1. KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI

0–3 metai

Žingsniai
1-asis žingsnis
2-asis žingsnis

3-iasis žingsnis

Vertybinė nuostata
Esminis gebėjimas

Kasdienio gyvenimo įgūdžių srities pasiekimai
• Bando savarankiškai valgyti ir gerti iš puodelio.
• Valgo ir geria padedamas arba savarankiškai.
• Kartais parodo mimika, ženklais arba pasako, kada nori tuštintis ir šlapintis.
Suaugusiojo rengiamas vaikas „jam padeda“. Suaugusiojo padedamas plaunasi,
šluostosi rankas, išpučia nosį. Paprašytas padeda žaislą į nurodytą vietą.
• Savarankiškai valgo ir geria. Pradeda naudoti stalo įrankius. Pasako, ko nori ir
ko nenori valgyti.
• Pats eina į tualetą, suaugusiojo padedamas susitvarko. Suaugusiojo padedamas
nusirengia ir apsirengia, bando praustis, nusišluostyti veidą, rankas. Padeda į
vietą vieną kitą daiktą
Noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius.
Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir
nusirengia, naudojasi tualetu, prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai
elgiasi aplinkoje.

Komentaras:

2. FIZINIS AKTYVUMAS
Žingsniai
1-asis žingsnis

0–3 metai

2-asis žingsnis

3-iasis žingsnis

Vertybinė nuostata
Esminis gebėjimas

Fizinio aktyvumo srities pasiekimai
• Sėdi, šliaužia, ropoja pirmyn ir atgal, įkalnėn ir nuokalnėn, laiptais aukštyn, ko
nors įsitvėręs atsistoja, stovi laikydamasis ar savarankiškai, žingsniuoja
laikydamasis, vedamas arba savarankiškai, išlaiko pusiausvyrą.
• Tikslingai siekia daikto, rankos judėjimą seka akimis, pačiumpa ir laiko daiktą
saujoje, paglosto žaislą jo nečiupdamas, kiša jį į burną, purto, mojuoja,
stuksena, gniaužo, dviem pirštais – nykščiu ir smiliumi – suima smulkų daiktą,
perima daiktus iš vienos rankos į kitą.
• Savarankiškai atsistoja, stovi, atsitupia, pasilenkia, eina į priekį, šoną ir atgal,
eina stumdamas ar tempdamas daiktą, bėga tiesiomis kojomis, atsisėdęs ant
riedančio žaislo stumiasi kojomis, pralenda per kliūtis keturpėsčia, padedamas
lipa laiptais aukštyn pristatomuoju žingsniu, spiria kamuolį išlaikydamas
pusiausvyrą.
• Pasuka riešą, apverčia plaštaką delnu žemyn, pasuka delnu aukštyn, mosteli
plaštaka, paima daiktą iš viršaus apimdamas jį pirštais, išmeta daiktus iš rankos
atleisdamas 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 akies-rankos, abiejų rankų, rankų ir kojų judesius, tiksliau
konstruoja, veria ant virvutės sagas, ridena, mėto, gaudo kamuolį, įkerpa
popieriaus kraštą.
Noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą ir žaidimus.
Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas
pusiausvyrą, spontaniškai ir tikslingai atlieka veiksmus, kuriems būtina akių
rankos koordinacija bei išlavėjusi smulkioji motorika.

Komentaras:

3. EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA

0–3 metai

Žingsniai
1-asis žingsnis

2-asis žingsnis

3-iasis žingsnis

Vertybinė nuostata
Esminis gebėjimas

Emocijų suvokimo ir raiškos srities pasiekimai
• Mimika, kūno judesiais ir garsais išreiškia džiaugsmą, liūdesį, baimę, pyktį.
Patiria išsiskyrimo su tėvais nerimą ir džiaugsmą jiems sugrįžus. Išreiškia
nerimą, pamatęs nepažįstamą žmogų.
• Atspindi kitų vaikų emocijų raišką (kartu juokiasi, jei juokiasi kitas, nusimena,
jei kitas verkia).
• 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.
• Pradeda atpažinti, ką 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)
Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais.
Atpažįsta bei įvardina savo ir kitų emocijas ar jausmus, jų priežastis, įprastose
situacijose emocijas ir jausmus išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais,
žodžiais ir elgesiu atliepia kito jausmus (užjaučia, padeda).

Komentaras:

4. SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ
Žingsniai
1-asis žingsnis

0–3 metai

2-asis žingsnis

3-iasis žingsnis

Vertybinė nuostata

Savireguliacijos ir savikontrolės srities pasiekimai
• Gerai jaučiasi įprastoje aplinkoje. Nusiramina kalbinamas, nešiojamas,
supamas.
• Tapatinasi su suaugusiojo, prie kurio yra prisirišęs, emocijomis.
• Išsigandęs, užsigavęs, išalkęs nusiramina suaugusiojo kalbinamas,
glaudžiamas, maitinamas. Pats ieško nusiraminimo: apsikabina minkštą žaislą
arba čiulpia čiulptuką, šaukia suaugusįjį, ropščiasi ant kelių.
• Pradeda valdyti savo emocijų raišką ir veiksmus, reaguodamas į juo
besirūpinančio suaugusiojo veido išraišką, balso intonaciją, žodžius.
• Yra ramus ir rodo pasitenkinimą kasdiene tvarka bei ritualais. Jeigu kas
nepatinka, nueina šalin, atsisako bendros veiklos.
• 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.
Išbando įvairius konfliktų sprendimo ar savo interesų gynimo būdus (rėkia,
neduoda žaislo, pasako suaugusiajam ir kt.).
• Bando laikytis suaugusiojo prašymų ir susitarimų.
Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį

Esminis gebėjimas

Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, bendraudamas su kitais bando
kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus (suvaldo pyktį, neskaudina kito),
įsiaudrinęs geba nusiraminti.

Komentaras:

5. SAVIVOKA IR SAVIGARBA
Vertybinė nuostata
Esminis gebėjimas

Žingsniai
1-asis žingsnis

0–3 metai

2-asis žingsnis

3-iasis žingsnis

Save vertina teigiamai.
Supranta savo asmens tapatumą („aš esu, buvau, būsiu“), pasako, kad yra
berniukas / mergaitė, priskiria save savo šeimai, grupei, bendruomenei, pasitiki
savimi ir savo gebėjimais, palankiai kalba apie save, tikisi, kad kitiems jis
patinka, supranta ir gina savo teises būti ir žaisti kartu su kitais.
Savivokos ir savigarbos srities pasiekimai
• Reaguoja į pasakytą savo vardą. Pradeda jausti savo kūno buvimą –
apžiūrinėja, tyrinėja savo rankas, kojas, stebi jų judėjimą. Apžiūrinėja, liečia
kitą vaiką, tyrinėja jo kūną.
• Jaučiasi svarbus kitiems – šypsosi, krykštauja, kai aplinkiniai maloniai
bendrauja su juo.
• Turi savo kūno išorės vaizdinius – atpažįsta save neseniai darytose
nuotraukose, savo atvaizdą veidrodyje, pavadina kelias kūno dalis. Supranta, ką
ir kaip gali padaryti pats, išreiškia savo norus, pyksta, kai suaugusysis neleidžia
to daryti.
• Džiaugiasi didėjančiomis savo galimybėmis judėti, atlikti veiksmus, kalbėti,
tikisi juo 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.

Komentaras:

6. SANTYKIAI SU SUAUGUSIAISIAIS

0–3 metai

Žingsniai
1-asis žingsnis

2-asis žingsnis

Santykių su suaugusiaisiais srities pasiekimai
• Verkia atsiskirdamas nuo tėvų, tačiau padedamas pedagogo pamažu nurimsta ir
įsitraukia į veiklą.
• Atpažįsta juo besirūpinantį suaugusįjį, džiaugiasi jį pamatęs, atsako jam
kalbinamas, žaidinamas, siekia būti greta.
• Sunkiai atsiskiria nuo mamos, tėčio ar globėjo.
• Akivaizdžiai parodo prieraišumą prie juo besirūpinančio suaugusiojo. Mėgsta
žaisti kartu su juo, stebi ir mėgdžioja jo žodžius, veiksmus. Prieš ką nors
darydamas pažiūri į suaugusiojo veidą, laukdamas pritarimo ar nepritarimo
ženklų, atpažįsta suaugusiojo emocijas, jausmus. Dažniausiai vykdo jam
suprantamus suaugusiojo prašymus, kreipiasi į jį pagalbos.
• Bijo nepažįstamų žmonių, nežinomos aplinkos, neįprastų žaislų.

3-iasis žingsnis

Vertybinė nuostata
Esminis gebėjimas

• 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 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
Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais.
Pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdienėje ir neįprastoje
aplinkoje, iš jų mokosi, drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi; žino,
kaip reikia elgtis su nepažįstamais suaugusiaisiais.

Komentaras:

7. SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS
Žingsniai
1-asis žingsnis

0–3 metai

2-asis žingsnis
3-iasis žingsnis

Vertybinė nuostata
Esminis gebėjimas

Santykių su bendraamžiais srities pasiekimai
• Patinka žiūrėti į kitus kūdikius, būti šalia kitų vaikų, juos liesti, mėgdžioti jų
veido išraišką, veiksmus.
• Mėgsta žaisti greta kitų vaikų, stebėti jų veiklą. Jiems šypsosi, mėgdžioja jų
judesius, veiksmus, ką nors pasako. Gali duoti žaislą kitam, jį imti iš kito,
tačiau supykęs gali atimti žaislą iš kito, jam suduoti.
• 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.
Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais.
Supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai
bendrauja su visais (supranta kitų norus, dalijasi žaislais, tariasi, užjaučia,
padeda), suaugusiojo padedamas supranta savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau
ir kitiems.

Komentaras:

8. SAKYTINĖ KALBA

0–3 metai

Žingsniai
1-asis žingsnis

Sakytinės kalbos srities pasiekimai
Klausymas
• Įdėmiai klausosi suaugusiojo. Skiria griežtą ir malonų kalbinančio suaugusiojo
toną.
• Supranta elementarius kalbinančiojo klausimus ir prašymus. Atpažįsta
artimiausios aplinkos garsus. Džiaugiasi įvairiais garsais ir ritmais. Supranta
savo ir artimųjų vardus, artimiausios aplinkos daiktų ir reiškinių pavadinimus.
Supranta veiksmų pavadinimus, geba veiksmais atsakyti į klausimus.
Kalbėjimas

2-asis žingsnis

3-iasis žingsnis

Vertybinė nuostata
Esminis gebėjimas

• Komunikavimui vartoja įvairius garsus ir judesius: daug čiauška, kartoja,
mėgdžioja jam tariamus garsus ir skiemenis.
• Vartoja kelis trumpus žodelius objektams, veiksmams įvardyti, norams išsakyti,
palydi juos judesiu.
Klausymas
• Klausosi ir kalba, mimika, gestais reaguoja 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.
• Suaugusiojo padedamas kartoja girdėtus trumpus kūrinėlius.
Klausymas
• Klausosi skaitomų ir pasakojamų kūrinėlių, naujų žodžių.
• Išklauso, supranta ir reaguoja į kelis vienas paskui kitą sekančius prašymus,
siūlymus, patarimus.
Kalbėjimas
• 3–4 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,
eilėraščius.
Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba.
Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiaisiais ir vaikais, natūraliai,
laisvai išreikšdamas savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos
grožį.

Komentaras:
9. RAŠYTINĖ KALBA

0–3 metai

Žingsniai
1-asis žingsnis

2-asis žingsnis

Rašytinės kalbos srities pasiekimai
Skaitymas
• Vartinėja, žiūrinėja paveikslėlių knygeles, žiūrinėja paveikslėlius. Palankiai
reaguoja į knygelių skaitymą (vartymą) kartu su suaugusiaisiais.
Rašymas
• Stebi rašančiuosius, domisi įvairiomis rašymo priemonėmis, brauko jomis
įvairias linijas.
Skaitymas

3-iasis žingsnis

Vertybinė nuostata
Esminis gebėjimas
Komentaras:

• Varto knygeles, žiūrinėja paveikslėlius, piršteliu juos rodo. Pradeda atpažinti jo
mėgstamas knygeles, nori, kad jas jam 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.
Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu.
Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti.

10. APLINKOS PAŽINIMAS
Žingsniai
1-asis žingsnis

0–3 metai

2-asis žingsnis

3-iasis žingsnis

Vertybinė nuostata
Esminis gebėjimas

Aplinkos pažinio srities pasiekimai
• Domisi aplinka, sutelkia dėmesį į arti esančius veidus, daiktus.
• Reaguoja į skirtingus vaizdus, paviršius, kvapus, garsus, skonius.
• Atpažįsta artimus žmones, žaislus, daiktus.
• 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).
• 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.
Nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors
nauja.
Įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdinti save,
savo gyvenamąją vietą, šeimą, kaimynus, gyvosios ir negyvosios gamtos
objektus, domisi technika ir noriai mokosi ja naudotis.

Komentaras:

11. SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS

0–3
metai

Žingsniai
1-asis žingsnis

Skaičiavimo ir matavimo srities pasiekimai
Skaičiavimas
• Gestais, mimika parodo, jog suvokia, ką reiškia yra (nėra), dar, taip (ne).
Matavimas

2-asis žingsnis

3-iasis žingsnis

Vertybinė nuostata
Esminis gebėjimas

• Susidomi, kai parodomas kitokios formos, dydžio, spalvos daiktas: siekia jį
paimti, tyrinėja. Atkreipia dėmesį į judančius, artėjančius daiktus, daug kartų
kartoja matytus veiksmus su daiktais.
Skaičiavimas
• Supranta, ką reiškia vienas, dar vienas, du, daug (parodo pirštukais, kiek turi
metukų).
Matavimas
• Žaisdamas 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 daiktams lyginti skirtus
žodžius: didelis – mažas, ilgas – trumpas, sunkus – lengvas, storas – plonas,
toks pat – ne toks, kitoks, vienodi – skirtingi ir pan.
Nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas.
Geba skaičiuoti daiktus, palyginti daiktų grupes pagal kiekį, naudoti skaitmenis,
apibūdinti daikto vietą eilėje, sudaryti sekas. Geba grupuoti daiktus pagal spalvą,
formą, dydį. Jaučia dydžių skirtumus, daikto vietą ir padėtį erdvėje. Supranta ir
vartoja žodžius, kuriais apibūdinamas atstumas, ilgis, masė, tūris, laikas. Pradeda
suvokti laiko tėkmę ir trukmę.

Komentaras:

12. MENINĖ RAIŠKA

0–3 metai

Žingsniai
1-asis žingsnis

2-asis žingsnis

Meninės raiškos srities pasiekimai
Muzika, šokis
• Reaguoja į muzikos garsus, melodijas, balso intonacijas, judesius, išraiškingą
mimiką, suklusdamas, sutelkdamas žvilgsnį, nutildamas, nustodamas arba
pradėdamas judėti, krykštaudamas, žaisdamas balso intonacijomis, garsais.
Žaidinimai, vaidyba
• Kalbinamas, žaidinamas reiškia emocijas, norus įvairiomis balso intonacijomis,
veido mimika, lingavimu, plojimu, mojuodamas žaislu, daiktu.
Vizualinė raiška
• Storu pieštuku, teptuku, kreidele baksnoja, brauko, tepinėja palikdamas
pėdsakus (taškus, įvairių krypčių linijų brėžius, dėmes). Domisi ir džiaugiasi
dailės priemonėmis, jas liečia, apžiūrinėja, varto.
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

3-iasis žingsnis

Vertybinė nuostata
Esminis gebėjimas
Komentaras:

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 (tirštų dažų,
minkštos tešlos) paliekamu pėdsaku ir patiriamais jutimais, siekia pakartoti ir
pratęsti įdomią patirtį.
• Tyrinėdamas dailės medžiagas ir priemones intuityviai atranda skirtingus
veikimo jomis būdus (brauko pirštais, varvina dažus, maigo tešlą).
Muzika
• Emocingai atliepia klausomus kūrinius (vaikiškas dainas, instrumentinius
kūrinius) – šypsosi, džiaugiasi, ploja, trepsi, sėdėdamas sūpuoja kojas ar pan.
• Vienas ir kartu su kitais dainuoja 2–4 garsų daineles, palydėdamas jas judesiais.
• Drauge su pedagogu žaidžia muzikinius žaidimus, jų tekstą imituoja rankų,
kūno judesiais (žingsniuoja, bėga, apsisuka).
• 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, pritupia,
pasisuka ir kt.) seką.
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.
Vizualinė raiška
• Spontaniškai reiškia emocijas, įspūdžius dailės priemonėmis ir medžiagomis.
Piešia įvairias linijas, jas jungia į formas vis labiau koordinuodamas rankų
judesius. Bando ką nors pavaizduoti (mamą, mašiną). Savo abstrakcijose
įžvelgia daiktus ar įvykius.
• Eksperimentuoja dailės medžiagomis ir priemonėmis, tyrinėja įvairius veikimo
jomis būdus. Piešdamas, spauduodamas, tapydamas, lipdydamas,
konstruodamas labiau mėgaujasi procesu, o ne rezultatu.
Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje
veikloje.
Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas
muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje.

13. ESTETINIS SUVOKIMAS
Žingsniai
1-asis žingsnis

0–3 metai

2-asis žingsnis

3-iasis žingsnis

Vertybinė nuostata
Esminis gebėjimas

Estetinio suvokimo srities pasiekimai
• Susidomi, trumpam sutelkia dėmesį bei rodo pasitenkinimą (krykštauja, siekia
paliesti rankomis), kai yra emocingai kalbinamas suaugusiojo, kai mato ryškius,
gražių formų daiktus, spalvingus paveikslėlius, žaislus, girdi ritmiškus muzikos ir
kitus garsus, mato šokio judesius
• Skirtingai reaguoja girdėdamas besikeičiančių intonacijų suaugusiojo kalbinimą,
muzikos garsus, matydamas gražius gamtos bei aplinkos daiktus ar vaizdus,
spalvingas knygelių iliustracijas, šokančius ir vaidinančius vaikus ar
suaugusiuosius. Intuityviai mėgdžioja tai, kas jam patinka.
• Atpažįsta (suklūsta, rodo) kai kuriuos jau girdėtus muzikos kūrinius, matytus
šokius, ratelius, vaidinimo veikėjus, dailės kūrinius.
• 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.
Domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla.
Pastebi ir žavisi aplinkos grožiu, meno kūriniais, džiaugiasi savo ir kitų kūryba,
jaučia, suvokia ir apibūdina kai kuriuos muzikos, šokio, vaidybos, vizualaus meno
estetikos ypatumus, reiškia savo estetinius potyrius, dalijasi išgyvenimais, įspūdžiais.

Komentaras:

14. INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS
Žingsniai
1-asis žingsnis

0–3 metai

2-asis žingsnis

3-iasis žingsnis

Vertybinė nuostata
Esminis gebėjimas
Komentaras:

Iniciatyvumo ir atkaklumo srities pasiekimai
• Pats juda (šliaužia, ropoja, eina) sudominusių žaislų, daiktų link. Trumpam sutelkia
žvilgsnį, seka judantį daiktą akimis, klausosi, atlieka tikslingus judesius, veiksmus
su daiktais.
• Šypsodamasis, žvelgdamas į akis, čiauškėdamas, duodamas žaislą kitam paskatina
su juo žaisti; išreikšdamas norus parodo „taip“ arba „ne“.
• Pats pasirenka daiktus, su jais žaidžia, daug kartų atkakliai bando atlikti naują
veiksmą, kartoja tai, kas pavyko. 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.
• Pats noriai mokosi iš tų, su kuriais jaučiasi saugus.
• Veiksmais ir atskirais žodžiais reiškia norus, veda suaugusįjį prie dominančių
daiktų. Protestuoja, reiškia nepasitenkinimą, negalėdamas įveikti kliūties
• Nuolat energingai žaidžia, ką nors veikia, laisvai juda erdvėje, pats keičia veiklą,
pasirenka vieną iš kelių daiktų, sugalvoja būdus, kaip pasiekti neprieinamą norimą
daiktą.
• Mėgsta išbandyti suaugusiojo pasiūlytus naujus žaislus, žaidimus, neįprastą veiklą.
• Ekspresyviai reiškia savo norus, sako „ne“.
Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais
Savo iniciatyva pagal pomėgius pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia ir ją plėtoja, geba
pratęsti veiklą po tam tikro laiko tarpo, kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats
nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais.

15. TYRINĖJIMAS

0–3 metai

Žingsniai
1-asis žingsnis
2-asis žingsnis

3-iasis žingsnis

Vertybinė nuostata
Esminis gebėjimas

Tyrinėjimo srities pasiekimai
• Stengiasi pamatyti, išgirsti, paliesti, paimti, paragauti žaislus ir kitus daiktus.
• Reaguoja į tai, kas vyksta aplinkui, bando dalyvauti (mimika, judesiai, garsai).
• 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.
Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja.
Aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo
būdus (stebėjimą, bandymą, klausinėjimą), mąsto ir samprotauja apie tai, ką
pastebėjo, atrado, pajuto, patyrė.

Komentaras:

16. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

0–3 metai

Žingsniai
1-asis žingsnis
2-asis žingsnis

3-iasis žingsnis

Vertybinė nuostata
Esminis gebėjimas

Problemų sprendimo srities pasiekimai
• Pakartoja nepasisekusį veiksmą, jį keičia, kad pasiektų laukiamą rezultatą.
Mimika, gestais ir žodžiais parodo, kad susidūrė su kliūtimi, tikėdamasis
suaugusiojo ar vyresnio vaiko pagalbos.
• Susidūręs 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.
Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniams iššūkiams bei sunkumams įveikti.
Atpažįsta ką nors veikiant kilusius iššūkius bei sunkumus, dažniausiai supranta,
kodėl jie kilo, suvokia savo ir kitų ketinimus, ieško tinkamų sprendimų ką nors
išbandydamas, tyrinėdamas, aiškindamasis, bendradarbiaudamas, pradeda
numatyti priimtų sprendimų pasekmes.

Komentaras:

0–3 metai

17. KŪRYBIŠKUMAS
Žingsniai
1-asis žingsnis
2-asis žingsnis

Kūrybiškumo srities pasiekimai
• Pastebi ir smalsiai, gyvai reaguoja į naujus daiktus, žmones, aplinkos
pasikeitimus.
• Domisi naujais daiktais, vaizdais, garsais, judesiais.
• Atranda naujus veiksmus (tapyti ant veidrodžio, ridenti, nardinti į vandenį ir
kt.) ir taiko juos daiktų tyrinėjimui.

3-iasis žingsnis • Atranda vis naujus dalykus artimiausioje įprastoje aplinkoje.
• Įsivaizduoja gyvūnus, augalus, daiktus, apie kuriuos jam pasakojama, skaitoma.
Žaisdamas atlieka įsivaizduojamus simbolinius veiksmus.
Vertybinė nuostata
Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą.
Esminis gebėjimas
Savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos,
siūlo naujas, netikėtas idėjas ir jas savitai įgyvendina.
Komentaras:

18. MOKĖJIMAS MOKYTIS
Mokėjimo mokytis srities pasiekimai
• Reaguoja į kalbinimą, mimiką, žaislus, daiktus. Stebi ir susitapatina,
mėgdžioja, siekia išgauti tą patį rezultatą. Pradeda tyrinėti žaislus ir daiktus
visais pojūčiais.
2-asis žingsnis • Nori naujų įspūdžių, todėl aktyviai domisi aplinkos daiktais, juda, norėdamas
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.
3-iasis žingsnis • 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.
Vertybinė nuostata
Noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ką išmoko.
Esminis gebėjimas
Mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus vaikus ir suaugusiuosius, klausinėdamas,
ieškodamas informacijos, išbandydamas, spręsdamas problemas, kurdamas,
įvaldo kai kuriuos mokymosi būdus, pradeda suprasti mokymosi procesą.
Komentaras:

0–3 metai

Žingsniai
1-asis žingsnis

ŽENKLAI, ĮSPĖJANTYS APIE POREIKĮ PRITAIKYTI UGDYMO PROCESĄ
Amžius
1,5 metų vaikas

2 metų vaikas

3 metų vaikas

Ženklai
• Savarankiškai nevaikšto.
• Žaisdamas netyrinėja daiktų, tik jais manipuliuoja, deda juos į burną.
• Nemėgsta būti artimųjų apkabinamas, glaudžiamas – priešinasi, traukiasi.
• Nemėgdžioja kito žaidžiančio vaiko judesių.
• Neparodo paveikslėlių knygoje įprastų daiktų, kai kas nors juos įvardija.
• Kalbinamas nerodo emocijų arba, priešingai, susierzina, nesišypso.
• Blogai girdi ar mato.
• Vis dar vaikšto netvirtai, nors pradėjo vaikščioti prieš 6 ar daugiau mėnesių.
• Negeba parodyti pagrindinių namų apyvokos daiktų ir svarbiausių kūno dalių.
• Nevykdo vieno veiksmo nurodymų (pvz., „Prašau paduoti kaladėlę“). •
Nevartoja gestų arba kalbos, norėdamas atkreipti dėmesį į daiktą ar veiksmą.
• „Neįgarsina“ savo norų bent vienu savitu žodžiu ar dviejų žodžių junginiais.
• Nežaidžia jokių imitacinių žaidimų.
• Nemėgdžioja suaugusiųjų veiksmų (pvz., neima iš spintelės indų, nesiekia
maišyti tešlos kartu su mama).
• Neatsiliepia į savo vardą atsisukdamas.
• Netyrinėja aplinkos ir ja nesidomi.
• Blogai girdi ar mato.
• Dažnai griūva ir (ar) sunkiai (įsikibęs, neužtikrintai) lipa laiptais.
• Nerangiai manipuliuoja smulkias daiktais.
• Nesupranta įprastų kasdienių prašymų (pvz., „Padėk batukus į vietą“).
• Kalbėdamas nevartoja 2–3 žodžių sakinių (pvz., vietoj „noriu pieno“ sako
„pieno“).
• Nesidomi kitais vaikais.
• Nedalyvauja imitaciniuose žaidimuose.
• Savarankiškai nenusivelka atsagstyto švarkelio ar paltuko.
• Vis dar šlapinasi į kelnytes, nors buvo mokomas sėsti ant puoduko.
• Kalbėdamas nereguliuoja balso stiprumo (kalba pernelyg garsiai arba pernelyg
tyliai, nepriklausomai nuo situacijos).
• Blogai girdi ar mato.

