
su pedagogu.
• Kuria, dainuoja vieno aukščio tonu savitus žodžius,
ritmuoja vaikiškais instrumentais ir daiktais.
Šokis
• Mėgdžioja žaidinimų, gyvūnų, augalų judesius.
• Šoka spontaniškai kurdamas dviejų trijų natūralių
judesių (eina, pritūpia, pasisuka ir kt.) seką.

Muzika
• Klausydamasi ir tyrinėdama gamtos garsus, trumpus
vokalinius ir instrumentinius kūrinius, judesiu emocingai atliepia jų nuotaiką,
tempą bei keliais žodžiais
juos apibūdina.
• Kartu su kitais dainuoja
trumpas, aiškaus ritmo,
siauro diapazono, laipsniškos melodinės slinkties autorines ir liaudies dainas.
Dainavimą palydi ritmiškais
judesiais. Tyrinėja savo balso galimybes (dainuoja garsiai, tyliai, aukštai, žemai,
greičiau, lėčiau).
• Žaidžia įvairių tautų muzikinius žaidimus, eina ratelius,
atlikdama kelis nesudėtingus judesius: eina, bėga rateliu, trepsi, ploja, mojuoja,
sukasi po vieną ir už parankių. Tyrinėja garso išgavimo
būdus kūno, gamtos, įvairiais muzikos instrumentais, jais ritmiškai pritaria
suaugusiojo grojimui.
• Improvizuoja skanduodama, plodama, trepsėdama,
stuksendama, spontaniškai
kuria ritminius, melodinius
motyvus savo vardui, žodžiams.

2-asis žingsnis

3-iasis žingsnis

4-asis žingsnis

Žaidimai, vaidyba
• Žaisdamas su daiktu ar
žaislu atlieka matytus
veiksmus, judesius. Įvairiai
intonuodamas kalba apie
tai, ką daro. Mėgdžioja šeimos narių kalbą, veiksmus.
Muzikiniuose rateliuose judesiais, veiksmais vaizduoja
siužeto elementus, reiškia
savaime kilusias emocijas.

Šokis
• Žaidžia vaizduojamuosius
(darbo proceso, augalų vegetacijos, gyvūnų) šokamuosius žaidimus, šoka 3–4
natūralių judesių (bėga, sukasi, ritasi ir kt.) šokius.
• Šoka spontaniškai kurdama
3–4 natūralių judesių seką.

Vizualinė raiška
• Spontaniškai reiškia emocijas, įspūdžius dailės priemonėmis ir medžiagomis. Brėžia įvairias linijas, formas
vis labiau koordinuodamas
rankų judesius. Bando ką
nors pavaizduoti (mamą,
mašiną). Savo keverzonėse
įžvelgia daiktus ar įvykius.
• Eksperimentuoja dailės medžiagomis ir priemonėmis,
tyrinėja įvairius veikimo su
jomis būdus. Piešdamas,
spauduodamas, tapydamas,
lipdydamas, konstruodamas labiau mėgaujasi procesu, o ne rezultatu.

Žaidimai, vaidyba
• Žaisdama atkuria matytų situacijų fragmentus, panaudoja tikrus daiktus, reikmenis, drabužius. Kuria dialogą
tarp veikėjų, išraiškingai intonuoja. Žaisdama atsipalaiduoja. Muzikiniuose rateliuose kuria ar savaip perteikia
kelis veikėją vaizduojančius
judesius, veiksmus, spontaniškai reiškia emocijas.
Vizualinis menas
• Patirtį išreiškia įvairiomis
linijomis, jų deriniais, dėmėmis, geometrinėmis ir
laisvomis formomis, spalvomis, išgaudama šiek
tiek atpažįstamus vaizdus,
objektus, juos įvardija. Kuria spontaniškai, kartais pagal išankstinį sumanymą,
kuris darbo eigoje dažnai
kinta, „pasimeta“. Kūrybos
procesą palydi pasakojimu,
komentavimu, gestikuliavimu, mimika. Eksperimentuoja dailės medžiagomis
ir priemonėmis, atrasdama
spalvų, linijų, formų, faktūrų įvairovę, turi mėgstamas spalvas. Kuria koliažus,
spauduoja įvairiomis priemonėmis, konstruoja, lipdo
nesudėtingas formas.
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2-asis žingsnis

3-iasis žingsnis

4-asis žingsnis

2-asis žingsnis

• Atpažįsta (suklūsta, rodo)
kai kuriuos jau girdėtus
muzikos kūrinius, matytus
šokius, ratelius, vaidinimo
veikėjus, supranta dailės
kūrinių turinį.
• Emocingai reaguoja girdėdamas darnų garsų, intonacijų, žodžių sąskambį,
žiūrinėdamas savo ir kitų
piešinėlius, spalvingas knygelių iliustracijas, žaislus,
džiaugdamasis savo puošnia apranga.
• Paklaustas pasako, ar patiko muzikos kūrinėlis, dainelė, šokis, vaidinimas, dailės
darbelis.

• Džiaugiasi menine veikla,
nori dainuoti, šokti, vaidinti, pasipuošti.
• Skirtingai reaguoja (ramiai
ar emocingai) klausydama ir stebėdama skirtingo
pobūdžio,
kontrastingus
meno kūrinius, aplinką.
• Keliais žodžiais ar sakiniais
pasako savo įspūdžius apie
klausytą muziką, dainelę,
eilėraštį, pasaką, matytą
šokį, vaidinimą, dailės kūrinį, knygelių iliustracijas,
gamtos ir aplinkos daiktus ir reiškinius, pastebi
ir apibūdina kai kurias jų
detales. Reaguoja į kitų
nuomonę.

• Stengiasi išbandyti žaislus
ar daiktus, stebi, kas vyksta aplinkui, rodo kitiems, ką
pavyko padaryti.
• Mėgsta žaisti slėpynių. Patikusį veiksmą prašo pakartoti daug kartų.

• Atsargiai elgiasi su nepažįstamais daiktais ir medžiagomis, tačiau rodo susidomėjimą, bando aiškintis,
kas tai yra, kaip ir kodėl tai
veikia, vyksta.
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• Nuolat ką nors energingai
žaidžia, veikia, laisvai juda
erdvėje, pats keičia veiklą,
pasirenka vieną iš kelių
daiktų, sugalvoja būdus,
kaip pasiekti neprieinamą
norimą daiktą.
• Mėgsta išbandyti naujus
žaislus, žaidimus, neįprastą
veiklą.
• Ekspresyviai reiškia savo
norus, sako „ne“.

• Dažniausiai pati pasirenka ir
kurį laiką kryptingai plėtoja
veiklą viena ir su draugais.
• Kviečiama, sudominama
įsitraukia į suaugusiojo pasiūlytą veiklą jai, vaikų grupelei, visai vaikų grupei.
• Susidūrusi su kliūtimi arba
nesėkme, bando ką nors
daryti kitaip arba laukia suaugusiojo pagalbos. Siekia
savarankiškumo, bet vis dar
laukia suaugusiųjų paskatinimo, padrąsinimo.

• Pati pasirenka žaidimui
ar kitai veiklai reikalingus
daiktus ir medžiagas, paaiškina, kodėl pasirinko.
• Žaisdama juos tyrinėja,
išbando (pvz., plaukia ar
skęsta, rieda ar sukasi ratu,
tinka daiktai vienas prie
kito ar ne ir pan.).

16. PROBLEMŲ SPRENDIMAS
• Susidūrusi su sudėtinga veikla, kliūtimi, išbando jau
žinomus veikimo būdus.
Stebi, kaip panašioje situacijoje elgiasi kiti ir išbando
jų naudojamus būdus.
• Nepavykus įveikti kliūties,
meta veiklą arba laukia pagalbos.

• Drąsiai imasi sudėtingos
veiklos, atkakliai, keisdamas veikimo būdus bando
ją atlikti pats, stebi savo
veiksmų pasekmes.
• Nepavykus įveikti sudėtingos veiklos ar kliūties,
prašo pagalbos arba meta
veiklą.

14. INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS
• Pati pasirenka daiktus,
su jais žaidžia, daug kartų atkakliai bando atlikti naują veiksmą, kartoja
pavykusius veiksmus. Judesį, veiksmą ar garsą gali
pakartoti tuoj pat, po kelių valandų, dienų, todėl
savarankiškai modeliuoja
kelis judesius ar veiksmus į vieną seką. Trumpam atitraukus dėmesį vėl
sugrįžta prie ankstesnės
veiklos.
• Pati noriai mokosi iš tų, su
kuriais jaučiasi saugi.
• Veiksmais ir atskirais žodžiais reiškia norus, veda
suaugusįjį prie dominančių daiktų. Protestuoja, reiškia nepasitenkinimą, negalėdami įveikti
kliūties.

4-asis žingsnis

15. TYRINĖJIMAS

13. ESTETINIS SUVOKIMAS
• Skirtingai reaguoja girdėdama besikeičiančių intonacijų suaugusiojo kalbinimą,
muzikos garsus, matydama
gražius gamtos bei aplinkos
vaizdus, dailės kūrinius, šokančius ir vaidinančius vaikus ar suaugusiuosius. Intuityviai mėgdžioja tai, kas
jiems patinka.

3-iasis žingsnis

• Supranta, kad susidūrė su
sudėtinga veikla, kliūtimi,
problema.
• Nori ją įveikti, išbando pačios
taikytus, stebėtus ar naujai
sugalvotus veikimo būdus.
• Stebi savo veiksmų pasekmes, supranta, kada pavyko įveikti sunkumus. Nepasisekus prašo suaugusiojo
pagalbos.

17. KŪRYBIŠKUMAS
• Domisi naujais daiktais,
vaizdais, garsais, judesiais.
• Atranda naujus veiksmus
(tapyti ant veidrodžio, ridenti, nardinti į vandenį ir
kt.) ir taiko juos daiktams
tyrinėti.

• Atranda vis naujus dalykus artimiausioje įprastoje
aplinkoje.
• Įsivaizduoja gyvūnus, augalus, daiktus, apie kuriuos jam
pasakojama, skaitoma. Žaisdamas atlieka įsivaizduojamus simbolinius veiksmus.

• Įžvelgia naujas įprastų daiktų bei reiškinių savybes.
• Pasitelkia vaizduotę ką nors
veikdama: žaisdama, pasakodama, judėdama.
• Sugalvoja įdomių idėjų,
skirtingų veikimo būdų.

18. MOKĖJIMAS MOKYTIS
• Nori naujų įspūdžių, todėl
aktyviai domisi aplinkos
daiktais – juda, norėdama
paimti, pasiekti, išbandyti
žaislus ar daiktus. Stebi ir
mėgdžioja, klausia.
• Patraukia, pastumia, paridena, įdeda daiktus ir stebi,
kas vyksta, bando pakartoti pavykusį veiksmą. Stebi,
mėgdžioja, klausia.

• Veikia spontaniškai ir tikėdamasis tam tikro rezultato.
• Klausia, kaip kas nors vyksta, kaip veikia, atidžiai
stebi, bando. Modeliuoja
veiksmus ir siužetinio žaidimo epizodus.
• Džiaugiasi tuo, ko išmoko.

• Pasako, parodo, ką nori išmokti.
• Mėgsta kūrybiškai žaisti,
veikti, siūlo žaidimų ir veiklos idėjų, imasi iniciatyvos
joms įgyvendinti, pastebi ir
komentuoja padarinius.
• Pasako, ką veikė ir ką išmoko.
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8 PRIEDAS
Prie 6 skyriaus.

Vaikų pasiekimai

Vaikų idėjos ir sumanymai

Tyrinėjimas
Paaiškina, kad su nežinomais
daiktais reikia elgtis atsargiai,
stengiasi taip daryti (5-asis
žingsnis). Domisi aplinka, tyrinėja, iš kokių medžiagų padaryti daiktai, kur jie naudojami
(6-asis žingsnis).

Artūras, Nojus, Saulė ir Gustė sumanė daryti albumus,
klijuodami iš senų žurnalų iškirptas nuotraukas apie sportą, gėles, gyvūnėlius.

KOKIE Į VAIKO UGDYMOSI REZULTATUS ORIENTUOTO ATVIROJO UGDOMOSIOS
VEIKLOS PLANAVIMO YPATUMAI?
5–6 METŲ VAIKŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS.
PROJEKTAS „Aš stebiu ir pažįstu aplinką kitaip“
Ugdomosios veiklos pavadinimas (veiklos tema, ugdomasis projektas, problema): Aš stebiu
ir pažįstu aplinką kitaip.
Vaiko ugdymo uždaviniai. Siekti, kad vaikas: apibūdintų kelis gimtojo miesto objektus, atrastų
gimtojo miesto vaizdų panašumus ir skirtumus meno kūriniuose, nuotraukose, savo piešiniuose bei
tikrovėje; pasijustų gebantis įžvelgti, kurti bei fiksuoti įdomius vaizdus elektroninėmis priemonėmis;
reikštų emocijas, įspūdžius, grožėjimąsi gimtuoju miestu bei gamta žodžiais ir vizualinėje kūryboje.
Ugdymosi aplinka ir priemonės: domėjimąsi bei kūrybines idėjas skatinanti aplinka ir priemonės:
fotoaparatas, filmavimo kamera, kompiuteris, mobilusis telefonas, multimedija, diktofonas, padidinamieji stiklai, fotoalbumai, nuotraukų rinkinėliai, grožinės literatūros kūrinėliai, dailės priemonės ir kt.
Trukmė: 05. 19–30 d. (2 savaitės).
Vaikų amžius: 5–6 m.

Vaikų pasiekimai

Vaikų idėjos ir sumanymai

Aplinkos pažinimas
Moka papasakoti apie savo
gimtąjį miestą (5-asis žingsnis). Pradeda jausti prieraišumą prie artimiausios gamtinės aplinkos, pažįsta ir įvardija gyvenamosios vietovės
objektus (6-asis žingsnis).

Kasparas pasiūlė nueiti ant
tilto ir nufotografuoti miestą
iš toli.

Estetinis suvokimas
Grožisi gamtos spalvomis,
formomis (5-asis žingsnis).
Pastebi papuoštą aplinką, pasako, kas jam gražu. Palankiai
vertina savo ir kitų kūrybinę
veiklą, pasako kodėl gražu
(6-asis žingsnis).
Problemų sprendimas
Nepasisekus bando kelis kartus, ieškodamas vis kitos išeities (6-asis žingsnis).
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Akvilė pasiūlė fotografuoti
lauko gėlyną, nes „bus graži
nuotrauka, kaip atvirukas“.
Vaikai sumanė įkurti kelias
„fotostudijas“.
Karolis pateikė netikėtą
pasiūlymą – kurti ir fotografuoti kompozicijas iš gamtos
kampelyje esančių gėlių ir
vaikų lipdinių iš molio.
Simona ir Karolina sugalvojo
padidinamu stiklu apžiūrėti
žolytę, smėlį, nutarė nufotografuoti juos iš labai arti,
sakydami, kad „žolytė atrodo
kaip miškas, duobė smėlyje –
kaip lapės uola“.

Veiklos formos ir idėjos
vaikų veiklai
Visos grupės veikla
• Susitikimas su fotografu.
Stebėti fotografavimo, filmavimo veiksmus, atliekamus fotoaparatu, filmavimo kamera, mobiliuoju telefonu. Klausinėti, tyrinėti
bei patiems bandyti fotografuoti ar filmuoti grupės
vaikus, daiktus.
• Išvyka į miestą. Naudojant
įvairias vaizdo fiksavimo
technikas (fotografavimą,
filmavimą) stebėti gimtojo
miesto pastatus, augmeniją, žmonių gyvenimą. Kiekvienam nufotografuoti po
vieną jam patikusį vaizdą ar
objektą, pakomentuoti, kodėl jį pasirinko, samprotauti, kuo jis galėtų būti svarbus miestui, žmonėms.

Lygiagrečiai tobulėjantys
kiti pasiekimai
Sakytinė kalba
Pasakoja, kalba apie aplinką,
gamtos reiškinius, techniką,
įvardydamas įvairias detales,
savybes, būsenas, vartodamas naujai išgirstus sudėtingesnės sandaros žodžius
(6-asis žingsnis).
Meninė raiška
Kuria pagal išankstinį sumanymą, nuosekliai bando jį
įgyvendinti (6-asis žingsnis).
Kūrybiškumas
Nori atlikti ir suprasti vis daugiau naujų, nežinomų dalykų
(6-asis žingsnis).
Iniciatyvumas ir atkaklumas
Susidomėjęs ilgesniam laikui
įsitraukia į suaugusiojo pasiūlytą veiklą, siūlo vaikams
įsitraukti į jo paties sugalvotą
veiklą (6-asis žingsnis).

Veiklos formos ir idėjos
vaikų veiklai
• Surengti kūrybos darbų ir
nuotraukų parodą „Aš savo
mieste“. Susitarti, kur ir
kaip įrengti parodos vietą,
ką ir kaip eksponuoti. Patiems, kiek įmanoma, dėlioti, kabinti kūrybos darbus ir nuotraukas.
Veikla grupelėmis
• Žaisti „Fotostudiją“: prisiimant fotografo vaidmenį
fiksuoti pačių sukurtus, atrastus aplinkoje patikusius
vaizdus, detales, situacijas,
netikėtas draugų veido išraiškas, judesius, peržiūrėti
nuotraukas su draugais, komentuoti, kas ką pastebėjo,
sukūrė.
• Fotoaparatu ar filmavimo
kamera užfiksuotus vaizdus
(išvykos į miestą, darželio
lauko aplinkos ir pačių sukurtų kompozicijų) peržiūrėti naudojantis kompiuteriu, dalytis įspūdžiais, ką
kuris pamatė, užfiksavo
nuotraukose. Patiems galvojant, kaip jas paženklins,
atrinkti geriausias nuotraukas parodai. Priėjusiam
auklėtojui išsakyti savo
nuomonę apie pavykusias,
nepavykusias fotografijas,
paaiškinti, kodėl atrinko geriausias.
• Žiūrinėti įvairaus pobūdžio
fotografijas
(ne)spalvotas, menines, dokumentines ir kitokias) knygose,
meno ir šeimos albumuose, reklaminėse skrajutėse, žurnaluose, laikraščiuose, dokumentuose ir
kitur, kalbėtis su draugu
apie tai, ką nuotraukos
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Vaikų pasiekimai

Vaikų idėjos ir sumanymai

9 PRIEDAS
Prie 6 skyriaus.

Veiklos formos ir idėjos
vaikų veiklai

KOKIE Į VAIKO UGDYMOSI REZULTATUS ORIENTUOTO ATVIROJO UGDOMOSIOS

pasakoja. Iš senų žurnalų
išsikirptų nuotraukų pasidaryti patikusių nuotraukų
albumą, apie jį papasakoti
kitiems grupės draugams.
Individuali veikla
• Padrąsinti Tomą ir Gustę
prisimti atsakomybę pagaminti kelis parodos „Gido“
ženkliukus.

VEIKLOS PLANAVIMO YPATUMAI?
5-6 METŲ VAIKŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS
Projektas „Smėlio laboratorija“
Utenos „Želmenėlio“ lopšelio-darželio auklėtojų patirtis
Ugdomoji veikla grupėje planuojama naudojantis Pasiekimų aprašu. Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa pakoreguota pagal Pasiekimų aprašą.

Tėvų (globėjų), specialistų idėjos, pagalba, dalyvavimas

Tema (Idėja). Projektas „Smėlio laboratorija“.

Tėjos tėtis pasisiūlė pademonstruoti fotoaparato bei filmavimo kameros galimybes bei pamokyti vaikus, kaip jais naudotis. Aurelijos tėtis pasiūlė padaryti vaikų nufotografuotų vaizdų
nuotraukas. Nojaus tėtis pasiūlė autobusą, kad vaikai galėtų pamatyti įvairias gimtojo miesto
vietoves.

Kas paskatino?

Vaikų pasiekimų refleksija, idėjos dėl tolesnio ugdymosi. Savo veiklos refleksija

••

Uždavinius iš esmės pavyko realizuoti, nes veikla buvo įdomi, turininga, skatinanti veikti pačius
vaikus. Tačiau pritrūkus fotografavimo bei tyrinėjimui skirtų priemonių ne visi vaikai tinkamu
momentu galėjo realizuoti savo sumanymus. Kilo konfliktai kuriant kompozicijas ir jas fotografuojant. Saulius, Karolis, Kornelija ėmė tik tarpusavyje fotografuotis, kitiems vaikams fotoaparato nedavė. Reikėtų kitaip organizuoti tokią veiklą: arba parūpinti pakankamai priemonių, arba
pasikalbėti, dėl ko jie turi tarpusavyje susitarti, kaip derinti veiksmus, arba įsteigti „Nuomos
punktą“, kuris motyvuotų vaikus deramai laukti eilės.
Vaikai pasiūlė savitų pavadinimų surengtai parodai: „Mūsų nuotraukos“, „Mano miestas ir darželis“, „Aš moku fotografuoti“, „Aš savo mieste“ ir kt.
Pokalbiams su vaikais reikėtų parinkti tinkamesnių klausimų, nes klausimas „Ką matai nuotraukose?“ paskatino tik išvardyti objektus. Vaikų pažinimą, estetinį suvokimą bei kalbą labiau
ugdytų pokalbis-diskusija: „Papasakok apie nuotrauką“, „Kodėl taip manai?“, „Iš ko sprendi?“
„Kas joje patinka, gražu?“

••

Šiuolaikinio vaiko aplinka dažnai yra dirbtinė ir technologinė, vis didėja žmogaus ir gamtos
susvetimėjimas, virtuali realybė tampa patrauklesnė už tikrovę. Šiuolaikinį vaiką, apsuptą
mobiliųjų telefonų, televizijos, kompiuterinių žaidimų, smėlis priartina prie gamtos.
Objektai, kuriuos galima tyrinėti, keisti, iš jų ką nors sukurti, padeda vaikui pačiam surasti
daugybę įdomių dalykų. Taip įgytos žinios išlieka gerokai ilgiau negu pasyviai iš kitų žmonių

••

gauta informacija.
Vaikas nori naujovių ir turiningos veiklos. Jis mokosi, sužino, supranta ryšius, priežastis,
santykius, darydamas įvairius bandymus. Ypač vaikams patinka realių priemonių naudojimas veikloje. Patinka veikla, kurios rezultatais vaikas gali pasinaudoti kitoje, jo paties

••

inicijuotoje veikloje.
Žaidimas su smėliu skatina vaizduotę, kūrybiškumą, saviraišką, lavina smulkiąją motoriką,
gebėjimą susikaupti, nuoseklumą. Tai ypač svarbu besiruošiant mokyklai.

Projekto tikslas. Ugdyti pasirinktų sričių vaikų pasiekimus panaudojant įvairias smėlio rūšis,
formas.

Vaikai nuotraukose fiksavo įvairiausius vaizdus taip, kaip jiems pavyko, reiškė savo įspūdžius piešiniuose
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Planavimo paaiškinimas. Mėlynomis rodyklėmis parodyta, kaip Vaikų ugdymosi pasiekimų sritys
atsispindi formuluojamuose uždaviniuose. Raudonomis rodyklėmis parodyta, kokie planuojamų uždavinių pasiekimo rezultatai. Numačius laukiamus rezultatus, planuojama veikla.

Eil.
Nr.

Vaikų ugdymosi pasiekimų sritys: Mokėjimas mokytis. Kūrybiškumas. Santykiai su bendraamžiais. Problemų sprendimas. Tyrinėjimas. Aplinkos pažinimas. Kiekio supratimas ir skaičiavimas.
Sakytinė kalba. Rašytinė kalba. Meninė raiška.
Laikas: 2 savaitės ( sausio 27–vasario 7 d.)

5.

Vaikų amžius: 5–6 m.
Ugdymo uždaviniai: bendradarbiaus, sudarys grupeles, spręs problemas dalydamiesi prietai-

Veikla

Vaiko pasiekimai, kurie
vestų į galutinį rezultatą

Sauso ir šlapio Atlikdamas bandymus, ekssmėlio savybių perimentuodamas su sausu
ir šlapiu smėliu (piešdamas,
tyrinėjimas.
pūsdamas, lipdydamas, sverdamas), pastebėjo ir įvardijo
skirtumus.

sus. Lygins ir apibūdins iš skirtingų vietovių atvežto smėlio savybes. Tyrinėdami, atlikdami bandymus, sužinos kai kurias sauso ir šlapio smėlio savybes. Naudodami įvairių rūšių smėlį, gamins
muzikos instrumentus. Kurs knygelę apie smėlį.

Eil.
Nr.

Veikla

Išsako savo nuomonę apie
smėlį: kas jis yra, kur naudojamas ir kt.

Informacijos
apie smėlį ieškojimas knygose,
fotoalbumuose.

Ieško knygose paveikslėlių su Knygos:
smėliu, kopomis, smėlynais, „Pradinukų žodyžodžio „smėlis“.
nas“;
„Vaikų enciklopedija“;
„Vaikų enciklopedija“ (DK)
„100 įspūdingiausių gamtos stebuklų“;
fotoalbumas
„Daina Lietuvai“.

2.

Smėlio pavyzdžių paroda.
3.
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Priemonės

„Minčių lietus“.
1.

4.

Vaiko pasiekimai, kurie
vestų į galutinį rezultatą

6.

Vietovių, iš kurių
pristatytas smėlis, ieškojimas
žemėlapyje ar
gaublyje.

Atneša smėlio pavyzdį iš savo Indeliai su smėgyvenamos vietos ar atsi- liu.
vežto iš kitur. Kartu su kitais
parengia smėlio pavyzdžių
parodą. Pristato savo smėlio
pavyzdį (pasako jo spalvą,
apibūdina jo savybes).
Domisi, ieško ir parodo (su Žemėlapis, gauauklėtojos pagalba) vietą blys, smėlio pa(šalį, miestą, miestelį), iš kur vyzdžiai.
atvežtas jo smėlio pavyzdys.

Galutinis vaiko
pasiekimų
rezultatas,
pasiekus uždavinį
Pasako, kuo skiriasi
smėlis pristatytas
iš skirtingų vietovių
(spalva, smulkus,
rupus ir kt.) Apibūdina sauso ir šlapio smėlio savybes.
Skirstosi grupelėmis
ir dalijasi prietaisais.
Žiūrėdami į smėlį pro mikroskopą,
didinamąjį
stiklą
ir plika akimi apibūdina pastebėtus
pokyčius. Pagamina
muzikos instrumentų. Pagroja. Kuria
knygelę apie smėlį.

7.

Priemonės

Galutinis vaiko
pasiekimų
rezultatas,
pasiekus uždavinį

Sausas ir šlapias
smėlis, vanduo,
įvairūs
pagaliukai piešimui,
svarstyklės.
Bandymų
aprašymai.

Smėlio tyrinėji- Pasakoja, ką mato pro mikros- Mikroskopas, dimas.
kopą. Palygina, kuo skiriasi dinamieji stiklai,
vaizdas naudojant prietaisus smėlis.
ir žiūrint paprasta akimi.
Problemos
sprendimas.

Diskutuoja, siūlo sprendimo Mikroskopas.
būdus, kaip grupei pasidalyti
vienu mikroskopu.

Meninė kūryba.

Piešia pasirinktomis pieši- Smėlis, akmemo priemonėmis paveikslus nukai, įvairaus
„Smėlio takeliai“, „Prie jūros“. popieriaus lapai,
klijai,
akvareNaudodamas skystus klijus lė, guašas, įvaiformelės,
ir smėlį iliustruoja sukurtą rios
indeliai.
pasaką.
Puošia akmenukus smėlio
smiltelėmis.

8.

Pasirinkęs temą ir priemones, kuria individualų darbelį.
Antspaudai ant smėlio. Daro
su formele ant smėlio antspaudą, prašo draugų atspėti,
kokio tai daikto antspaudas.
Muzikos instrumentai. Naudodami įvairaus smėlio rūšis
sukuria muzikos instrumentą, groja ir pastebi skirtingą
skambesį.

9.

Plastilino iš smė- Atsirinkęs pagal instrukciją
lio gamyba
reikalingas medžiagas, atmatavęs reikiamą jų kiekį, skaičių, pasigamina plastiliną.

Plastilino gaminimo receptas:
smėlis, miltai,
aliejus, vanduo.

Nulipdo pasirinktą darbelį,
pristato jį draugams.
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Eil.
Nr.

10.

Veikla

Vaiko pasiekimai, kurie
vestų į galutinį rezultatą

Priemonės

Sakytinė kalba:
eilėraščio mokymasis,
posakio aiškinimasis,
žodyno turtinimas.

Išklauso eilėraštį, išsiaiškina J. Degutytė
neaiškius žodžius, mokosi jį „Gimtinė“.
atmintinai.
Posakis „birus
Išsiaiškina posakio prasmę. kaip smėlis“.
Liesdamas smėlį, apibūdina jį
tinkamu žodžiu (sausas, šlapias, birus, smulkus, rupus).

Knygos kūrimas.

Drauge su kitais sukuria pasaką apie smėlį, užrašo ją ir
iliustruoja.

11.

13.

I n f o r m a c i j o s Išsiaiškina ir pasako, kokie Internetas, knyapie smėlyje au- augalai gali augti smėlyje.
gos.
gančius augalus,
ieškojimas.

15.

16.

laikro-

Kaktuso sodini- Pasiruošia tinkamas priemo- Vazonėlis, smėlis,
mas.
nes kaktusui sodinti, sodina. akmenukai, kakSvarsto, kodėl kaktusui pa- tusas, vanduo.
tinka augti smėlyje.
Pasivaikščiojimo metu stebi Saugaus eismo
aplinką, pamato ir pasako, liemenės.
kur yra smėlio, pasako, kam
ir kur jis naudojamas.

Žaidimai, links- Aktyviai dalyvauja žaidimuo- Smėlio maišeliai,
mosios estafe- se ir estafetėse nešdamas ant akmenukai.
tės.
galvos smėlio maišelius, perduodamas draugui ir pan.
Laikosi susitartų žaidimo taisyklių.
Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų veiklai
Saulės močiutė pasiūlė pasigaminti plastilino, į kurio sudėtį įeina smėlis. Urtės tėtis vaikams

piešiant ant šviesos stalo, patarė nusemti šiek tiek smėlio, kad būtų didesnė piešinuko raiška.
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Urtė pasiūlė smėlį tyrinėti, naudojant du didinamuosius stiklus.
Ieškoti gaublyje smėlynų.
Nuspalvinti klijais ir smėliu pieštą darbelį.
Veiklos refleksija ir ateities idėjos
Gavome daug prietaisų tyrinėjimams. Vaikai atsitiktinai paėmė kibirėlį smėlio ir pradėjo jį tyrinėti su didinamuoju stiklu. Taip mums gimė idėja prietaisus panaudoti įvairiau.
Veiklų metu vaikai tyrinėjo sauso ir šlapio smėlio savybes, svėrė, skaičiavo, sukūrė pasaką,
pagamino knygą, grojo iš smėlio pačių pagamintais muzikos instrumentais.
Ryškiau atsiskleidė vaikų bendradarbiavimas, iškilusių problemų sprendimas. Visi vaikai stengėsi vienas kitam padėti spręsti iškilusias problemas. Padėjo vieni kitiems naudotis prietaisais,
Vaikai tyrinėjimų, bandymų metu stebino mus gražiais palyginimais apie smėlį: jiems smėlis

12.

Ekskursija.

Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla

orientuotis žemėlapyje, sprendė, kaip priemonėmis ir prietaisais dalinsis vieni su kitais.

Užduotys, pa- Naudodamas smėlio laikro- Smėlio
naudojant smė- džius, siūlo įvairias užduotis. džiai.
lio laikrodžius.

14.

Galutinis vaiko
pasiekimų
rezultatas,
pasiekus uždavinį

kaip skruzdėlynas, kaip ledas ar brangakmeniai, o gal ledinukai.
Vaikai suradę laisvą minutę patys savarankiškai tyrinėjo, žaidė su smėliu ir siūlė daug idėjų:
smėlį tyrinėti naudojantis dviem didinamaisiais stiklais, nudažyti smėlį. Mūsų veiklai numatyto Lietuvos žemėlapio buvo per mažai, turėjome ieškoti gaublio, nes gavome smėlio iš Egipto ir vaikai
norėjo sužinoti, kur jis yra. Tai dar labiau praplėtė ir papildė mūsų užsiėmimus.
Norime paminėti, jog dar labiau sustiprėjo mūsų ryšiai su tėveliais, jie, matydami aktyviai įsitraukusius į veiklą su smėliu vaikus, ėmė siūlyti savo patarimų, pvz., kad piešiant smėliu ant šviesos
stalo jo reikia šiek tiek mažiau.
Veiklų metu buvo ugdomos ir kai kurios neplanuotos gebėjimų sritys: emocijų suvokimas ir
raiška, savireguliacija ir savikontrolė, santykiai su suaugusiaisiais, fizinis aktyvumas, kasdienio gyvenimo įgūdžiai, estetinis suvokimas.
Projekto pradžioje negalvojome, kad bus toks susidomėjimas ir pasirūpinome per mažai smėlio. Buvo sunku jį padalyti numatytoms veikloms. Šį nesklandumą padėjo išspręsti kolegė.
Pasirinkta idėja dirbti su smėliu pasiteisino. Buvo labai daug atradimų ir kūrybinio džiaugsmo.
Ateities idėjos. Vaikai nori spalvoto smėlio ir kitoms veikloms. Planuojame jį nudažyti. Veikla
dar galėjo tęstis, tačiau su vaikais sutarėme, kad palauksime pavasario ir pradėsime smėlio tyrinėjimą lauke, smėlio dėžėje.

Projekto įgyvendinimo fragmentai
Projektas įgyvendintas per dvi savaites. Projekto įgyvendinimo laikotarpiui sukurtos erdvės,
skatinančios vaikus tyrinėti. Vaikai žaidė individualiai, rinkosi veiklas mažomis grupelėmis, kai kurios veiklos vyko visiems vaikams vienu metu.
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Kūrybiškumas
Vaikai pasiūlė su smėlio laikrodžiu pažaisti nuotaikų žaidimą: kai smėlis bėgs į vieną pusę, vaizduoti liūdnus, o kai bėgs atgal – linksmus.

Urtei smėlis – tarsi mažas skruzdėlynas
Taip vaikai džiaugėsi
Vaikai atliko eksperimentus tirdami, ar smėlis gali plaukti vandenyje, ir aiškinosi sauso bei
šlapio smėlio savybes

Taip vaikai liūdėjo
Tyrinėjimas
Vaikai tyrinėjo smėlį, žiūrėdami į jį pro tikrą mikroskopą, pro didinamąjį stiklą ir pro vaikišką

Saulė nusistebėjo, kad smėlis kaip sniegelis krinta iš viršaus į apačią

mikroskopą.

Nojui, žiūrint pro mikroskopą, smėlis atrodė panašus į ledo pilį ar į sniegą
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Milita ir Karolis tyrinėjo sauso ir šlapio smėlio savybes – aiškinosi, kurio paveikslėlį
lengviau nupūsti. Militos smėlis šlapias, o Karolio – sausas
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Aplinkos pažinimas
Tėveliai mūsų prašymu į grupę atnešė smėlio. Tikslas buvo išsiaiškinti, kad iš įvairių vietovių
paimtas smėlis yra skirtingas, apibūdinti jo savybes ir atrasti šio smėlio vietas žemėlapyje.

Milita mano, kad smėlis turi mažiukus tarpeliukus ir vanduo tenai pasislepia
Kiekio supratimas ir skaičiavimas
Vaikai dešinėje žemėlapio pusėje ieškojo raidės A, nes gavome smėlio iš Anykščių rajono
„Kaip tu, Benai, nematai, kur tie smėlynai?“ – stebėjosi Urtė
Mokėjimas mokytis
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Vaikai svėrė smėlį. Lentoje žymėjo savo svėrimo rezultatus – rašė į indelį supiltų smėlio šaukštų skaičių ir šalia piešė, kiek ir kokios spalvos svarelių padėjo, kad svarstyklės pasiektų
pusiausvyrą.

Vaikai atliko bandymą pagal knygoje pateiktą instrukciją

Benas atsakingai ruošiasi sverti smėlį

Vaikai stebisi, kaip į pilną stiklainiuką smėlio dar telpa ir vanduo

Vilius užrašo svėrimo rezultatus
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Sakytinė kalba
Vaikai veiklos metu dalijosi įspūdžiais, kur yra matę smėlio, kam jis reikalingas, apibūdino jo
savybes, aiškinosi nesuprantamus žodžius.

Nojus parašė ir smėliu papuošė vieną knygos „Smėlio pasaka“ puslapių
Tilės rašytas pasakos tekstas
Meninė raiška
Vaikai pasirenka raidelę ir šalia jos, ant smėlio, deda žaisliukus, kurie prasideda pasirinkta raide

Vaikai lipdė, smėliu piešė ant šviesos stalo. Piešė klijais ir beveik nematomą piešinuką apibėrę
smėliu, sukūrė įvairių kūrinėlių.

Vaikai kuria ir seka savo pasakas. Grupės mergaitės Tilės sukurta „Smėlio pasaka“. „Gyveno
maža mergytė su broliu. Ji labai mėgo žaisti su smėliu ir piešti ant jo pagaliuku. Vieną kartą ant smėlio
ji nupiešė kiškį, o vėjas jai visą piešinį nupūtė. Mergaitei pasidarė liūdna, nes kiškis buvo labai gražus“.
Rašytinė kalba
Ant smėlio vaikai rašinėjo raides, savo vardus, skaičius, jų elementus, piešė įvairius ornamentus.

Deniso lipdinys iš smėlinio plastilino:
„Labai papuoštas namas“

Vaikai sukūrė knygelę – užrašė Tilės sukurtą pasaką.
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Tilės klijais ir smėliu pieštas vėjas
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Problemų sprendimas

Kamilė, formuodama kamuoliuką iš šlapio smėlio, stengėsi prilipdyti ir pačias smulkiausias jo daleles
Vilius nemokėjo naudotis mikroskopu. Norėdamas pamatyti, ar smėlis panašus į žirnius,
jis į pagalbą pasikvietė Urtę

Bendradarbiavimas su šeima
Militos močiutė pasiūlė receptą, kaip pasigaminti plastiliną, kurio pagrindas – smėlis.
Mes paprašėme, jog pati močiutė mums parodytų, kaip ir iš ko jis daromas.

Sprendžiama problema, kiek ir kokių svarelių reikia uždėti, kad svarstyklės išsilygintų
Fizinis aktyvumas
Smulkiosios motorikos lavinimas

Vaikai turėjo išrinkti iš smėlio visus kaštonus ir juos atidžiai apžiūrėti,
nes kai kuriuose iš jų slypi staigmena
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Militos močiutė supažindina vaikus su smėlio plastilino gamyba

Vaikai buvo ne tik stebėtojai, bet ir aktyvūs dalyviai
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3–4 METŲ VAIKŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS
„Saulėtų dienelių sulaukus“
Panevėžio rajono Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“
ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja Augėnija Akelaitienė ir ikimokyklinio ugdymo
auklėtoja Živilė Dulkienė

tuotas-ugdymas/2821.

Data: 2014-04-07–2014-04-11
Vaikų amžius: 3–4 metai
Tema „Saulėtų dienelių sulaukus“
Vaikų gebėjimų pasiekimų sritys: Aplinkos pažinimas; Sakytinė kalba; Skaičiavimas ir matavimas; Meninė raiška (vizualinis menas); Fizinis aktyvumas.
Galutinis vaiko pasiekimų
rezultatas-uždavinys
(ugdymosi pasiekimai)
Visi vaikai išvardins 4 pavasario požymius (sušilo
orai, žydi gėlės, parskrido
paukščiai, sprogsta medžiai).
Apibūdins daiktus pagal
formą (apvalus, keturkampis, trikampis). Spalvą,
dydį. Vartos: didelis–mažesnis–mažiausias. Įvardins
figūras (trikampis, keturkampis, skritulys).
Naudodami įvairias linijas
ir spalvas kurs pažįstamus
pavasario vaizdus.
Vaikai kerpa paveikslėlius.
Vaikai deklamuos eilėraštį
apie pavasarį.
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Galimos veiklos, kurios veda galutinio vaiko
pasiekimų rezultato link
Vaikai pasakos apie gamtos pasikeitimus: pavasario orų įvairovę, augalų atbudimą, pavasarį.
Dauguma vaikų knygose, žurnaluose atpažins
vaizdus apie pavasarį ir pasakos, ką mato. Ainius,
Vaida – apibūdins metų laikų skirtumus.
Žiūrės filmus apie gamtą, dauguma patys aiškins, ką mato.
Vaikai savarankiškai pasirinks spalvinimo priemones. Kurs spalvingą žydinčio sodo, pievos, gėlyno paveikslą, tapydami guašu, pasakys, kokiomis spalvomis žydi gėlės, jas suskaičiuos. Elija ir
Augustas įvardins spalvas: geltona, žalia. Vainius
parodys, kurie du iš 5–6 paveiksliukų yra tokie
patys. Martynas atras, įvardins trikampį. Ugnius
įvardins, parodys keturkampį.
Dauguma vaikų atneš prašomo dydžio didelis–
mažesnis–mažiausias kaladėles. Juventa sakys
sąvokas.
Karpys paveikslėlius ir iš jų kurs paveikslą apie
pavasarį. Domas mėgins kirpti. Edita taisyklingai
iškirps paveikslėlį.
Kartu su auklėtoja kartos eilėraščio žodžius.
Lauke tyrinės atbundančią gamtą, pasakys pavasario požymius. Apibūdins kieme augantį ąžuolą,
liepą, beržą. Gėlyne – gėles.
Žais žaidimus lauke: kreida nubrėžiama trikampis, keturkampis ir apskritimas (lizdeliai). Vaikams išdalinamos šių formų kortelės, po auklėtojos duoto signalo vaikai subėga į atitinkamos
formos lizdelius. Vaikai pasikeičia kortelėmis.

Priemonės
Enciklopedijos, žurnaliukai „Lututė“, „Penki“, „Jums, mažieji“.
Loto „Spalvos“, knygos, žurnalai.
Interaktyvioji lenta (Senoji animacija).
Guašas, popierius, klijai, žirklės.

Kaladėlės įvairių dydžių.
Žirklės, klijai, seni žurnalai.
J. Degutytė „Pavasaris“.
Didinimo stiklas.
Kortelės trikampis, keturkampis
ir apskritimas.
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11 PRIEDAS
Prie 6 skyriaus.

Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų veiklai
Logopedė:
Mantas įtvirtins garsą [c’] skiemenyse ir žodžiuose.

KOKIE Į VAIKO UGDYMOSI REZULTATUS ORIENTUOTO ATVIROJO
UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMO YPATUMAI?

Rytis taisyklingą garso [s] tarimą įtvirtins uždaruose skiemenyse ir išmoks tuos skiemenis ištarti žodžiuose.
Dovydas savarankiškoje kalboje diferencijuos garsus [s]–[z] žodžiuose.
Martynas taisyklingai atliks kalbos padargų mankštą ir paruošiamuosius pratimus, mokydamasis garso [š].
Domas sukaups ir išlaikys dėmesį bent 7 minutes, girdės logopedės prašymus ir gebės juos atlikti.

1,5–3 METŲ VAIKŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS
„Graži mūsų šeimynėlė“
Panevėžio rajono Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ramutė Adomavičė

Justas taisyklingą garso tarimą pritaikys tardamas atviruosius skiemenis.
Ugnius mokės išlaikyti pakeltą liežuvio galiuką prie viršutinių dantų alveolių, aplaižyti viršutinę
lūpą, paprunkšti kaip arkliukas, caksėti.
Su visais vaikais, lankančiais logopedinius užsiėmimus, mokėsime pasidžiaugti saulės teikia-

Data: 2014-04-07–2014-04-11
Vaikų amžius: 3–4 metai
Tema „Graži mūsų šeimynėlė“

mais malonumais, gebėsime juos įvardyti, išsakyti savo norus, ko trokštame saulėtomis dienomis.
Vaikų gebėjimų pasiekimų sritys: Emocijų suvokimas ir raiška; Meninė raiška (šokis); Aplinkos
Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla
Juventa tyrinėjimo kampelyje esantį smėlį išpylė ant stalo ir pakvietė draugus su juo žaisti.
Veiklos refleksija ir idėjos ateičiai
Dauguma vaikų skiria gamtoje ir paveikslėliuose matomus požymius. Vaida ir Ainius žino metų
laikus ir įvardija jų požymius. Domas, Ugnius, Dovydas, Justas nesuvokia esminių pavasario požymių.
Domas, Elena nemoka taisyklingai laikyti teptuko. Vaikai įvardija pagrindines pavasario spalvas (geltona, žalia, mėlyna). Elija, Juventa įvardija šių spalvų atspalvius (žydra, oranžinė, žalsva).
Vainius jau randa du vienodus paveiksliukus tarp kitų. Daugelis vaikų skiria sąvokas „didelis“,
„mažas“, „mažesnis“, „mažiausias“. Juventa skiria šias sąvokas ir jas įvardija, sudėlioja pagal požymius, dydį.
Domas taisyklingai laiko žirkles, įkerpa popieriaus kraštelį.
Vaikams kilo mintis (idėja) tyrinėti smėlį.
Žygimantas, Vaida, Martynas įvardijo smėlio savybes (dulka, byra). Patys atrado, jog ant smėlio galima piešti.
Vaikai dar sunkiai skiria ąžuolą, beržą, liepą. Mantas, Vaida, Elija apibūdina jų sandarą (šakos,
kamienas, šaknys).

58

pažinimas; Skaičiavimas ir matavimas;
Galutinis vaiko pasiekimų
Galimos veiklos, kurios veda galutinio
rezultatas-uždavinys
vaiko pasiekimų rezultato link
(ugdymosi pasiekimai)
Vaikai atsakys į klausimus: Kas Vaikai įvardins savo šeimos narius, pasakys jų vardus.
tai? Ką veikia? Įvardins šeimos Vartydami knygutes vaikai atras ir įvardins įvairaus
narius.
amžiaus žmones (senas, jaunas, mažas, tėtis, mama,
sesė...), įvardins jų emociją (liūdnas, bijo, linksmas).
Vaikai įvardins žmonių emoci- Pažins naują emociją – piktas. Pamėgdžios veido išraišjas, pamėgdžios veido išraišką. ką. Asvėja, Rusnė, Benas pasakys, kuris liūdnas, kuris
linksmas. Gabija nuotaikas parodys mimika.
Šokdami eis ratu, poromis
Grojant muzikai, vaikai eis ratu visi susikabinę už rankų,
suksis į abi puses.
suksis poromis. Tada lėtai, greičiau. Keis kryptį pagal
Vaikai įvardins 4 pagrindines auklėtojos duotą ženklą. Aidas įsijungs į bendrą ratelį.
spalvas: geltona, mėlyna, ža- Vaikai puoš lapus dėdami antspaudus ant popieriaus
(stačiakampį – šaliką, trikampį – skarelę), įvardins 4 palia, raudona.
grindines spalvas. Gabija, Benas parodys spalvas. Asvėja, Rusnė pasakys daugiau spalvų: violetinė, juoda.
Žaisdami žaidimą „Kas kam priklauso?“ vaikai atpažins
ir pavadins daiktus, suskirstys į mamos, tėčio, savo paties. Rusnė, Vakarė, Miglė įvardins daiktus. Kajus, Tautvydas, Aidas daikto paskirtį parodys veiksmais.

Priemonės
Šeimos nuotraukos.
Knygos, žurnalai, jausmų kortelės.

CD grotuvas.
Guašas, antspaudukai,
klijai, žirklės, popierius
(baltas ir spalvotas).

Pintinė su įvairiomis
priemonėmis (skarelė,
kaklaraištis, batai, plaktukas, adata, mezgimo
siūlai, kosmetika, žaislai
ir t. t.). Loto „Augu ir
keičiuosi“.
Žaisdami stalo žaidimus vaikai pasakys, parodys, ko- Konstruktorius Loto
kiais įrankiais galima ką nors daryti: plaktuku – kalti, „Mano darbai“.
pjūkliuku – pjauti, atsuktuvu – sukti, adata – siūti ir t. t.
Vaikai multimedija žiūrės nuotraukas, stebės save ir Interaktyvioji
lenta
kitus, pasakys, parodys, kur jis mažas, kur ir kokie nuo- (nuotraukos iš darželio
traukoje yra šeimos nariai.
archyvo).
Kieme vaikai su smėliu: „keps bandeles“, „virs valgyti“, Smėlio žaislai, gamtinė
„statys namus“, imituodami, mėgdžiodami suaugusių- medžiaga, antrinės žajų veiklą. Įvardins: kepa, stato, verda... Rusnė, Tautvy- liavos.
das, Benas, Miglė įvardins, ką daro.
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12 PRIEDAS
Prie 6 skyriaus.

Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų veiklai
Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla

KOKIE Į VAIKO UGDYMOSI REZULTATUS ORIENTUOTO ATVIROJO

Rusnė ir Asvėja pasikvietė Tautvydą kartu žaisti su virtuvės indeliais ir vis kartojo, kad kan-

UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMO YPATUMAI?

džiotis negalima.

VAIKŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS

Veiklos refleksija ir idėjos ateičiai

Kauno lopšelis-darželis ,,Vaikystė“

Žaisdami stalo žaidimą „Augu ir keičiuosi“, Asvėja, Rusnė, Jonas neklysdami surado, kokie

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Edita Martinkėnienė ir Jūratė Raškevičienė

daiktai priklauso įvairaus amžiaus žmonėms. Kajus susidomėjęs stebėjo jų žaidimą, pasiėmęs korteles bandė pakartoti, nepavykus laukdavo pagalbos.
Žygis jau geriau jaučiasi grupėje, trumpam įsitraukia į kitų vaikų žaidimus.

Veiklos sritys: meninė raiška, kūrybiškumas, rašytinė kalba.

Benas po veiklos stengiasi susitvarkyti žaislus.

Uždaviniai.

Aidui sunkiai sekasi žaisti bendrai, jis vis dar žaidžia vienas arba guli ant grindų.

1.

Spontaniškai ir savitai reikš savo sumanymus meninėje veikloje.

Tautvydas, norėdamas ko nors gauti, vis dar kandžioja vaikus.

2.

Manipuliuos garsais ir raidėmis įvairioje veikloje.

Asvėja, Gabija įkerpa į popieriaus kraštelį. Rusnė, Miglė plėšo popierių mažomis skiautelėmis

Data: gegužės 12–16 dienos.

ir priklijuoja.
Vaikų veikla

Tarpinis vaikų pasiekimų rezultatas
veikloje, kuris vestų į galutinį rezultatą

Laukiamas
rezultatas pasiekus
uždavinį

Individuali veikla
Žodiniai žaidimai „Su- • Sugalvos žodžių pagal paveikslėlius ir įvargalvok žodį“ („Kajus“,
dins pirmąjį ir paskutinįjį garsą.
„Frepy“ žaidimai, pvz., • Įvardins aplinkoje esančius daiktus ir pasa„Parduotuvė“)
kys pirmąjį žodžio garsą.
• Pavadins ir surūšiuos daiktus pagal vienodus
Žaidimai su M, A, K, L
garsus.
raidėmis
• Atrinks raides pagal ištartą garsą.
• Kopijuos pasirinktas raides ir jas iliustruos,
įvardins.
• Atrinks tekstuose žodžius su raidėmis.

Įvardins trumpuose
žodžiuose pirmąjį ir
paskutinįjį garsą,
priskirs raidę garsui.

Veikla grupelėmis
Vaidybinė improviza- • Susikurs žaidimų aplinką, naudodami įvairius
cija
daiktus ir medžiagas, plėtos siužetą, perteiks veikėjų nuotaiką, keis balso intonacijas
(5–6 m. vaikai).
• Kurs dialogą tarp veikėjų, išraiškingai intonuos, perteiks emocijas, atsipalaiduos, panaudos įvairius daiktus ir medžiagas (4–5 m.
vaikai).

Savitai realizuos savo
sumanymus vaidindami, muzikuodami
ir vizualizuodami.
Suras nežinomą informaciją. Jaus kūrybos
džiaugsmą.

Kūrybinė veikla ,,Pava- • Suras informacijos apie gėles internete, knysario žiedai“
gose, žurnaluose.
• Diskutuos, svarstys, įsivaizduos, fantazuos.
• Įvardins augalų išorinius bruožus.
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Vaikų veikla

Tarpinis vaikų pasiekimų rezultatas
veikloje, kuris vestų į galutinį rezultatą

Laukiamas
rezultatas pasiekus
uždavinį

Užrašai

• Įvairiomis technikomis kurs įsivaizduojamus
augalus.
• Ieškos netikėtų sprendimų, atlikimo variantų
(5–6 m. vaikai).
• Spontaniškai reikš emocijas, vaizduos augalus, įžvelgs juos savo piešinyje, papasakos
(3–4 m. vaikai).
Veikla visai grupei
Meninė raiška ,,Dovana • Teiks siūlymus, kaip pagaminti druskos tešlą.
mamytei“
• Drąsiai įgyvendins savo kūrybinius sumanymus kurdami paveikslėlį.
• Eksperimentuos su spalvomis, formomis.
• Atras ir išbandys įvairius veiksmus, atlikimo
būdus, veiksmui panaudos įvairius daiktus.
• Įvardins produktų pavadinimus ir jų pirmus ir
paskutinius garsus.
Dainos „Saulele, motu- • Improvizuos balsu.
le“, „Aa aa, pupa“, „Muzi- • Sukurs ritmą dainelės ketureiliui.
kos garsai“, „Žibuoklės“ • Improvizuos pagal melodiją judesiais.
Maisto tyrinėjimai

• Sugalvos ir kurs kompozicijas, statinius iš
sausainių.
• Tyrinės visais pojūčiais, įvardins savybes.
• Paaiškins, kodėl keičiasi sviesto konsistencija.
• Suaugusiojo padedami numatys, ką reikės
atlikti, stebės, bandys, aptars, darys išvadas.
Ryšiai su šeima

Bendras renginys su vaikais ir tėvais. Tėvai pamatys meninius vaikų gebėjimus, kūrybiškumą, geriau suvoks vaikų ugdymosi galimybes.
Savaitės refleksija
Vaikams dar nepavyko išgirsti garsų [l] ir [m] žodžio gale.
U. atsargiai rinkosi priemones, nedrąsiai piešė, prašė auklėtojos pagalbos, negalėjo papasakoti
apie savo piešinį.
Dainuojant L. pasiūlė tyliai trepsėti kojytėmis ir spragsėti pirštukais. Ji pabrėžė, kad spragsėjimas
skamba daug tyliau ir švelniau.
Benas parodė iniciatyvą veiklai įpusėjus ir ilgai veikė: tyrinėjo tešlos galimybes, eksperimentavo
su spalvomis. Džiugu, kad vaikai sukūrė savitus, išskirtinius darbelius.
Ruošiantis žaisti pasaką „Vištytė ir gaidelis“ vaikai R., A., K., M., G. rodė iniciatyvą pasirinkdami
vaidmenis. Kelių vaikų pasirinkimai dubliavosi, todėl, vaikų siūlymu, teko likusius vaidmenis pasiskirstyti išsiskaičiuojant. Pradžiugino mergaitė E., kuri įsiminė teksto eigą ir kūrė dialogus. M.
laikėsi žaidimo taisyklių ir pasiūlė savų idėjų siužetui plėtoti.
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Užrašai
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