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Ilgalaikis planas sudarytas pagal PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDRĄJĄ PROGRAMĄ „Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 2 priedas” 

 

Ilgalaikio ugdymo plano tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, 

demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo(si) sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis 

mokykloje. 

Uždaviniai:  

1. atpažinti kiekvieno vaiko ugdymosi poreikius;  

2. į vaiką ir jo vertybių ugdymą orientuotame, integraliame ugdymo procese tikslingai taikyti vaiko ir pedagogo sąveika; 

3. organizuoti ugdymą derinant kryptingą pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą, taikant patirtinio ugdymosi metodus;  

4. sukurti 5–6 m. amžiaus vaikų ugdymuisi pritaikytą ir ugdymąsi stimuliuojančią aplinką; 

5. siekiant užtikrinti kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę, sudaryti galimybę vaikams skirtingais būdais pademonstruoti pasiekimus bei daromą 

pažangą ir juos sistemingai fiksuoti;  

6. kurti ir plėtoti pasitikėjimu ir pagarba grindžiamą bendradarbiavimą su tėvais (globėjais), švietimo pagalbos specialistais. 

Ilgalaikis ugdymo planas sudarytas vadovaujantis šiais ugdymo principais: žaismės / kūrybiškumo; sąveikos (grindžiamos 

bendradarbiavimu); įtraukties; socialinio kultūrinio kryptingumo; vaiko gyvenimui reikalingų socialinių kultūrinių kompetencijų 

plėtojimas; integralumo – siekiama vientiso fizinės, emocinės, socialinės ir pažinimo sričių plėtojimo; kontekstualumo – ugdymo turinys 

glaudžiai siejamas su artimiausia vaiko aplinka. 

UGDOMOS KOMPETENCIJOS: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė, socialinė, emocinė ir 

sveikos gyvensenos. Šiuolaikinės ugdymo turinio tendencijos integruojamos į kiekvienos kompetencijos ugdymo turinį. Visos kompetencijos 

yra vienodai svarbios. Jos pateikiamos abėcėlės tvarka. 

UGDYMOSI SRITYS: 

1. Gamtamokslinis ugdymas.  

2. Kalbinis ugdymas.  

3. Matematinis ugdymas.  

4. Meninis ugdymas.  

5. Sveikatos ir fizinis ugdymas.  

6. Visuomeninis ugdymas. 
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Projektas: 

“Aš ir tu, 

mums 

gera 

kartu”. 

1  1.Kaip gerbti 

vieniems kitus? 

  

 

 

 

„Ką veikia 

PELĖDŽIUKAS 

grupėje?”.  

„Pasimatuok mano 

žaidimą“.  

“Berniukai, mergaitės”.  

„Pasimatuok mano 

profesiją”. 

„Paklausyk mano žaislo 

istorijos”. 

 

Socialinė, 

emocinė ir 

sveikos 

gyvensenos, 

kūrybiškum

o 

•Savais žodžiais pasakos apie tai, ką 

suprato žaisdamas, argumentuotai 

paaiškins, kodėl nėra „berniukiškų“ 

ar „mergaitiškų“ žaidimų, darbų. 

Kodėl veiklą ar profesiją kiekvienas 

gali rinktis pagal pomėgius ir 

galimybes. 

• Domėsis ir vertins save kaip 

asmenį, pasižymintį unikaliomis 

savybėmis: įvardys savo 

mėgstamiausią žaidimą, svajonių 

profesiją. 

• Žaisdamas bus draugiškas ir 

geranoriškas: dalysis žaislais, 

tinkamai elgsis konfliktinėse 

situacijose. 

• Reikš savo mintis apie berniukų ir 

mergaičių panašumus, dalyvaus 

diskusijose, pristatys savo darbelius 

visai grupei. 

• Atidžiai klausysis, girdės ir reaguos 

• Vaikai pagarbiai 

elgiasi su savo ir 

kitos lyties 

asmenimis; 

• paaiškina, kad nėra 

vyriškų ar moteriškų 

namų ruošos darbų 

(profesijų), žaidimų 

ar emocijų; 

• mokosi stebėti 

save: įvardija savo 

stiprybes ir 

gebėjimus; 

• bendrauja ir 

bendradarbiauja, 

tariasi.  

 

 



į tai, ką sako kiti vaikai. 

•Atskleis meninius gebėjimus, 

piešdamas savo svajonių profesiją. 

• Domėsis projekto veiklomis; 

aktyviai jose dalyvaus. 

• kūrybines užduotis atliks nuo 

sumanymo iki norimo rezultato: 

nupieš piešinį, pažais žaidimą. 

• fantazuos, veiks kūrybiškai, 

žaisdamas imitacinius žaidimus 

(išbandydamas įvairias profesijas). 

• rodys iniciatyvą dalyvaudamas 

veiklose, siūlys savo idėjas. 

• svarstys, reikš savo nuomonę apie 

„vyriškus“ ir „moteriškus“ darbus, 

profesijas. 

• IT prietaisais filmuos draugus. 

2  1.Kodėl svarbu 

laikytis taisyklių? 

„Kam tos taisyklės?“  

„Metų laikai”  

„Šiltos ir šaltos spalvos”  

„Kas kur yra”  

„Kaip atrodo mano 

žaislas”.  

Komunikavi

mo, 

socialinė. 

emocinė ir 

sveikos 

gyvensenos 

• Reikš savo mintis diskutuodami 

apie taisykles, kodėl svarbu jų 

laikytis, 

• skaičiais, simboliais, piešiniais 

vaizduos savo sukurtas taisykles, 

mokės jas paaiškinti.  

• Mokysis įvardyti metų laikų seką. 

•Dalinsis savo idėjomis ir žiniomis. 

•Įvardys daikto padėtį erdvėje 

•Skirs šiltas ir šaltas spalvas 

mokysis išgauti oranžinę, violetinę ir 

žalia spalvas. 

 

•Vaikai supranta, 

kad taisyklės yra 

reikalingos ir 

svarbios – žaidžiant, 

bendraujant, kuriant 

ir t. t.; 

• paaiškina, kad 

veikiant be taisyklių, 

kyla chaosas ir ką 

nors nuveikti tampa 

neįmanoma; 

• pagal išgales 

laikosi taisyklių ir 

susitarimų žaisdami, 

 



bendraudami, 

dirbdami.;• 

eksperimentuoja 

dailės spalvomis. 

3  1.Kodėl smagiau 

ką nors veikti 

drauge?   

 

„Lengvas ar sunkus?”.   

„Kodėl paukščiai 

išskrenda?” „Ar vorai 

moka skraidyti?”  

„Kuriuos darbus dirbame 

rudenį?”  

Pažinimo, 

socialinė. 

emocinė ir 

sveikos 

gyvensenos, 

•Bendradarbiaus su draugais 

atlikdamas įvairias veiklas ir 

eksperimentus. 

•Demonstruos grupės darbui 

reikalingą elgesį. 

• Laikysis susitarimų ir taisyklių. 

• Užduos daug klausimų, domėsis 

veikla, kurioje dalyvauja. 

• Domėsis žemėlapiu, lygins savo 

šalies vaizdą žemėlapyje su kitomis 

šalimis.  

• Domėsis Lietuvoje gyvenančiais 

paukščiais ir gyvūnais. Stengsis juos 

pastebėti savo aplinkoje.  

•Išlaikys dėmesį žiūrint filmą, 

klausantis istorijos.  

•Noriai ir saugiai žais judriuosius 

žaidimus. 

 

 

• Vaikai supranta, 

kad drauge ką nors 

veikti yra ne tik 

smagiau, bet ir 

įdomiau – kyla naujų 

idėjų, kūrybinių 

sumanymų; 

• patiria 

bendradarbiavimo, 

partnerystės 

džiaugsmą ir naudą; 

• įsitikina, kad 

kiekvieno komandos 

nario pastangos yra 

svarbios ir būtinos; 

• rodo iniciatyvą 

bendrai veikti, žaisti; 

• moka prisijungti 

prie žaidžiančiųjų, 

pakviesti žaisti 

nedrįstančiuosius; 

• moka 

susidraugauti: 

užkalbinti, 

prisistatyti, pakviesti 

bendrai veikti. 

 



4  Kaip gatvėje ir 

kelyje būti 

saugiam? 

„Saugaus eismo ABC“ 

„Būk matomas kelyje” 

„Atšvaitų medžioklė“ 

„Rieda ratai rateliukai“ 

„Automobilių lenktynės“ 

Pasivaikščiojimas po 

darželio apylinkes 

Socialinė, 

emocinė ir 

sveikos 

gyvensenos, 

pažinimo 

•Susipažins su pagrindinėmis kelių 

eismo taisyklėmis; 

• atlikdamas eksperimentus, nurodys 

priežasties – padarinio ryšį, 

argumentuos savo teiginius; 

• savais žodžiais papasakos, ką matė 

saugaus eismo mokykloje, nurodys, 

ką suprato; 

• gebės paaiškinti, kam reikalingos 

kelių eismo taisyklės, kodėl jų 

privalu laikytis; 

• renkantis veiklas gerbs kitų vaikų 

norus, nuomonę, kurie nebūtinai 

sutaps su jo norais; 

• dalyvaus pokalbiuose, diskusijose; 

• per viktoriną gebės išklausyti 

klausimą, jį 

suprasti, pagal galimybes atsakyti; 

• gebės nupiešti tinkamai ir 

netinkamai apsirengusį pėsčiąjį, savo 

piešinį paaiškins; 

• padedamas tėvų konstruos 

kartoninę mašiną, ją spalvins, 

aplikuos, naudos kitą pasirinktą 

techniką; 

• atidžiai klausysis taisyklių, gebės 

jas paaiškinti; 

• savarankiškai žais žaidimus 

darželio kieme, kurs gyvenimiškas 

situacijas, improvizuos; 

• kartu su tėvais konstruodamas 

•Vaikai išmoksta 

kelių eismo 

taisykles; 

• stengiasi saugiai 

elgtis gatvėje, kelyje; 

• tobulina važiavimo 

dviračiu / paspirtuku 

/ riedučiais įgūdžius, 

lavina pusiausvyrą, 

koordinaciją; 

• gamina, konstruoja 

automobilius. 

 

 

 



kartoninį automobilį, atliks šią 

užduotį nuo sumanymo iki norimo 

rezultato; 

• aktyviai dalyvaus diskusijose, kaip 

vieną ar kitą žaidimą galima būtų 

pakeisti: pasunkinti arba palengvinti; 

• rodys iniciatyvą, dalyvaudamas 

projekto veiklose; 

• numatys netinkamo elgesio gatvėje 

padarinius, spręs problemines 

situacijas, pavyzdžiui, kas nutiktų, 

jei nesilaikytume taisyklių, kokį 

poveikį tai turėtų sveikatai ir 

(ar) gyvybei?; 

• analizuos ir vertins situaciją, kada 

gatvę pereiti saugu; 

• susipažins su gatvės perėjimo 

algoritmu (sustoti prie kelkraščio, 

pažiūrėti į kairę, į dešinę, dar kartą į 

kairę ir, jei saugu, eiti per gatvę). 

SPALIS 

 

Projektas:  

“Augu 

sveikas” 

1   1. Kas yra 

sveikas maistas? 

„Atspėk kas?”  

„Kas tavo lėkštėje”  

„Sveiko maisto mugė” 

arba „Sveiko maisto 

užkandinė” 

Ekskursija į sveiko 

maisto užkandinę.  

Socialinė, 

emocinė ir 

sveikos 

gyvensenos, 

pažinimo, 

komunikavi

mo 

• Susipažins su maisto produktų 

sudėtimi, įgis žinių apie maistines 

medžiagas. 

• Gamins ir eksperimentuos 

derindamas produktus, apibūdins 

patiekalo skonį. 

• Svers maisto produktus, analizuos 

receptus, parinks reikalingus 

produktus užkandžiui 

pagaminti. 

• Analizuos kavinėje siūlomų 

•Vaikai paaiškina 

sveiko maisto 

teikiamą naudą, 

analizuoja, dalijasi 

mintimis, kuris 

maisto produktas 

naudingas sveikatai, 

o kuris – ne ir kodėl; 

• per išvyką į kavinę 

savarankiškai 

pasirenka sveiką 

 



patiekalų kainas, padedamas 

suaugusiųjų, bandys už juos 

sumokėti. 

• Geranoriškai, draugiškai bendraus 

ir bendradarbiaus, sieks bendro 

tikslo. 

• Žaisdamas imitacinį modeliuojantį 

žaidimą, imituos profesinę veiklą, 

prisiims įvairius vaidmenis. 

• Diskutuos apie sveikatai naudingus 

maisto produktus ir jų teikiamą 

naudą, argumentuotai reikš savo 

nuomonę. 

• Pristatys savo sveiko užkandžio 

receptą kitiems. 

•Sudarydamas meniu bandys rašyti; 

• Projektuos ir kurs „užkandinės“ 

aplinką; 

• Estetiškai apipavidalins meniu, 

patraukliai pateiks pagamintą 

užkandį; 

• Ieškos informacijos namų aplinkoje 

ir interneto erdvėje (pvz., sveiko 

maisto receptų, mėgstamų kavinių 

tinklalapių); 

• Atliks numatytą darbą nuo 

sumanymo iki rezultato; 

• Gebės pritaikyti turimą patirtį 

naujose situacijose, kurdamas sveiko 

maisto užkandinę grupėje; 

• Mąstys nestandartiškai, siūlys savo 

patiekalą, analizuoja, 

iš ko ir kaip jis 

pagamintas; 

• kuria ir projektuoja 

„sveiko maisto 

užkandinę“, veikia 

komandoje; 

• savarankiškai ar 

padedami pedagogo, 

pagamina 

nesudėtingą sveiką 

užkandį; 

• ieško sveikų 

užkandžių receptų 

internete;• 

fotografuoja, 

pedagogo padedami, 

perkelia nuotraukas į 

kompiuterį, naudoja 

jas projekto 

veiklose; 

 

 

 



idėjas ir jų įgyvendinimo būdus; 

• Gebės nustatyti patiekalų kainas, 

skaičiuoti gautas pajamas. 

• Drąsiai reikš iniciatyvą, pristatys 

savo pasiūlymus; 

• Kritiškai vertins informaciją, gebės 

argumentuoti, kodėl vieni patiekalai 

sveikatai naudingi, o kiti – ne, gebės 

pasirinkti; 

• Išmanys algoritmą: gamins 

užkandžius nustatyta tvarka, laikysis 

receptuose nurodyto eiliškumo; 

• Naudodamasis IT, pristatys 

namuose pasirinktus receptus. 

 2  2. Kodėl vanduo 

toks galingas? 

„Kodėl vanduo toks 

galingas?” 

„Vanduo – higienos 

priemonė” 

„Vandens pramogos 

lauke” 

„Vaisių ir daržovių 

iššūkis” 

„Gertuvių iššūkis” 

 

Socialinė, 

emocinė ir 

sveikos 

gyvensenos, 

kūrybiškum

o, 

skaitmeninė 

•Išsiaiškins vandens (geriamojo ir 

negeriamojo) savybes. 

• Supras vandens teikiamą naudą 

sveikatai. 

• Atlikdamas eksperimentus su 

vandeniu, įvairiais būdais tyrinės 

aplinką. 

• Ištikus nesėkmei, nebijos kreiptis 

pagalbos į suaugusiuosius, tarsis, 

konsultuosis. 

• Dalysis mintimis apie vandens 

teikiamą naudą, pasakos apie 

asmeninius įpročius. 

• Užsirašys vardą ant savo 

dekoruojamos gertuvės. 

•Naudodamas įvairias technikas, 

dekoruos gertuves. 

•Vaikai įvardija 

vandens teikiamą 

naudą sveikatai ir 

gyvybei; 

• paaiškina, kokį 

kiekį vandens reikia 

išgerti per dieną; 

• atpažįsta troškulį ir 

žino, kaip jį 

numalšinti; 

• kontroliuoja savo 

išgeriamo vandens 

kiekį. 

 

 



• Lavins vaizduotę; 

• Sieks užsibrėžto tikslo nuo idėjos 

iki rezultato, įgyvendindamas sau 

mestą iššūkį; 

• Siūlys idėjų, kaip pagardinti 

vandenį, kurs vandens kokteilių 

receptus. 

• Gebės planuoti, stebėti, skaičiuoti 

savo suvartojamo vandens kiekį. 

• Paaiškins, kodėl vanduo 

reikalingas mūsų organizmui, kas 

nutiktų, jei mes negautume 

pakankamai vandens. 

• Filmuojančiais įrenginiais filmuos 

vieni kitus, perkels duomenis į 

kompiuterį; 

• Sudarys iššūkio kalendorių ir jame 

pažymės išgerto vandens kiekį. 

• Internete ieškos vandens kokteilių 

receptų. 

 3  Kokių stebuklų 

yra miške?  

„Kokių stebuklų yra 

miške” 

„Miško takeliu” 

„Ką mums dovanoja 

miškas” 

„Kaip miškas padeda 

mums kvėpuoti?” 

Išvyka į mišką 

 

 

 

Pažinimo, 

kūrybiškum

o,skaitmenin

ė 

• Vaikas bendraus, mokysis susitarti. 

• Susitelks bendrai suplanuotai 

veiklai. 

• Supras elgesio miške taisykles ir jų 

laikysis. 

• Klausydamasis pasakojimo, 

žiūrėdamas filmą, kurdamas, tam 

tikrą laiką sukaups dėmesį. 

•Atpažins valgomus ir nevalgomus 

grybus, 

augalus, uogas, išsiaiškins jų poveikį 

• Susipažįsta su 

miško medžiais, 

augalais, 

grybų rūšimis, 

žvėrimis, juos 

lygina, klasifikuoja; 

• tyrinėja, pažįsta 

gamtos gėrybes tiek 

realioje, tiek 

virtualioje aplinkoje 

– naudodamiesi IT; 

 



 

 

 

 

 

 

 

sveikatai. 

• Susipažinęs su medžiais, miško 

augalais, žvėrimis, juos apibūdins, 

vartos naujus žodžius ir terminus. 

•Matuos kiek telpa oro plaučiuose, 

kiek laiko galime išbūti 

nekvėpuodami. 

• Kurs plakatą, stendą, pieš, 

fotografuos ir kt.; 

• Stebint ir tyrinėjant miško 

gyvenimą, kuriant įvairius darbelius, 

lavės vaiko vaizduotė, plėsis ir 

įvairės interesai, tobulės meninė 

raiška. 

• vykstant projektui vaikas bandys 

klasifikuoti pateiktą informaciją, 

išsikelti tolesnius uždavinius, ieškos 

įvairių būdų tikslui pasiekti, kliūtims 

įveikti, mėgins apmąstyti savo 

mokymosi procesą ir 

rezultatus. 

• Įvairiais būdais ir priemonėmis 

tyrinės miško „stebuklus“. 

• Palygins, ką žinojo apie mišką 

anksčiau (prieš projektą) ir ką žino 

dabar, numatys, kokie pavojai tyko 

miške ir kaip nuo jų apsisaugoti. 

• tyrinės gamtą, naudodamasis IT. 

 

• pritaiko patirtį, 

pasitelkdami įvairias 

meninės raiškos 

priemones: 

piešdami, lipdydami, 

tapydami, 

aplikuodami 

ir t. t.; 

• vaizduodami miško 

augalus (medžius, 

krūmus, žoles, 

samanas), kurdami 

grybų, uogų 

muliažus, stengiasi 

kurti savitai, 

nekopijuoti kitų; 

• atlikdami grupines 

miško gyventojų 

tyrinėjimo užduotis, 

supranta, kad 

kiekvieno indėlis yra 

svarbus; 

noriai dalijasi 

įspūdžiais, 

bendradarbiauja. 

 4  „Kurie 

prisilietimai yra 

„Apatinių drabužių 

taisyklė” 
Socialinė, 

emocinė ir 

atrinks ir įvertins informaciją apie 

tinkamą ir netinkamą elgesį; 

• Vaikas suvokia 

savo asmeninę erdvę 

 

 



geri, o kurie  - 

blogi?” 

 

„Mane saugančios 

rankos” 

 

 

 

sveikos 

gyvensenos 

• apmąstys pasiūlymus, kaip elgtis 

rizikingose situacijose; 

• apibendrins gautas žinias apie 

rizikingą ir saugų elgesį; 

• suvoks, kad augdamas kūnas 

bręsta, keičiasi; 

• ugdysis saugaus elgesio įgūdžius ir 

įpročius; 

• žodžiais išsakys ir (ar) kūno kalba 

parodys savo mintis apie deramą ir 

nederamą elgesį; 

• išgirs, ką siūlo kiti, supras jų 

pasiūlymus, kaip geriausia elgtis 

rizikingose situacijose; 

• stengsis taip suformuluoti savo 

mintis, kad būtų suprastas; 

• imituos, inscenizuos galimas 

problemines situacijas; 

• ieškos ir ras tinkamas vaidybinės 

raiškos priemones; 

• mokydamasis saugiai elgtis 

rizikingose situacijose, vaikas 

pratinsis prisiimti atsakomybę už 

savo veiksmus, bandys išsikelti 

tolesnius uždavinius, ieškoti įvairių 

elgesio tokiose situacijose būdų; 

• vykstant projektui lavės vaiko 

vaizduotė, intuicija, plėsis 

supratimas apie galimas grėsmes ir 

pavojus, lavės gebėjimas lanksčiai, 

pagal situaciją, spręsti problemas; 

(jos ribas) ir ją saugo 

(persirengdamas, 

naudodamasis 

tualetu, 

prausdamasis, taip 

pat naudodamasis 

internetu); 

• bendraudamas, 

veikdamas, 

naudodamasis 

internetu 

gerbia savo ir kito 

asmens privatumą; 

• supranta, kurie 

aplinkinių (vaikų ir 

suaugusiųjų) 

prisilietimai yra 

tinkami, o kurie – 

netinkami; 

• žino, kaip reikia 

elgtis grėsmingose 

situacijose, taip pat 

naudojantis internetu 

(kaip pasakyti „Ne!“, 

pasitraukti, 

papasakoti apie 

tai suaugusiajam, 

kuriuo pasitiki); 

• naudojasi 

mobiliuoju telefonu, 

kompiuteriu ar kitu 



• didės vaiko psichosocialinis 

atsparumas, tvirtės charakteris, 

stiprės valia, augs gebėjimas 

planuoti veiksmus, siekiant savo 

tikslų; 

• vaikas prisimins rizikingo ir 

saugaus elgesio patirtį, ją apmąstys 

ir interpretuos, ieškos tinkamiausių 

situacijos sprendimų; 

• ieškos informacijos apie saugų 

elgesį rizikingose situacijose, ja 

dalysis, ją analizuos ir taikys, 

priimdamas sprendimus; saugiai 

naudosis IT. 

 

įrenginiu pokalbiams 

su artimaisiais, 

draugais: moka 

įjungti ir 

išjungti įrenginį, 

surinkti numerį ar 

pasirinkti jį iš užrašų 

knygelės sąrašo, 

skambinti, atsiliepti į 

skambutį ir 

baigti pokalbį; 

• moka laikytis 

žmonių bendrabūvio 

taisyklių, susitarimų, 

normų. 

LAPKRI

TIS 

 

“Iš kur 

atsiranda 

daiktai? 

 

1  „Iš kur atsiranda 

medus?” 

„Iš ko pagaminta 

žvakė?” 

„Kokių dovanų mums 

teikia bitės?“  

„Ką reiškia posakis 

„darbštus kaip bitė“?“ 

„Iš kur atsiranda 

medus?“ 

 

Pažinimo, 

kūrybiškum

o 

•Pasakos draugams, pedagogui savo 

patirtį, pastebėjimus, kels klausimus 

ir ieškos atsakymų; 

• išlaikys dėmesį, susidūręs su 

sunkumais nepasiduos; 

• paaiškins, kam reikalingos 

taisyklės ir susitarimai; 

• domėsis sveika mityba, supras, kuo 

naudingas ir kada gali būti 

kenksmingas medus; 

• suvoks saldumynų žalą, palygins ir 

paaiškins, kuris desertas 

naudingesnis; 

• girdės ir supras, ką kiti pasakoja 

apie bites, avilius ir pan.; 

• mokysis suprasti perkeltine 

•Pasakoja apie bites, 

bičių šeimą, bičių 

darbus šeimoje; 

•nusako, kaip bitės 

atrodo, kur gyvena, 

kaip jos prižiūrimos, 

maitinamos; 

• pagrindžia savo 

teiginius apie bites, 

daro išvadas, 

dalijasi jomis su 

kitais; 

• gamina bičių korį, 

išmoksta 

šešiakampio 

pavadinimą, lygina, 

 



reikšme vartojamus žodžius (gelia 

lyg bitė); 

• kurs bitę, avilį, panaudodamas 

įvairias medžiagas (taip pat ir 

antrines žaliavas); 

• kurs individualų darbą ir jį 

pritaikys bendrame projekte; 

• kurs bičių, medingų augalų 

nuotraukas parodai; 

• vykstant projektui vaikas bandys 

surinktą informaciją apie bites 

sisteminti ir, naudodamasis 

įvairiomis priemonėmis, 

pritaikys projekto tikslui pasiekti; 

• vykstant projektui lavės vaiko 

vaizduotė, plėsis ir įvairės interesai, 

akiratis, supratimas apie bites, jų 

gyvenimą. Jis ieškos, ras ir 

kūrybinėmis priemonėmis sieks 

rezultato; 

• stiprės vaiko gebėjimas idėjas apie 

bites paversti konkrečiais dirbiniais 

ar gaminiais, jis drąsiai taikys 

naujoves savo tikslui pasiekti; 

• prisimins, apmąstys ir interpretuos 

savo įspūdžius ir patirtį, sieks 

įprasminti savo žinias ir patyrimą 

praktinėje veikloje; 

• vykstant projektui, suaugusiojo 

padedamas, naudodamasis 

skaitmeninėmis 

matuoja; 

• išbando įvairius 

raiškos būdus ir 

priemones 

(pvz., tyrinėja, 

naudoja IT 

priemones, šoka, 

dainuoja, lipdo ir 

kt.); 

• veikia kartu, 

bendradarbiauja. 

 



technologijomis (kompiuteriu ar 

planšete), skirtinguose informacijos 

šaltiniuose ras informaciją ir 

pasidalys ja su grupe. 

 2  „Kaip pas mus 

atkeliauja duona? 

„Duonos kelias” 

„Verkia duonelė tinginio 

valgoma” 

„Kaip vilkas kepė 

duoną?” 

 

Kultūrinė, 

pilietiškumo

,  pažinimo, 

komunikavi

mo 

•Stebės ir atskirs mandagų elgesį 

prie stalo nuo netinkamo. Pateiks 1-2 

tikamo elgesio pavyzdžius. 

•Atlikdamas tyrimus, gebės palyginti 

rezultatus, formuluos atlikto tyrimo 

išvadą. 

•Plės žodyną. 

•Aiškinsis iš kur atsiranda duona ir 

kokia tų darbų seka. 

•Patys iškeps duoną. 

•Ieškos informacijos, kaip duoną 

kepdavo mūsų seneliai. 

•Klausysis sekamos pasakos. 

Naudodamiesi iliustracijomis, 

stengsis įsiminti pasakos seką, ją 

pasekti. 

•internete ieškos iformacijos, kaip ir 

iš ko duoną kepa kitose šalyse.  

•Mandagiai elgsis 

prie stalo. 

•Atlikęs tyrimą 

išsiaiškins kodėl 

stalas su keturiomis 

kojomis. 

•Pažins avižą, rugį, 

kvietį. 

•Patirs, kiek daug 

darbo reikia atlikti, 

kol duoną galima 

valgyti, todėl tausos 

duoną. 

•Išgyvens teigiamas 

emocijas 

ragaudamas pačių 

iškeptą duoną. 

•Gerbs žmones, 

kurie sunkiai dirba, 

kad duona kasdien 

būtų ant mūsų stalo. 

•Bendraus su 

artimaisiais, dalinsis 

pasakojimais apie tai 

ką sužinojo, patyrė. 

• Sekdamas pasaką 

vartos žodžius: 

 



grūdas, kruopos, 

miltai, rugys, 

kvietys, išarti, pasėti, 

iškulti, kepalas, 

riekė.minkštimas, 

pluta. 

 3  „Kas slepiasi 

mūsų spintose?” 

  

„Kas slepiasi dėžėje?“  

„Spintos paslaptys“ 

„Kuo rengsimės žiemą?” 

„Profesinė apranga” 

„Medvilnė, šilkas, vilna, 

kiti audiniai” 

 

 

 

 

Socialinė, 

emocinė, 

sveikos 

gyvensenos, 

pažinimo 

•Analizuos drabužių paskirtį, 

apibendrins 

gautas žinias, sukurdamas plakatą, 

schemą; 

• tarsis su suaugusiaisiais ir draugais; 

• perims vieni kitų patirtį; 

• gebės taisyklingai vartoti tinkamas 

sąvokas konkretiems veiksmams 

įvardyti: užsimauti, apsiauti, 

užsidėti; 

• pristatydamas parengtą schemą, 

kalbės aiškiai ir drąsiai; 

• pieš savo siluetus ir bandys juos 

aprengti;  

• naudos įvairias meninės raiškos 

technikas; 

• lavins vaizduotę kurdamas 

šlepetes, 

dekoruodamas marškinėlius; 

• kūrybinius darbus („Aprenk save“, 

„Stebuklingos šlepetės“ ir kt.) atliks 

nuo idėjos iki rezultato; 

• atlikdamas menines užduotis, 

ieškos netradicinių sprendimų; 

• prisiimdamas atsakingus 

•Padedami 

suaugusiųjų ar 

savarankiškai 

pagal orą pasirenka 

drabužius ir avalynę; 

• argumentuoja, 

kodėl svarbu 

apsirengti ir apsiauti 

pagal oro sąlygas; 

• paaiškina, kokius 

drabužius (avalynę) 

vilkime (avime) 

žiemą, o kokius – 

vasarą ir kodėl; 

• paaiškina, kodėl 

vieni drabužiai 

(avalynė) yra 

patogūs 

sportuoti, o kiti – ne; 

• atsižvelgia į savo 

organizmo būsenas: 

sušilę nusirengia, 

o sušalę – 

apsirengia; 

• savarankiškai 

 



vaidmenis, įgyvendins savo 

iniciatyvas; 

• diskutuos, kodėl vieni drabužiai 

patogūs judėti, o kiti – ne; 

• vertins, su kuriais drabužiais žiemą 

būtų per šalta, o vasarą – per šilta; 

• taikys aprangos algoritmą: ką po ko 

rengiamės eidami į lauką. 

 

apsirengia, 

nusirengia, apsiauna 

batus;  

• nusako veiksmų 

seką – ką iš eilės 

rengiasi, ruošdamiesi 

eiti į lauką; 

• savo mintis ir 

idėjas kūrybiškai 

perteikia piešdami, 

konstruodami. 

 4  „Kodėl sugriuvo 

paršelio 

namelis?” 

„Kodėl sugriuvo paršelio 

namelis?” 

„Ko reikia, kad namas 

būtų tvirtas?” 

„Kieno namas 

tvirčiausias?” arba 

„Kokiuose namuose 

gyvena gyvūnai?” 

Pažinimo 

Kominikavi

mo 

•Laikysis grupės, kuriai priklauso, 

susitarimų, dalysis savo turima 

patirtimi, mintimis, kartu su draugais 

spręs iškilusias problemas, dalyvaus 

statant pasirinktą namą; 

• pasakos draugams, pedagogui apie 

savo patirtį, išsakys pastebėjimus, 

kels klausimus ir, suaugusiųjų 

padedamas, ieškos atsakymų apie 

namų statybos būdus, medžiagas ir t. 

t.; 

• laisvai, išradingai imituos 

statybininko darbą; 

• atliks kūrybines technines užduotis 

(kurs koliažą, statys namą ar kt.), 

tam tikrą laiką gebės sukaupti 

dėmesį; 

• užmegs ir palaikys draugiškus 

santykius su kitais; 

• derins veiklas su komanda, 

• Nustato priežasties 

ir padarinio ryšius 

argumentuodami, 

kodėl du paršelių 

nameliai sugriuvo, o 

trečias liko stovėti; 

• pasako statybinių 

medžiagų, stogo 

dangų pavadinimų; 

žino svarbiausius 

namo statybos 

etapus; 

• supranta, kad net ir 

parinkus tinkamas 

medžiagas, dirbant 

atsainiai, rezultatas 

nebūna geras; 

• supranta, kad 

norint pasiekti tikslą, 

būtina dirbti 

 



nuomonėms nesutapus, ieškos 

priimtinų sprendimo būdų; 

• konstruodamas, statydamas iš 

smulkių detalių, lavins smulkiąją 

motoriką; 

• vykstant projektui, drąsiai reikš 

savo mintis, nuomonę;  

• dalyvaus diskusijoje apie menamus 

ir tikroviškus dalykus, girdės, 

reaguos ir supras, ką sako kiti; 

• dalyvaus komandinėje veikloje ir 

pristatys savo veiklą komandos 

draugams, pakartos savo mintį, jei 

bus nesupratusiųjų; 

• klausysis pedagogo ar draugų 

pasakojimų apie namų statybą, 

atpažins nežinomo žodžio reikšmę 

remdamasis kontekstu; 

• klausysis skaitomos pasakos „Trys 

paršiukai“, argumentuodamas 

komentuos ir interpretuos veikėjų 

poelgius ir santykius; 

• iš pasirinktos konstrukcinės 

medžiagos fantazuodamas ir 

įsivaizduodamas projektuos ir statys 

pasirinktą namelį; 

• pasirinktą darbą atliks susikaupęs, 

ugdysis įgūdžius dirbti tvarkingai, 

atsakingai; 

• vykstant projekto aptarimui ar 

darbelių parodai, palankiai vertins 

kruopščiai, 

atkakliai, atsakingai. 

 



savo ir kitų sukurtus darbus; 

• pristatys savo sukurtus darbus, 

išklausys kitų draugų pristatymus ir 

nuomonę; 

• bandys surinktą informaciją 

sisteminti, darys kritiškas išvadas ir 

įgytas žinias taikys suplanuotoje 

veikloje; 

• statydamas pasirinktą namą, veiks 

laisvai, išradingai, kūrybiškai, 

drąsiai eksperimentuodamas; 

• vykstant projektui plėsis ir įvairės 

vaiko interesai, jis aktyviai ir 

kūrybiškai dalyvaus suplanuotose 

veiklose; 

• stiprės vaiko gebėjimas idėjas 

paversti konkrečiais gaminiais: jis 

suprojektuos ir pastatys namą, 

sukurs plakatą, pasirinks 

tinkamus įrankius; 

• prisimins, apmąstys ir interpretuos 

savo įspūdžius ir patirtį, atsirinks, 

susies faktus priežasties – padarinio 

ryšiais, sieks 

įprasminti savo žinias ir patyrimą 

gyvenimiškose situacijose; 

• skirtinguose informacijos 

šaltiniuose susiras informaciją apie 

įvairius namus ir jų statybą, ja 

pasidalys su grupės draugais ir 

pedagogu. 



GRUODI

S 

 

Projektas 

“Žiemos 

paslaptys” 

 

 

1  „Kaip surengti 

karnavalą?” 

„Koks bus mūsų grupės 

vaidinimas Naujametinei 

šventei?” 

„Manęs neatpažinsi“ 

„Kaip pasidaryti 

karnavalinę kaukę?” 

 

Kūrybinė, 

pilietiškumo

, kultūrinė 

•Tyrinės visumą ir detales; 

• pasirinks ir naudos netradicines 

priemones 

sumanymui įgyvendinti; 

• tam tikrą laiką gebės sutelkti 

dėmesį į kūrybinę veiklą; 

• tinkamai reikš savo emocijas, 

nuotaikas; 

• tarsis, bendradarbiaus, patirtimi ir 

sumanymais dalysis su kitais 

vaikais; 

• reikš mintis, jausmus, nuotaikas, 

nuomonę apie savo ir kitų vaikų 

kūrybą; 

• prisiims atsakomybę už savo 

veiklą, ieškos įvairių meninės 

raiškos būdų; 

• naudodamas įvairias menines 

priemones, 

fantazuos, kurs, ieškos savitų 

sumanymo atlikimo sprendimų; 

• spontaniškai dalysis meniniais 

įspūdžiais, pasakos ir parodys, kaip 

ir ką pavyko padaryti; 

• naudos tas priemones, kurias yra 

numatęs, taip pat ir improvizuos; 

• išsakys nuomonę apie kitų vaikų 

karnavalinius drabužius ir kaukes; 

• pritaikys surastą informaciją; 

fotografuos. 

• Vaikai sugalvoja, 

kuo persirengs; 

• patys renkasi 

priemones, jei reikia 

– 

prašo pagalbos; 

• pasitikėdami 

savimi, tyrinėja 

įvairias 

medžiagas; 

• eksperimentuoja 

įvairiais meninės 

raiškos būdais – 

daile, muzika, 

vaidyba, 

šokiu; 

• bendradarbiauja, 

savo kūrybą pristato 

kitiems. 

 

 

 2  „Kodėl žiemą „Kokia yra snaigė?” Pažinimo, •Dirbs grupelėmis, bendraus su kitu, • Vaikai kelia  



 

 

šaltukas kanda 

nosį ?” 

„Kieno čia pėdsakas?” 

„Kodėl lipdomas sniego 

Senis, o ne Bobutė?” 

 

komunikavi

mo 

gerbdamas, išreikšdamas palaikymą 

ir padrąsinimą kitam komandos 

nariui; 

• susitelks veiklai, išlaikys dėmesį, 

susidūręs su sunkumais, juos įveiks; 

• paaiškins, kam reikalingos 

taisyklės ir susitarimai; 

• baigęs darbą, susitvarkys darbo 

vietą; 

• grūdinsis, žaisdamas gryname ore; 

• žaisdamas judriuosius žaidimus, 

lipdydamas 

sniego senius, jaus judėjimo 

džiaugsmą, bus 

fiziškai aktyvus; 

• aiškiai, nuosekliai apibūdins savo 

potyrius ir 

pastebėjimus, pristatys juos kitiems; 

• supras perkeltine reikšme 

vartojamus žodžius (šaltukas 

žnaibosi); 

• kurs ir bandys užrašyti sniego senių 

vardus, 

žymės matavimų rezultatus 

(simboliais, ženklais, žodžiais); 

• dirbs susikaupęs, ugdysis tvarkos 

įgūdžius, baigs pradėtą darbą; 

• stebės snaigės formas, pasirinkta 

technika kurs snaigę; 

• kurs ledo vainiką, lipdys ir 

dekoruos sniego senį ar tvirtovę; 

prielaidas ir jas 

tikrina; 

• tyrinėja vandenį – 

jį šaldo, tirpina; 

• paaiškina ledo 

pokyčius kintant oro 

temperatūrai; 

• įvardija rutulio 

formą, palygina 

dydžius, 

aukščius: aukštesnis, 

žemesnis; 

• tyrinėja, analizuoja, 

kaip keitėsi oro 

temperatūra ryte, per 

pietus, vakare; 

• paaiškina, kas yra 

para, kas ją sudaro. 

 



• vykstant projektui pratinsis 

prisiimti atsakomybę už savo veiklą, 

bandys išsikelti tolesnius uždavinius; 

• lavės vaiko vaizduotė, plėsis ir 

įvairės interesai; 

• stiprės vaiko gebėjimas idėjas 

paversti veiksmais, gebėjimas 

planuoti ir valdyti projektinius 

sumanymus; 

• apmąstys ir interpretuos savo 

įspūdžius ir patirtį, savo žinias ir 

patyrimą pritaikys kitoje veikloje; 

• vykstant projektui naudosis IT ir 

taikys įgytas žinias. 

 3  Kodėl kiekvienas 

yra svarbus?  

 

 

„Prie puodelio arbatos” 

„Visi mes svarbūs“ 

„Kodėl kiekvienas yra 

svarbus?“ 

„Benamiai, pabėgėliai.” 

„Kaip aš galiu padėti 

kitiems?” 

 

 

Socialinė, 

emocinė ir 

sveikos 

gyvensenos, 

pilietiškumo 

• stengsis pažinti savo galimybes ir 

atrasti, ką jis gali padaryti įvairiais 

būdais „kitaip“, pavyzdžiui, piešti 

kojomis ir pan.; 

• susipažins su Brailio raštu, keliais 

gestų kalbos ženklais; 

• mokės papasakoti apie žmonių 

įvairovę ir jos teikiamą naudą; 

• stengsis būti draugiškas ir 

geranoriš- 

kas, toleruos kitokius nei jis; 

• ieškos įvairesnių bendravimo būdų 

(gestais, piešiniais, kūno kalba), 

diskutuos, argumentuotai reikš savo 

nuomonę; 

• gebės pagarbiai išklausyti 

kiekvieną, 

• Vaikas paaiškina, 

kad žmonės su 

negalia gali džiaugtis 

gyvenimu, kaip ir 

visi kiti: turėti 

pomėgių, dirbti, 

sportuoti; 

• gerbia kitokią 

išvaizdą turinčius 

vaikus (suaugusius 

žmones), netoleruoja 

patyčių; 

• paaiškina, 

iliustruodamas 

pavyzdžiais, koks 

elgesys yra 

geranoriškas, kaip 

 



net ir tada, kai kitam sunku 

sklandžiai 

ar aiškiai kalbėti; 

• piešiniais išreikš savo potyrius 

tamsoje; 

• pavaizduos tylą; 

• šoks tylos šokį; 

• ieškos informacijos: kartu su 

tėvais domėsis žmonių su negalia 

pasiekimais; 

• atliks numatytas projekto veiklas 

nuo sumanymo iki rezultato: nupieš 

piešinius, pašoks šokį ir kt.; 

• ieškos alternatyvių, netradicinių 

būdų, 

kaip viena ranka pavalgyti, 

nusiprausti, 

apsirengti, kaip tinkamai padėti 

kitam; 

• bus pasirengęs rizikuoti, drąsiai 

išmėgins neišbandytas situacijas, 

pavyzdžiui, buvimą tamsoje; 

• drąsiai reikš iniciatyvą, pristatys 

savo 

pasiūlymus; 

• kritiškai vertins informaciją, gebės 

argumentuoti savo nuomonę apie 

žmonių įvairovę; 

• kartu su tėvais ieškos informacijos 

apie žmones su negalia, Brailio 

abėcėlę, domėsis gestų kalba. 

galima būtų 

pasiūlyti ar paprašyti 

pagalbos; 

• išbando naujas 

patirtis (pvz., pabūna 

tamsoje, tyloje, 

pabando atlikti 

kasdienius 

darbus viena ranka) 

ir dalijasi savo 

jausmais, 

išgyvenimais, 

įvardija, su kokiais 

sunkumais susidūrė. 

 



 4  „Kaip papuošti 

eglutę?” 

„Kodėl puošiama 

eglutė?” 

„Kaip kitose šalyse 

švenčiamos Kalėdos?” 

„Eglutės žaisliukų 

dirbtuvės” 

Kultūrinė, 

pilietiškumo

, kūrybinė 

•Sužinos apie eglučių puošimo 

papročius, 

tradicijas; 

• lygins, gretins kalėdinių žaisliukų 

formas, 

spalvas, medžiagas; 

• tam tikrą laiką gebės sutelkti 

dėmesį 

kurdamas; 

• lavės smulkioji motorika; 

• ugdysis tolerancija kitų vaikų 

kūrybai; 

• gebės išreikšti savo emocinę 

reakciją, 

apibūdinti savo jausmus; 

• kurdami bendrą eglės viršūnę, 

girliandą, 

kepdami sausainius, vaikai tarsis, 

kartu 

spręs, dirbs grupelėmis; 

• kurdamas žaisliukus ir puošdamas 

kalėdinę eglutę, vaikas pasakos apie 

savo 

sumanymus, jausmus, nuotaikas; 

• gebės papasakoti apie tai, kaip 

eglutė 

puošiama namuose; 

• kurdamas žaislus, susikaups; 

pratinsis 

prisiimti atsakomybę už savo veiklą; 

• kuriant kalėdinius žaisliukus iš 

• Vaikai supranta, 

kad kalėdinius 

žaisliukus galima ne 

vien pirkti, bet ir 

pasidaryti patiems; 

• džiaugiasi kūrybos 

procesu; patiria 

spontaniškos 

kūrybos džiaugsmą; 

• kalėdinius 

žaisliukus kuria 

įvairiomis (ir 

nestandartinėmis) 

priemonėmis; 

• jaučia 

pasitenkinimą, 

kurdami 

savaip; 

• tyrinėja įvairias 

medžiagas. 

 

 



netradicinių 

priemonių, lavės vaiko vaizduotė, 

gebėjimas pateikti originalias idėjas; 

• drąsiai eksperimentuos su 

įvairiomis dailės 

raiškos priemonėmis; 

• sumanymus pavers konkrečiu 

rezultatu – 

pagamintais kalėdiniais žaisliukais; 

• puošdamas eglutę, sieks įprasminti 

savo 

žinias ir patirtį; 

• internete ieškos įdomesnių idėjų 

savo 

kūrybai plėtoti. 

SAUSIS 

 

Projektas: 

“Ant 

stogo” 

 

1  Kaip iškepti 

mėnulį? 

„Kokios formos mus 

supa?“ 

„Kaip iškepti mėnulį?“ 

„Diena ir naktis” 

 

Pažinimo, 

kūrybinė, 

komunikavi

mo 

• Atlikdamas komandines užduotis, 

vaikas 

bendraus su draugais; 

• tarsis dėl bendrų sprendimų, kartu 

spręs 

iškilusius sunkumus; 

• žiūrėdamas filmą, kepdamas 

sausainius, 

konstruodamas tam tikrą laiką gebės 

sukaupti 

dėmesį; 

• atskirs, kuriuos maisto produktus 

valgyti sveika, o kuriuos reikėtų 

riboti; 

• saugiai elgsis su įrankiais, buities 

prietaisais, susitvarkys savo darbo 

• Vaikai skiria ir 

pavadina 

pagrindines 

geometrines figūras; 

• nurodo, kuo 

panašios ir kuo 

skiriasi 

geometrinės figūros, 

jas grupuoja, 

klasifikuoja, 

skaičiuoja; 

• tyrinėja; savais 

žodžiais 

paaiškina savo 

pastebėjimus 

ir juslinius potyrius. 

 



vietą; 

• atidžiai klausysis draugo, pedagogo 

pasakojimų apie dangaus kūnus, 

užduos rūpimus klausimus, pasakos 

apie savo patirtį; 

• kurs įvairių kūrybinių darbų 

pavadinimus; 

• domėsis knygomis, jose ieškos 

informacijos apie dangaus kūnus, 

geometrines figūras; 

• kurs kompozicijas iš geometrinių 

figūrų, jas 

pavadins ir pristatys draugams; 

• pagal pasaką kurs vaidinimą, 

iliustruos pasaką, kurs ornamentus; 

• suplanuos veiklos eiliškumą – kada 

keps, puoš sausainius, kokias figūras 

sugalvos ir kt., numatys, ką dar 

norėtų nuveikti; 

• matematikos mokysis žaismingai ir 

įvairiais 

būdais – žiūrėdamas, liesdamas, 

lipdydamas, 

karpydamas, gamindamas maistą ir t. 

t.; 

• rinksis veiklos priemones; 

• ieškos ir ras originalių sprendinių 

vaidindamas, 

piešdamas ir kt.; 

• formuojant sausainius, dėliojant 

sugalvotą figūrą, stiprės vaiko 

 



gebėjimas sumanymus paversti 

veiksmais; 

• pritaikys patirtį ir žinias apie 

geometrines figūras, dangaus kūnus, 

numatys galimus sprendimus, iš 

keleto pasirinks tinkamiausią; 

• ieškos informacijos, fotografuos ir 

kt. 

 2 

3  

„Kaip sukurti 

savo kosmosą?” 

„Iš kur atsirado 

žvaigždės?” 

„Ar įmanoma 

suskaičiuoti žvaigždes 

danguje?” 

„Ką veikia 

kosmonautai?” 

Išvyka į observatoriją ar 

į planetariumą. 

 

Kūrybiškum

o, pažinimo, 

skaitmeninė, 

komunikavi

mo 

• Domėsis dangaus kūnais, rinks apie 

juos 

informaciją; 

• po apsilankymo planetariume ar 

vaizdo 

medžiagos peržiūros pavaizduos tai, 

ką matė; 

• lygins, analizuos, kuo panašios ir 

kuo skiriasi planetos; 

• kurdamas tam tikrą laiką gebės 

sutelkti dėmesį; 

• bus fiziškai aktyvus, kurdamas 

dangaus kūnų šokį, imituodamas 

nesvarumą ir kt.; 

• ugdysis toleranciją kitų vaikų 

kūrybai; 

• veiks laisvai, išradingai, 

kūrybiškai; 

• drąsiai eksperimentuos su naujomis 

dailės 

raiškos priemonėmis; 

• kurdamas bendradarbiaus; 

• reikš savo mintis apie kosmosą; 

• Vaikai džiaugiasi 

kūrybos procesu; 

• jaučia 

pasitenkinimą, 

kurdami savaip; 

• pajunta 

susidomėjimą 

dangaus kūnais, 

kosmosu; 

• naudoja 

netradicines 

priemones; 

• noriai įgyvendina 

savo sumanymus; 

• supranta, kad 

kiekvieno pastangos 

ir rezultatas yra 

vertingi, kad 

kiekvienas gali kurti 

savaip; nekopijuoja 

vieni kitų, netrukdo 

vieni kitiems; 

• kiekvienas pagal 

 



• bandys rašyti kurdamas plakatą, 

pavadinimą savo darbui; 

• pasirinks priemones, kurios 

labiausiai tinka jo nuotaikai, idėjai, 

sumanymui atvaizduoti; 

• domėsis kitų idėjomis, išsakys savo 

ir gerbs kitų nuomonę; 

• panaudojant įvairias grupėje 

turimas medžiagas kosmoso 

imitacijai kurti, reikšis vaiko 

vaizduotė ir fantazija, nestandartinis 

mąstymas; 

• stiprės vaiko gebėjimas 

sumanymus paversti 

veiksmais, gebėjimas planuoti ir 

valdyti projekto sumanymus; 

• prisimins, apmąstys ir interpretuos 

savo įspūdžius ir patirtį, sieks 

įprasminti savo žinias ir patyrimą 

projekte; 

• skirtinguose informacijos 

šaltiniuose ieškant 

informacijos, ją lyginant, gretinant, 

kritiškai 

vertinant ir pristatant, fotografuojant 

savo darbus ir kt. bus ugdomi IT 

išmanymo ir kritiško vartojimo 

pradmenys. 

savo interesus ir 

galimybes meninę 

veiklą praturtina 

kitomis veiklomis 

(pvz., skaitymu, 

rašymu, tyrinėjimu, 

ITpriemonėmis ir 

kt.). 

 

 4  „Kaip susikurti 

kosminę kalbą?” 

„Tiesa ar melas?” 

„Skirtingų šalių, 

skirtingos kalbos” 

Komunikavi

mo, 

kultūrinė, 

•Supras, kad įvairius eksperimentus 

galima atlikti ir su žodžiais, kalba; 

• skirs tikrovę nuo prasimanymo; 

• Vaikai supranta, 

kaip gimsta kalba, 

kad ją galima kurti, 

 



„Kokia kalba kalba 

kitoje planetoje?” 
kūrybiškum

o, pažinimo 

• įvardys vaizdinius, juos išreikš 

žodžiais, piešiniais, judesiais; 

• gerai jausis bendraudamas, 

kurdamas kartu, 

palaikydamas draugiškus santykius 

su kitais; 

• esant nuomonių skirtumui, 

tinkamai reikš 

emocijas, nuotaikas, jausmus, 

stengsis susilaikyti nuo impulsyvaus 

elgesio; 

• rodys iniciatyvą, kvies kitus 

bendrai veikti; 

• paaiškins savo ketinimus, išklausys 

kitų 

sumanymus, tarsis ir derins 

veiksmus, suvaldys savo 

spontaniškus norus; 

• fantazuos, ieškos naujų meninės 

raiškos būdų planetai, kosminiam 

laivui ir kt. kurti; 

• pasirinks priemones, labiausiai 

tinkančias 

sumanymui įgyvendinti; 

• pasitikės savo galiomis ir pritaikys 

jau turimas žinias naujiems 

žodžiams kurti; 

• lavės vaiko vaizduotė, intuicija, kai 

neįprastoje situacijoje teks suprasti 

kitų sakomus sugalvotus 

žodžius; 

sugalvojant naujų 

žodžių; 

• eksperimentuoja, 

žaidžia su kalba, 

sugalvoja savo 

žodžius, frazes; 

• remdamiesi 

kontekstu atpažįsta 

nežinomo žodžio 

reikšmę; 

• supranta ir jaučia, 

kaip svarbu parinkti 

tinkamus 

žodžius ir frazes 

minčiai išreikšti; 

• kai kuriems 

žodžiams pateikia 

sinonimų, antonimų; 

• išreiškia mintis 

ženklais, supranta, 

kad ženklai 

skirti žmonėms 

susitarti, susikalbėti, 

bendrauti; 

• geba idėjas paversti 

veiksmais. 

 



• kuriant naujus žodžius reikšis 

nestandartinis 

mąstymas, lavės gebėjimai pateikti 

netradicines idėjas, neįprastai spręsti 

problemas; 

• stiprės vaiko gebėjimas idėjas 

paversti veiksmais, drąsa rizikuoti, 

gebėjimas planuoti ir valdyti 

projektinius sumanymus, idėjas, 

siekiant savo ir projekto tikslų; 

• analizuos kalbos raiškos, jos 

kūrimo galimybes; 

• bandys pagal kontekstą pasirinkti 

labiausiai 

tinkamas nežinomų žodžių reikšmes; 

• naudosis skaitmeniniais įrenginiais 

fiksuodamas įspūdžius, kuriant 

„Reportažą iš kosmoso“. 

Vasaris 

 

Projektas 

„Kas 

tikra, o 

kas 

išgalvota?

” 

1  „Ką „pasakoja” 

seni daiktai?” 

„Kokiais daiktais 

naudojosi mūsų 

seneliai?” 

Apsilankymas muziejuje 

Blynų šventė 

Kultūrinė, 

pilietiškumo

, 

kūrybiškum

o 

• domėsis, tyrinės anksčiau naudotus 

daiktus, įrenginius; 

• reikiamos informacijos ieškos 

klausinėdamas (tėvų, 

senelių), naršydamas internete, 

kituose informacijos 

šaltiniuose; 

• ardydamas ir konstruodamas 

aiškinsis prietaisų veikimo 

mechanizmą; 

• fantazuos, kaip tie patys daiktai 

galėtų atrodyti ir veikti 

ateityje; 

• Vaikai supranta, 

kaip įdomu tyrinėti 

praeitį, protėvių 

gyvenimo būdą, jų 

naudotus daiktus; 

• jaučia pagarbą 

senolių patirčiai, 

išminčiai, 

išradingumui, 

darbštumui; 

• supranta, kad 

žmogaus 

kūrybingumas, 

 



• tyrinėdamas, konstruodamas tam 

tikrą laiką sutelks 

dėmesį; 

• mokysis atsargiai, saugiai, 

laikydamasis higienos ir darbo 

saugos reikalavimų, elgtis su 

įrankiais, prietaisais; 

• stengsis palaikyti tvarką ir švarą 

darbo vietoje; 

• tyrinės senovinių daiktų išvaizdą, 

kaups estetinius 

įspūdžius; 

• konstruos ir perkonstruos daiktus, 

kurs naujų daiktų 

modelius; 

• imituos įvairias senovinių daiktų 

pritaikymo galimybes; 

• mokysis bendrauti ir 

bendradarbiauti, drauge spręsti 

problemas; 

• naudosis įvairiais informacijos apie 

mūsų tautos praeitį 

šaltiniais; 

• tinkamai reikš savo ir išklausys 

kito nuomonę, mintis, 

vertinimus; 

• mokysis perprasti daikto paskirtį ir 

funkciją, ieškoti įvairių 

to paties daikto pritaikymo 

galimybių, numatyti būdus 

norimam tikslui pasiekti, kliūtims 

išradingumas 

neturi ribų ir kad 

kiekvienas iš mūsų 

gali būti kūrėjas; 

• išbando įvairius 

daiktų panaudojimo, 

pritaikymo būdus, 

perpranta daiktų 

konstravimo ir 

veikimo principus, 

supranta, kaip 

reikėtų patiems 

susikurti norimus 

daiktus; 

• nusiteikia saugoti ir 

tausoti daiktus, 

neišmesti 

dar veikiančių 

mechanizmų, 

nepirkti vis 

naujų, o pagal 

išgales prikelti 

daiktus 

antram gyvenimui, t. 

y. tvariai 

vartoti. 



įveikti; 

• tyrinėjant daiktus, ieškant jų 

pritaikymo alternatyvų, 

numatant daikto kaitos kryptis 

ateityje, lavės vaiko 

vaizduotė, intuicija, plėsis akiratis, 

reikšis nestandartinis 

mąstymas, lavės gebėjimai pateikti 

netradicines idėjas, 

neįprastai spręsti problemas; 

• susipažins su amatų, verslų 

pasauliu, supras kokybiškų 

įrankių, prietaisų, taip pat gerai 

atlikto darbo vertę, 

stiprės vaiko imlumas naujovėms, 

gebėjimas idėjas 

paversti veiksmais; 

• tyrinėdamas anksčiau naudotus 

daiktus, analizuodamas 

jų pritaikymo galimybes, apmąstys 

patirtus įspūdžius, 

įprasmins savo patyrimą; 

• internete ieškodamas informacijos, 

kaupdamas 

medžiagą, lavins naudojimosi IT 

gebėjimus; 

numatydamas daiktų, prietaisų 

tolimesnę raidą, 

prognozuos ir IT evoliuciją. 

 2  „Kas knygose 

tikra, o kas 

„Kas parašo knygas?”  

„Kur gyvena knygos” 
Komunikavi

mo, 

• Vartydamas knygeles, draugiškai, 

pagarbiai 

• Vaikai supranta, 

kad vieni tekstai yra 

 



išgalvota?” „Enciklopedijų įvairovė” 

„Žinutė butelyje“ 

„Mano pirmoji knygelė” 

 Išvyka į knygyną ar 

biblioteką. 

pažinimo, 

kūrybiškum

o 

bendraus su kitais vaikais; 

• kurdamas vaidinimus, 

iliustruodamas grožinius tekstus, 

kurdamas savo knygeles, susitelks 

bendrai veiklai, susidūręs su 

sunkumais, nenusimins, bandys iš 

naujo; 

• dirbs grupelėmis, sieks bendrų 

susitarimų; 

• išklausys, ką sako ar skaito kitas; 

• vartydamas knygas, žiūrinėdamas 

iliustracijas, tam tikrą laiką sukaups 

dėmesį; 

• vaidindamas tramdys savo 

impulsyvumą; 

• atidžiai klausysis skaitomų knygų, 

draugo ar 

pedagogo skirtingų rūšių tekstų 

apibūdinimų; 

• atliks paties sugalvotas užduotis, 

tarsis ir girdės, ką sako kiti; 

• išklausęs skaitomų įvairių rūšių 

knygelių, 

aiškiai, nuosekliai apibūdins savo 

potyrius ir 

pastebėjimus; 

• domėsis knygomis; 

• bandys deklamuoti išraiškingai; 

• pasirinkta technika interpretuos 

grožinius ir 

informacinius tekstus; 

skirti teikti 

informaciją, o kiti – 

patirti emocijų, 

žadinti jausmus, 

mintis, vaizduotę; 

• skaitant 

suaugusiajam, 

atpažįsta 

informacinius 

tekstus, juos 

apibūdina, skiria 

juos nuo grožinių; 

skiria tikrus faktus 

nuo įsivaizduojamų, 

išgalvotų; 

• savais žodžiais 

atpasakoja klausytą 

grožinį tekstą, 

komentuoja 

informacinį; 

• varto, bando 

skaityti, iliustruoti 

knygas, kuria 

savo knygas, 

deklamuoja, 

pasakoja, imituoja 

knygose aprašytas 

situacijas; vartoja 

naujai išmoktus 

žodžius, savo patirtis 

perkelia į piešinį ar 



• kurs iliustracijas knygelėms; 

• vykstant projektui vaikas sistemins, 

klasifikuos išgirstą informaciją, ją 

taikys vykdomame projekte; 

pratinsis prisiimti atsakomybę už 

savo veiklą; 

• plėsis ir įvairės interesai, bus 

atliekamos 

kūrybinės užduotys; 

• gretins, lygins grožinius ir 

informacinius tekstus; prisimins, 

apmąstys ir išsakys savo įspūdžius; 

kitą 

kūrybinį darbelį. 

 3  „Ką papasakotų 

Lietuvos 

karžygys?” 

 „Kaip žmonės bendravo, 

kai dar nebuvo 

telefonų?” 

„Kas yra žemėlapiai, 

vietovių planai?” 

„Ar šiais laikais gyvena 

karžygiai” 

„Koks galėtų būti mūsų 

grupės herbas?” 

Išvyka į Lietuvos 

istorijos muiejų 

Lietuvos valstybinių 

švenčių minėjimai 

Pilietiškumo

, kultūrinė, 

pažinimo, 

kūrybiškum

o 

•Atpažins ir nurodys realius ir 

įsivaizduojamus, sufantazuotus 

dalykus; 

•domėsis Lietuvos istorija, klausinės, 

kaups žinias, analizuos, lygins.  

• kurdamas pasakojimą, gebės 

susikaupti, sutelks dėmesį į 

konkrečią veiklą; 

• tinkamai reikš savo emocijas, 

nuotaikas, jausmus;  

• veikdamas, žaisdamas, kurdamas 

savąjį pasakojimą, derins savo 

veiksmus su draugu, laikysis sutartų 

taisyklių, susitarimų; 

• kurdamas pasakojimą prisiims 

įvairius vaidmenis; 

• rodys iniciatyvą, pakviesdamas 

draugus imtis bendros veiklos; 

• pasirinks tinkamas priemones 

• Kurdami 

pasakojimą, vaikai 

reiškia 

savo sumanymus, 

mintis, jausmus, 

nuomonę, nuotaikas; 

• kalbėdami 

atsižvelgia į 

situaciją, pasakojime 

atskleidžia vietą, 

laiką, kitas 

aplinkybes, mokosi, 

nurodo detales; 

• kalba keliems 

žmonėms, 

nenukrypsta nuo 

pagrindinės temos – 

nuotykių pasakojimo 

kūrimo; 

 



piliai, tvirtovei statyti, aplinkai 

dekoruoti, karžygio ekipuotei kurti, 

pasakojimams iliustruoti; 

• patirs džiaugsmą, kartu su draugais 

kurdamas žemėlapį, fotoalbumą, 

naujienlaiškį ar atlikdamas kitą 

pasirinktą kūrybinį darbą; 

• laikysis pagrindinių pasakojimo 

kūrimo žingsnių; 

• savo sumanymus vizualizuos, apie 

juos pasakos draugams, įgyvendins 

ir tobulins, atsižvelgdamas į 

situaciją; 

• siūlys ir įgyvendins originalias 

karžygio kelionių idėjas; 

• pasitelks vaizduotę, fantaziją ir 

kurs savitus, originalius ir 

nestandartinius kelionių 

pasakojimus; 

• idėjas pavers veiksmais, planuos ir 

valdys savo sumanymus; 

• įtikins kitus pasirinkti jo siūlomą 

idėją siužetui kurti; 

• kurdamas pasakojimus apie 

karžygius, prisimins, apmąstys ir 

pritaikys žinomų pasakų, kitų 

kūrinių siužetus; 

• ieškodamas informacijos apie 

senovės karžygius, analizuodamas 

žemėlapius ir pan., naudosis 

prieinamomis ir reikiamomis 

• pajunta džiaugsmą 

patys tapdami 

kūrėjais, kurdami 

išskirtinį, 

originalų 

pasakojimą. 

 



programomis. 

 

 4  Kaip judesiais 

pasekti pasaką? 

 

„Pasakų diena” 

„Judanti pasaka” 

„Vilkas ir 7 ožiukai” 

„Vištytė ir gaidelis” 

„Katinėlis ir gaidelis” 

 

Komunikavi

mo, 

socialinė, 

emocinė ir 

sveikos 

gyvensenos, 

kūrybiškum

o 

•Analizuos savo judėjimo 

galimybes; išsiaiškins, ką galima 

perteikti judesiu; 

• nurodys, kur panaudos įgytą patirtį; 

• vaikas veiks laisvai, išradingai, 

kūrybiškai, drąsiai eksperimentuos; 

• veiks grupelėje su kitais vaikais, 

siekdamas bendro rezultato; 

• išreikš savo mintis, sumanymus, 

jausmus, nuotaikas, pagrįs nuomonę, 

dalysis įspūdžiais; 

• įvardys savo mėgstamas pasakas, 

gebės nupasakoti jų turinį, apibūdinti 

veikėjus; 

• tyrinės judėjimą, judesį, jungs 

vieną judesį su kitu; 

• kurs judesius ar jų seką, 

improvizuos; 

• savarankiškai ar suaugusiųjų 

padedamas kurs kostiumus, 

dekoracijas; 

• darbą atliks nuo sumanymo iki 

rezultato; 

• bandys savarankiškai spręsti 

problemas(ieškos priimtiniausių 

judesių nuotaikai 

perteikti ir veikėjo charakteriui 

sukurti); 

• duos valią vaizduotei ir fantazijai; 

• Kūno judesiais 

perteikia įvairių 

veikėjų charakterius, 

imituoja negyvus 

objektus; 

• pavadina kūno 

judesius; 

• paaiškina, kodėl 

vienam ar kitam 

veikėjui parinko 

būtent tokius 

judesius; 

• pasiūlo netradicinių 

sprendimų; 

• pritaiko turimą 

judėjimo 

patirtį naujose 

situacijose. 

 

 



fantazijas išreikš kūno judesiais; 

• siūlys netradicines idėjas, bandys 

jas perteikti; 

• drąsiai reikš iniciatyvą, pristatys 

savo pasiūlymus, kaip improvizuoti, 

kurti judesius; 

• išbandys naują veiklos būdą – 

netradiciniu būdu atskleis pasakos 

turinį; 

• apmąstys sukurtus judesius, gebės 

įvardyti, ką galima buvo padaryti 

kitaip; 

• naudosis IT technologijomis, 

ieškodamas internete šiuolaikinio 

šokio spektaklių. 

 

        

KOVAS 

 

Projektas: 

„Kas  

bendro 

tarp 

sėklos ir 

kiaušinio?

” 

 

1  Kaip pasigaminti 

muzikos 

instrumentą? 

„Mažosios muzikos 

instrumentų 

dirbtuvės” 

„Muzikos instrumentų 

parduotuvė“ 

„Kokiais instrumentais 

groja kitų šalių žmonės?” 

„Muzikuojame kartu su 

šeima” 

Kūrybiškum

o, pažinimo, 

kultūrinė 

• ieškos informacijos apie pasirinktą 

muzikos instrumentą, ją analizuos; 

• drąsiai eksperimentuos su 

įvairiomis gamtinėmis medžiagomis 

ir antrinėmis žaliavomis; 

• pasirinkdamas tinkamas priemones 

„muzikos instrumentui“ kurti, 

argumentuos savo sprendimus; 

• iš klausos atpažins muzikos 

instrumento skambesį; 

• kurdamas tam tikrą laiką gebės 

sutelkti dėmesį; 

Vaikai supranta, kad 

įvairūs daiktai gali 

skleisti tam tikrus 

garsus; 

• išbando, įgyja 

patirties, kaip iš 

buities ir 

gamtos daiktų, 

antrinių žaliavų 

galima sukurti 

„muzikos 

instrumentą“; 

 



• ugdysis tolerancija kitų vaikų 

muzikinei kūrybai; 

• tyrinėdamas daiktų skleidžiamus 

garsus, dalysis įžvalgomis, 

bendradarbiaus; 

• pasitardamas su kitais vaikais ar 

kartu su jais muzikuos savo sukurtais 

muzikos instrumentais; 

• reikš savo sumanymus, jausmus ir 

nuotaikas, grodamas paties 

pasigamintais muzikos 

instrumentais; 

• apie sukurtą muzikos instrumentą 

papasakos 

kitiems; 

• bandys užrašyti savo sukurto 

instrumento pavadinimą; 

• pasirinks priemones, labiausiai 

tinkančias jo nuotaikai, idėjai, 

sumanymui įgyvendinti; 

• kurs ir ieškos sprendimų kartu su 

kitais, stengsis bendradarbiauti, 

kurdamas muzikos instrumentus; 

• improvizuos, ieškos ir ras garsų, 

tinkamų norimai kompozicijai 

sukurti; 

• fantazuos, kurs, ieškos savitų 

sprendimų sumanymui įgyvendinti; 

• koncertuos su savo sukurtais 

muzikos instrumentais, susikurs 

įvairias žaidimų erdves; 

• patiria džiaugsmą 

kurdami, 

improvizuodami, 

muzikuodami pačių 

pagamintais muzikos 

instrumentais; 

• kurdami drąsiai, su 

džiaugsmu 

įgyvendina savo 

sumanymus, 

išbando įvairius 

muzikinės 

raiškos būdus ir 

priemones 

 



• iš buitinių atliekų ir gamtos daiktų 

pasigamins keletą paprasčiausių 

žaislinių muzikos instrumentų; 

• prisimins, apmąstys ir interpretuos 

savo muzikinės veiklos įspūdžius ir 

patirtį, sieks įprasminti savo žinias ir 

patyrimą; 

• įsivertins savo veiklą; 

• ieškant, saugant, kuriant, pristatant 

informaciją, ja keičiantis ir 

komunikuojant, ugdysis IT 

išmanymo pradmenys. 

 2  „Ką galiu 

užsiauginti 

pats?” 

„Kas auga darželio 

kieme?“ 

„Nuo sėklytės iki 

lėkštės” 

„Ką veikia bakterijos ant 

man rankų?” 

 

Pažinimo 

socialinė, 

emocinė ir 

sveikos 

gyvensenos 

• Pasakos draugams, pedagogui apie 

savo patirtį, teiks pastebėjimus, kels 

klausimus ir ieškos atsakymų; 

• padedamas suaugusiųjų, tausos 

gamtinę aplinką; 

• dalysis patirtimi, mintimis, kartu 

spręs problemas; 

• dirbs susikaupęs, ugdysis įgūdžius 

dirbti tvarkingai, atsakingai; 

• su suaugusiaisiais ar savarankiškai 

tvarkys aplinką, baigs pradėtą darbą; 

• vaikai susipažins su daržovių 

svarba, norint maitintis sveikai, ir 

bandys jas įtraukti į savo racioną; 

• stebėdami augančias daržoves, 

tinkamai reikš savo emocijas, 

paaiškins, kas sukėlė vieną ar kitą 

emociją; 

• ragaus užaugintas šviežias 

• Vaikas domisi ir 

savarankiškai ar 

suaugusiųjų 

padedamas augina 

augalus; 

• pasakoja apie savo 

turimą (ar norimą 

turėti) augalą; 

• komentuoja, kaip 

augalai atrodo, kur 

auga, kaip 

prižiūrimi; 

• skiria daržoves, 

vaisius ir supranta jų 

naudą; 

• lygina daržovių ir 

vaisių savybes, 

skaičiuoja, matuoja 

įvairių 

 



daržoves, diskutuos apie sveiką 

mitybą; 

• laikysis asmens higienos: po darbo 

darže tinkamai nusiplaus rankas; 

• bandys skaityti informaciją, 

pateiktą ant sėklų pakelių 

(pavadinimai, sėjimo instrukcijos ir 

kt.); 

• gamins užrašus (lenteles, korteles) 

pasėtiems (auginamiems)augalams 

pažymėti; 

• formuodami lysves, sodindami, 

sėdami, augindami daržoves, 

stebėdami augalų spalvas ir formas, 

ugdysis gamtos grožio 

pajautimą; 

• projektuos ir kūrybiškai statys 

pavėsinę iš vytelių ir atramą 

vijoklinei pupelei; 

• vykstant šiam projektui, vaikas 

bandys surinktą informaciją 

sisteminti, ras panašumų ir skirtumų, 

darys išvadas, taikys kasdieninėje 

veikloje; 

• vykdomos praktinės veiklos leis 

kūrybiškai spręsti susidariusias 

situacijas, bus ugdomi atsakingo 

vartojimo įpročiai; 

• stiprės vaiko gebėjimas idėjas 

paversti konkrečiais gaminiais; 

vaikas mokysis palyginti, kiek 

daržovių ir vaisių 

dydį, svorį; 

• pasakoja, ką 

stebėjo, matė, 

tyrinėjo savo 

aplinkoje, nurodo, 

kur panaudos įgytą 

patirtį; 

• savais žodžiais 

paaiškina savo 

potyrius; 

• supranta, kad 

tyrinėti, 

eksperimentuoti, 

kurti galima ir 

gamtoje; 

• supranta, kad 

kiekvieno pastangos 

yra labai vertingos 

bendram tikslui 

pasiekti; 

• palaukia darbo 

rezultato, yra 

kantrus, atkaklus; 

• vartoja atsakingai 

(stengiasi plonai 

lupti daržoves 

ar vaisius, lupenas 

kompostuoja, arba, 

pvz., 

pupelių ankštis 



kainuoja jo užaugintos daržovės ir 

kokia jų kaina parduotuvėje, 

ūkininkų turguje; 

• atlikdamas įvairias kūrybines 

užduotis, atrinks ir pritaikys tam 

tinkamas įgytas žinias; 

• suaugusiojo padedami vaikai 

naudosis skaitmeninėmis 

technologijomis (kompiuteriu ar 

planšete), skirtinguose informacijos 

šaltiniuose ras informaciją ir ja 

pasidalys su 

bendraamžiais; 

• vykstant projektui fotografuos 

kurios nors auginamos daržovės 

pokyčius, juos sistemins ir pabaigoje 

pristatys projekto draugams. 

 

naudoja atlikdamas 

kūrybinius darbelius 

ir t. t.). 

 3  Varnėno inkile “Ar jau pavasaris?” 

“Pempel, pempel 

kuodotoj” 

“Susipyko du ožiukai”. 

 

 

Pažinimo 

komunikavi

mo, 

socialinė - 

emocinė 

•Stebės pavasario požymius. 

•Domėsis pavasarį sugrįžtančiais 

paukščiais.  

•Stebės ir lygins jų išvaizdą, spalvas, 

dydį, snapų ir nagų formą. 

Samprotaus, kodėl vienokia ar 

kitokia forma jiems reikalinga. 

•Ieškos šalių, kur jie žiemoja.  

•Apmąstys, kaip toli ir kiek ilgai 

jiems tenka keliauti? 

•Klausysis paukščių balsų . 

•Fantazuos, kaip jie suprantą ką 

paukščiai sako. 

•Gebės įvardinti 2-3 

pavasario požymius. 

• Pažins varnėną, 

pempę, gandrą. 

vieversį. 

•domėsis gyvūnų 

išvaizda. 

•suvoks, stebėsis, 

koks ypatingas 

migruojamčių 

paukščių gyvenimas. 

•Lavės kalbiniai 

įgūdžiai. 

 



•Išmoks patikusius paukščių balsų 

pamėgdžiojimus. 

•Analizuos, stebėdamas iliustracijoje 

pavaizduotą konfliktinę situaciją, 

išsakys savo nuomones , 

pasvarstymus apie galimas konflikto 

priežastis ir jų sprendimo būdus.  

•Ugdysis gebėjimą atsispirti 

netinkamam elgesiui. 

 

•Patirs kurybos 

džiaugsmą. 

•Patirs teigiamas 

emocijas žaisdami 

paukščių balsų 

pamėgdžiojimo 

žaidimus. 

•gebės sąmoningai 

pasirinkti konflikto 

sprendimo būdus. 

 

 

 4  Pas Velykų 

bobutę 

“Atrieda Velykos” 

“Lietuvių ir pasaulio 

tautų ornamentai”. 

 

Kultūrinė, 

kurybiškum

o 

•Ieškos informacijos apie lietuvių 

Velykų papročius ir tradicijas, 

bandys ją sisteminti, interpretuoti. 

•Susipažins su tautinių raštų 

ornamentais. 

•Tyrinės skirtingų tautų kultūrinį 

išskirtinumą, lygins švenčių ritualus, 

interpretuos, ką jie reiškia. 

•Atliks tyrimą ridendamas kiaušinius 

ir žaisdamas žaidimus padedančius 

skirti sąvokas už - prieš, kairėn -  

dešinėn. 

•Atliks tyrimą, kaip galima namuose 

pasigaminti kiaušinių dažų. 

•Išmargins molinį arba popierinį 

margutį savo sukurtais arba 

tradiciniais ornamentais. 

 

 

•Domėsis tautos ir 

šeimos kultūros 

tradicijomis. 

•Analizuos 

informaciją, supras ir 

įprasmins švenčių 

ritualus ir kodėl gi 

kiaušinis tapo 

Velykų simboliu. 

•Bus drąsus, 

įgyvendindamas 

savo kūrybinius 

sumanymus. 

•Mąstys ir elgsis 

nestandartiškai, 

pateiks netradicinių 

šventės idėjų. 

•Vartos sąvokas 

kairė - dešinė. 

 



 

 

 

•Patirs kūrybos 

džiaugsmą. 

•Susipažins su raide 

U. 

 

Balandis 

 

Projektas 

„ Kas yra 

aplink 

mane?” 

1  “Kaip nesipykti 

su aplinka”  

„Kur dingsta šiukšlės?” 

„Ar gera būti švarioje 

gamtoje?“ 

„Kokio skonio yra 

vanduo?” 

Kūrybiniai  darbeliai iš 

antrinių žaliavų.  

Pilietiškumo

, 

kūrybiškum

o 

• Skatinamas ir palaikomas 

suaugusiųjų, tausos gamtinę aplinką, 

nešiukšlins; 

• paaiškins, koks elgesys gamtoje yra 

tinkamas, o koks – ne; 

• dalysis patirtimi, mintimis apie 

vartojimą, kartu spręs problemas; 

• su suaugusiaisiais ar savarankiškai 

tvarkys aplinką; 

• džiaugsis tinkamais aplinkos 

tvarkymo, vartojimo pavyzdžiais; 

• atsakingai rūpinsis asmens ir 

aplinkos švara, tvarka; 

• reikš nuomonę, argumentus, kodėl 

verta tausoti gamtą, išteklius; 

• žodžiais, simboliais „užrašys“ 

susitarimus; 

• kūrybiškai naudos antrines 

žaliavas, iš jų kurs savo sumanytus 

projektus; 

• dirbs susikaupęs, ugdysis įgūdžius 

dirbti tvarkingai, atsakingai; 

• surinktą informaciją sistemins, 

darys išvadas ir taikys kasdienėje 

veikloje; 

• kūrybiškai panaudos antrines 

• Vaikai domisi 

vandens, 

popieriaus, elektros 

ir kt. 

naudojimu, maisto 

vartojimu; 

• stengiasi būti 

atsakingi 

vartotojai; 

• paaiškina savo 

poreikius. 

 

 



žaliavas, pritaikys jas žaislams ir 

reikalingiems daiktams pasigaminti; 

• antrines žaliavas pavers 

konkrečiais gaminiais, sumažins 

išlaidas, panaudodamas ir 

pritaikydamas nebereikalingas 

atliekas; 

• prisimins, apmąstys ir interpretuos 

savo įspūdžius ir patirtį, savo žinias 

ir patyrimą sieks įprasminti 

gyvenimiškose situacijose; 

• naudosis skaitmeninėmis 

technologijomis (kompiuteriu ar 

planšete), skirtinguose informacijos 

šaltiniuose ras informaciją ir ja 

pasidalys. 

 

 2  „Kas be rankų be 

kojų duris 

atlapoja?” 

„Sugaukime vėją!” 

„Kas atneša laimę ir 

turtus?” 

„Lėktuvėlių varžytuvės.” 

Pažinimo, 

skaitmeninė. 

komunikavi

mo 

• Tyrinėdamas vėją, laikysis 

taisyklių, susitarimų, gebės 

paaiškinti, kam jie reikalingi; 

• atlikdamas projektines užduotis, 

valdys savo elgesį; 

• veiks kartu su kitais; 

• diskutuodamas apie burinius 

laivus, vėtrunges ir kt. tam tikrą 

laiką sukaups dėmesį; 

• pasirinkęs tam tikrą užduotį (pvz., 

vėtrungės gamybą) paaiškins, ką jis 

gali atlikti savarankiškai, o kur 

reikalinga suaugusiojo pagalba; 

• sužinos apie vėjo teikiamą naudą ir 

• Vaikai aiškina, 

kodėl įdomu stebėti 

gamtos reiškinius; 

• stebi aplinką, 

atlieka bandymus su 

vėju; 

• nustato vėjo kryptį, 

išmatuoja jo 

stiprumą; 

• panaudoja vėjo 

jėgą žaisdami; 

• fiksuoja 

pastebėjimus 

(simboliais 

 



keliamą pavojų sveikatai; 

• su draugais aptars gautus 

rezultatus; 

• sukurs ir užrašys pavadinimus savo 

pagamintiems lėktuvėliams, laivams 

ar pan.; 

• iš antrinių žaliavų gamins vėjo 

malūnėlį, burinį laivą ar pan.; 

• pasirinkta technika kurs vėtrungę, 

aitvarą ir pristatys draugams; 

• tyrinėdamas vėjo savybes, 

klasifikuos surinktą informaciją, 

išsikels tolesnius uždavinius, ieškos 

įvairių būdų tikslui pasiekti, kliūtims 

įveikti; 

• tyrinėjant vėjo savybes, 

konstruojant įvairius gaminius, lavės 

vaiko vaizduotė, plėsis ir įvairės 

interesai, jis rinksis skirtingas 

priemones rezultatui pasiekti, 

kūrybiškai pristatys sukurtą gaminį 

kitiems; 

• kurdamas vėjo jėgainių, burlaivių, 

vėtrungių modelius, idėjas pavers 

konkrečiais dirbiniais, planuos ir 

valdys sumanymus; 

• prisimins, apmąstys ir interpretuos 

savo žinias, įspūdžius ir patirtį apie 

vėją, gamindamas įvairius dirbinius, 

sieks įprasminti savo žinias ir 

patyrimą 

ir kt.), lygina, daro 

išvadas, jas 

pristato draugams ir 

tėveliams. 

 



praktinėje veikloje; 

 • suaugusiojo padedamas, atliks 

paprastus artimiausios aplinkos 

tyrinėjimus, naudodamasis 

skaitmeninėmis technologijomis 

(kompiuteriu, mobiliuoju telefonu, 

anemometru); apie tą patį 

objektą informacijos ieškos 

įvairiuose šaltiniuose. 

 3  Ką galiu nuveikti 

savo kieme, 

sode? 

„Darbai lauke ir 

namuose” 

„Talka - kai kartu dirbti 

linksma ir gera” 

„Kaip galiu papuošti 

aplinką?”  

 

Pilietiškumo

, socialinė, 

emocinė ir 

sveikos 

gyvensenos 

• Domėsis, stebės, kokie darbai 

dirbami kieme, lauke, sode; 

• domėsis, iš kokių medžiagų 

pagaminti įvairūs daiktai; 

• aiškinsis įvairių medžiagų savybes, 

jų pritaikymo galimybes; 

• ieškos informacijos apie norimų 

pasidaryti daiktų projektavimą, 

kūrimą ir t. t.; 

• sieks palaikyti aplinkos tvarką ir 

švarą; 

• konstruodamas stengsis būti 

atsargus, elgsis saugiai;  

• dalysis įspūdžiais apie tai, ką jau 

moka daryti pats, o ko dar nemoka, 

bet norėtų išmokti; 

• tarsis, planuos, ką savo rankomis 

sukurs, numatys veiklas, reikalingas 

priemones; 

• išmoks naujų žodžių, sąvokų 

(„cementas“, „betonas“, 

„modeliavimas“ ir kt.); 

• Vaikai supranta, 

kad gali padėti 

suaugusiesiems 

nudirbti nemažai 

darbų, o ir patys jau 

sugeba daug ką 

atlikti savo 

rankomis; 

• geba patys, savo 

fantazija ir rankomis 

pagražinti savo 

namų, kiemo, 

miestelio aplinką; 

• įpranta, baigę žaisti 

ar ką nors veikti 

lauke, sutvarkyti 

žaidimo vietą, sudėti 

į vietas žaislus ir 

priemones, urinkti 

šiukšles. 

 

 



• stebės aplinką, kaups estetinius 

įspūdžius, vizualizuos savo 

sumanymus; 

• kurs daiktų projektus, konstruos 

daiktus, parinks jiems formas, 

spalvas ir t. t.; 

• kurs estetišką sodo, kiemo aplinką; 

• išsikels projekto tikslą – sukurti 

kiemo puošmeną – paukštelių 

girdyklę, numatys, kaip ji atrodys, 

ieškos priemonių ir būdų numatytam 

tikslui pasiekti, apmąstys, 

kaip sekėsi darbas ir koks išėjo 

rezultatas; 

• fantazuos, pateiks originalių, 

netradicinių namų aplinkos 

tvarkymo idėjų, ieškos įvairių jų 

įgyvendinimo būdų, reikalingų 

priemonių; 

• apmąstys, ką naudinga gali 

sugalvoti ir padaryti savo rankomis, 

sugalvos, kaip pritaikyti savo 

gebėjimus, sukurs kiemui, sodui 

papuošti naudingą daiktą; 

• apmąstys žmonių kūrybos ir rankų 

darbo svarbą ir neišsemiamas 

galimybes, atsirinks tinkamiausius 

būdus ir priemones konkretiems 

projektams įgyvendinti, 

analizuos atliekant veiklą įgytą 

patirtį, stengsis spręsti iškilusias 



problemas; 

• internete ir kituose prieinamuose 

informacijos šaltiniuose ieškos 

informacijos apie namų, darželio, 

mokyklos aplinkos gražinimą, 

puošimą, kraštovaizdžio kūrimą ir t. 

t., kritiškai ją įvertins, numatys 

projekto įgyvendinimo veiksmus, jei 

reikia, naudosis mobiliosiomis 

programėlėmis. 

 

 4  Kaip patiems 

sukurti 

sveikinimus? 

„Kodėl sveikinti ir 

dovanoti yra malonu” 

„Ką ir kada sveikiname, 

ko linkime, ką 

dovanojame?” 

„Kaip galima būtų 

pagaminti dovanas?” 

 

Kūrybiškum

o, 

komunikavi

mo, 

kultūrinė 

• Kartu su visais aptars, koks 

projektas bus 

vykdomas, jį planuos, spręs, kokia 

seka vyks jo kūrimas; 

• argumentuos savo sprendimus, 

veiksmus; 

• stebint kitų vaikų pristatymus, 

plėsis jo patirtis; 

• išbandys naujus meninės raiškos 

būdus ir 

priemones; 

• tam tikrą laiką gebės sutelkti 

dėmesį kurdamas; 

• skirs dėmesio veiklos saugumui; 

• mokysis išreikšti savo palankumą, 

simpatiją; 

• sveikinamas priims kitų vaikų 

draugiškumo, 

palankumo ženklus; 

• apibūdins savo emocijas; 

• Vaikai pajunta, 

kaip gera sveikinti, 

pagerbti kitą; 

supranta, kad pačių 

sukurti 

sveikinimai suteikia 

kitiems daug 

džiaugsmo; 

• kurdami 

sveikinimus, noriai, 

su džiaugsmu 

įgyvendina savo 

meninius 

sumanymus; 

• supranta, kad 

kiekvieno pastangos 

ir rezultatas yra 

vertingi, kad 

kiekvienas gali 

sukurti kitaip; 

 



• tarsis, kartu spręs, dirbs 

grupelėmis; 

• klausysis grupės draugų 

pristatymų; 

• pristatys savo darbą kitiems; 

• bandys rašyti ir skaityti linkėjimus; 

• reikš savo nuomonę, mintis, 

jausmus, nuotaikas, pasakos patirtus 

įspūdžius; 

• ieškos įvairių meninės raiškos būdų 

tikslui 

pasiekti, kliūtims įveikti, bandys 

apmąstyti savo mokymosi procesą ir 

rezultatus; 

• fantazuos, kurs, ieškos savitų 

meninio sumanymo atlikimo 

sprendimų; 

• kuriant sveikinimus, lavės vaiko 

vaizduotė, 

intuicija, nestandartinis mąstymas, 

gebėjimas 

veikti savitai, originaliai; 

• kuriant sveikinimus, ugdysis 

gebėjimas planuoti ir valdyti 

projektinius sumanymus, idėjas; 

• kurdami sveikinimus, vaikai 

prisimins, apmąstys ir interpretuos 

savo įspūdžius ir patirtį; 

• sveikinimų tyrinėjimo rezultatus 

pavaizduos 

piešiniu, nuotrauka, garsu, filmu, 

nekopijuoja 

kitų, netrukdo vieni 

kitiems; 

• išbando įvairius 

meninės raiškos 

būdus ir priemones; 

kiekvienas pagal 

savo interesus ir 

galimybes meninę 

veiklą praturtina 

kitomis veiklomis 

(pvz., skaitymu, 

rašymu, tyrinėjimu, 

IT priemonėmis ir 

kt.); 

• drąsiai pasirenka 

sveikinimo kūrimo 

pobūdį, 

techniką; 

• kuria savitus, 

skirtingus 

sveikinimus. 

 



schema, 

pristatys kitiems; 

• piešiniams kurti naudos 

skaitmenines 

technologijas; 

• ieškant informacijos, 

fotografuojant ugdysis IT išmanymo 

ir kritiško vartojimo pradmenys 

 

Gegužė 

 

Projektas 

„Augu 

sveikas ir 

linksmas” 

 

1  „Kaip sukurti 

kiemo žaidimų 

taisyklių 

ženklus?” 

„Kokių žinome ženklų” 

„Kokių ženklų reikėtų 

grupėje ar žaidimo 

aikštelėje” 

„Ženklų kūrimo 

dirbtuvėlės” 

Socialinė, 

emocinė ir 

sveikos 

gyvensenos, 

komunikavi

mo, 

skaitmeninė 

• Apmąstys įvairių taisyklių ir jas 

nurodančių ženklų reikalingumą; 

• prisimins, kada ir kokių taisyklių 

reikia laikytis ką nors veikiant, 

žaidžiant; 

• tyrinės ir pažins įvairius 

nurodomuosius, 

nukreipiamuosius, draudžiamuosius 

ir kitus 

ženklus; 

• smagiai žaisdamas judės, 

draugiškai bendraus; 

• po judrios, įtemptos veiklos 

atsipalaiduos; 

• judėdamas, veikdamas stengsis būti 

atsargus, elgsis saugiai; 

• išsakys pasiūlymus, siūlys idėjas 

dėl ženklų 

kūrimo; 

• aiškiai formuluos mintis, 

norėdamas būti 

suprastas; stengsis suprasti, ką siūlo 

Vaikai suvokia 

taisyklių 

reikalingumą ir 

svarbą; 

• pajunta, kaip 

smagu žaisti, kai visi 

laikosi 

susitarimų, taisyklių; 

• patiria, kad 

žaidžiant, 

bendraujant ir 

sportuojant 

be taisyklių ar jų 

nepaisant, ką nors 

nuveikti 

tampa neįmanoma; 

• supranta, kad 

sutartiniai ženklai 

padeda 

laikytis taisyklių; 

• suvokia, kad 

vaizdais, ženklais, 

 



kiti; 

• rengs pristatymus, kuriuose 

suprantamai pateiks informaciją; 

• planuos, modeliuos, kurs būsimo 

žaidimo 

aplinką; 

• apmąstys ir įvairiomis technikomis 

kurs taisykles iliustruojančius 

ženklus; 

• pieš, braižys, tapys simbolius, 

piktogramas, 

figūras; • išsikels projekto tikslą, 

numatys veiksmus jam pasiekti 

(kokias taisykles norės pavaizduoti 

ženklais); apmąstys projekto 

vyksmą; prisiims atsakomybę už 

savo ir grupės veiklos sėkmę; 

• fantazuos, kuriems žaidimams ir 

kurioms jo 

taisyklėms norėtų sukurti ženklus; 

pateiks 

originalių idėjų; kurs savitai, laisvai; 

įsivaizduos, kaip tie ženklai bus 

taikomi; 

• analizuos, kodėl taisyklės yra 

svarbios versle; nebijos siūlyti naujų 

idėjų, suplanuos veiksmus idėjai 

įgyvendinti; kurs ir savo rankomis 

įgyvendins sumanymus; 

• kritiškai įvertins ir atrinks 

tinkamiausius taisyklėms  

simboliais ir 

piktogramomis 

mintį galima išreikšti 

be 

žodžių 



pavaizduoti skirtų ženklų 

pasiūlymus; 

• internete ir kituose prieinamuose 

informacijos šaltiniuose ieškos 

informacijos apie įvairias žmonių 

santykius ir veiklą reguliuojančias 

taisykles, kritiškai ją apmąstys ir 

įvertins, atsirinks tinkamiausią. 

 2  „Ko mus moko 

Olimpinės 

žaidynės?” 

„Kilnaus elgesio 

kodeksas” 

„Olimpinės žaidynės” 

 

 

Socialinė, 

emocinė ir 

sveikos 

gyvensenos  
 

• domėsis kilnaus elgesio 

pavyzdžiais, kartu su tėvais ieškos 

informacijos įvairiuose šaltiniuose; 

• lygins savo paties pasiekimus, 

pavyzdžiui, šuolio į tolį rezultatus, 

įvardys, ar antrojo bandymo 

rezultatas geresnis, ar blogesnis; 

• įvardys, kurioje srityje norėtų 

tobulėti, mes sau iššūkį, sieks 

užsibrėžto tikslo; 

• veikdamas kartu su kitais vaikais, 

laikysis susitarimų, taisyklių; 

• bendraus ir bendradarbiaus, dirbs 

grupelėmis;  

• saugos mažesnius, silpnesnius už 

save; 

• kartu su visais aptars projekto 

tikslą, teiks pasiūlymus, juos 

argumentuos; 

• grupės draugams pateiks kilnaus 

elgesio 

pavyzdžių; kalbės aiškiai ir drąsiai; 

• kurdamas kilnaus elgesio kodeksą, 

• Įvardija 

pagrindines 

olimpines vertybes, 

paaiškina jų svarbą; 

• paaiškina, kas yra 

kilnus elgesys; 

• globoja mažesnius, 

silpnesnius už save; 

• paaiškina, kodėl 

negalima skriausti 

kito, muštis, 

stumdytis; 

• saugo save ir 

draugą, gerbia 

varžovą; 

• darniai veikia 

komandoje, laikosi 

taisyklių, 

džiaugiasi kitų 

pasiekimais ir 

laimėjimais; 

• įvardija savo 

stiprybes ir 

 



asmeninius iššūkius, bandys rašyti 

(žymėti 

simboliais, ženklais); 

• džiaugsis kūrybos procesu, 

pasirinkta 

technika kurdamas olimpinius 

simbolius: 

vėliavą, deglą; 

• kurs judesius ar jų sekas, 

improvizuos, 

atlikdamas „Olimpinių žaidynių“ 

atidarymo šokį; 

• išsikels tikslą, numatys jo 

įgyvendinimo 

planą ir apibendrins rezultatus; 

• ieškos būdų, kaip judėjimu, 

sportavimu 

sudominti kitus vaikus, kaip 

paskatinti juos judėti; 

• rodys iniciatyvą teikdamas idėjas, 

išreikšdamas savo nuomonę; 

padėdamas 

jaunesniems už save, ugdysis lyderio 

savybes; 

• kritiškai analizuos informaciją, 

diskutuos 

apie kilnų elgesį grupėje, vertins, 

teiks 

pasiūlymus; 

• naudodamasis IT ieškos 

informacijos; 

gebėjimus; 

• džiaugiasi dėl savo 

asmeninių 

laimėjimų, kelia sau 

tikslą 

tobulėti 

 



 3  „Kaip sukurti ir 

papasakoti 

linksmą istoriją? 

“ 

„Kas yra komiksas?” 

„Kas galėtų tapti mano 

knygos veikėju?” 

„Kada mums būna 

nejuokinga, liūdna, 

skaudu?” 

Komunikavi

mo, 

kūrybiškum

o 

• Komiksuose atskleis savo 

domėjimosi sritį, remsis žiniomis 

apie aplinką, pasirinktus objektus; 

• perkurs ir savaip interpretuos 

aplinkoje 

vykstančius reiškinius, procesus, 

atpažins ir 

nurodys realius ir įsivaizduojamus 

dalykus; 

• pažins ir tinkamai išreikš emocijas, 

nuotaikas, svarstys, kaip savo 

kuriamu komiksu galima suteikti 

džiaugsmo sau ir kitiems; 

• rodys draugiškumo ženklus 

(šypsena, pritarimas, palaikymas) ir 

toleranciją dėl kitokių draugų 

gebėjimų, darbų, nuomonių; 

• supras ir jaus ribą, skiriančią 

pajuokavimą nuo patyčių, atskirs, 

kas yra tinkamas ir netinkamas 

elgesys; 

• pakvies vieną ar kelis vaikus 

bendrai kurti 

komiksus, paaiškins savo 

sumanymus, tarsis, 

derins veiksmus; 

• laikysis susitarimų ir taisyklių, jaus 

atsakomybę už bendrą darbą; 

• atskirs, kurie komiksų piešiniai yra 

sukurti šiais laikais, kurie yra 

ankstesni; 

Supranta ir paaiškina 

mokėjimo skaityti 

ir rašyti privalumus 

ir teikiamas 

galimybes; 

• išreiškia savo 

mintis piešiniais, 

simboliais, 

ženklais; 

• atpažįsta daugumą 

raidžių, komiksuose 

perskaito pavienius 

žodžius; 

• bando rašyti, kuria 

(kopijuoja, imituoja) 

veikėjų 

žodžius; 

• naudojasi IT ir 

įvairiomis 

programėlėmis 

sumanymams 

įgyvendinti; 

• kurdami komiksus, 

ugdo 

savo kūrybingumą 

 

 



• komiksams kurti rinksis tinkamas, 

mėgstamas priemones, veiklas 

(piešimas, konstravimas, 

maketavimas); 

• siekdamas tikslo (sukurti komiksą) 

sujungs 

turimas žinias ir gebėjimus; 

• kuriant komiksą pasireikš vaiko 

vaizduotė, 

netradicinės idėjos, drąsa išbandyti 

naujus 

kūrybos būdus; 

• kurdamas kartu su draugais, gebės 

juos įtikinti savo idėjų originalumu, 

reikalingumu bendram komiksui; 

• kurdamas komiksą numatys ir 

pateiks piešinių ar konstravimo 

darbų seką, kurioje matysis 

nuoseklumas; 

• vaizduojamuose darbuose ir 

pasakojimuose 

atsispindės priežasties – padarinio 

ryšio 

supratimas; 

• pasinaudos tinkamais IT įrankiais 

ir programomis, kurdamas komiksus, 

įgarsindamas sukurtas istorijas. 

 4  „Ką šiemet 

patyrėme?”  

„Pelėdžiuko kelionė” Komunikavi

mo, 

socialinė 

emocinė ir 

• laikysis taisyklių, susitarimų, 

kontroliuos 

savo elgesį; 

• pasakos draugams ir pedagogui 

Vaikas gretina, 

grupuoja, 

klasifikuoja 

faktus ir įvykius; 

 



sveikos 

gyvensenos  

apie savo 

patirtį, įgytą vykdytuose projektuose, 

ją 

reflektuos; 

• susitelks bendrai komandinei 

veiklai – 

pasirinks metų laiką, suras mėnesių 

korteles, jiems būdingas šventes ir t. 

t.; 

• atlikdamas užduotis, išlaikys 

dėmesį, 

susidūręs su sunkumais, nepasiduos; 

• veikdamas lauke, rodys 

draugiškumo 

ženklus (šypsena, dalijimasis, 

pritarimas, 

palaikymas) ir toleranciją 

(pakantumas 

kitokiai nuomonei, išvaizdai, 

žodžiams); 

• paaiškins, kam dirbant komandinį 

darbą 

reikalingos taisyklės ir susitarimai; 

• dalyvaus projekte, tinkamai reikš 

savo 

emocijas ir jausmus, paaiškins, kas 

sukėlė 

vieną ar kitą emociją; 

• atidžiai klausysis draugų patirčių, 

įgytų 

vykdant projektus; 

• nurodo priežasties 

– padarinio ryšius; 

• kuria schemas, 

diagramas, piešinius 

ir kt.; 

• savo pastebėjimus 

fiksuoja, lygina, daro 

išvadas, 

pristato kitiems; 

• kalba apie savo 

mokymąsi – pasako, 

kas jam sunkiau, 

kas geriau sekasi; 

• pastebi ir pasako, 

kuris skaičius 

didesnis, kuris 

mažesnis, teisingai 

įvardija jų seką; 

• drąsiai reiškia savo 

nuomonę; 

• supranta, kad 

kiekvieno pastangos 

ir darbo rezultatas 

yra vertingas. 

 



• tarsis su komandos nariais, dalysis 

darbais; 

• aiškiai, drąsiai ir nuosekliai 

pasakos 

apie savo mokymąsi, savo metų 

patirtį, 

ją užrašys, pieš, pateiks 

diagramomis, 

schemomis ar pan.; 

• kartu su draugais kurs pasirinkto 

metų laiko 

paveikslą; 

• kurs savo patirčių aplanko viršelį 

tema 

„Keturių metų laikų darbai“; 

• vykstant projektui bandys 

apibendrinti 

įvykdytas veiklas, apmąstys savo 

mokymosi procesą ir rezultatus; 

• lavės vaiko vaizduotė, jis ieškos ir 

ras būdų 

kūrybiškai pristatyti įgyvendintas 

veiklas; 

• ugdysis vaiko gebėjimas planuoti ir 

valdyti 

projektinius sumanymus, idėjas; 

• prisimins, apmąstys ir interpretuos 

savo 

įspūdžius ir patirtį, apibendrins, 

schemomis 

ir diagramomis pristatys gautas 



išvadas; 

• vykstant projektui ieškos 

informacijos apie 

norimą šventę ar atmintiną datą. 

 

Birželis 

 

Projektas 

„Stebukli

ngas 

gamtos 

grožis” 

1  

2  

Kaip sukurti 

gamtos 

nuotraukų 

albumą?(iš 

rekom. 2 knyga) 

„Stebuklingas gamtos 

grožis” 

„Ką matai atsigulęs ant 

žolės?” 

„Į ką panašūs debesys?” 

„Kokių formų būna 

medžiai?” 

„Kaip sukurti nuotraukų 

albumą?” 

Skaitmeninė

, 

kūrybiškum

o 

• Planuos ir atliks paprastus gamtos 

stebėjimus, papasakos, kaip, 

keičiantis metų laikams, keičiasi 

gamta; 

• stebėdamas ir fotografuodamas 

tyrinės aplinką; 

• ieškos reikiamos informacijos, 

priemonių; 

• fotografuodamas gamtos vaizdus, 

daug laiko praleis gryname ore, 

grūdinsis; 

• grožėdamasis gamta, išgyvens 

teigiamas emocijas; 

• lauke bus fiziškai aktyvus; 

• būdamas gamtoje, atrasdamas 

gražius gamtos vaizdus, spalvas, 

formas ir detales, dalysis 

emocijomis, pojūčiais; 

• bendradarbiaudamas su kitais, kurs 

nuotraukų albumą; 

• fotografuodamas dalysis patirtimi, 

įspūdžiais, sumanymais, jausmais; 

• kurdamas albumą, išsakys savo ir 

išklausys kitų vaikų nuomonę; 

• prisiims atsakomybę už savo 

veiklą, bandys išsikelti tolesnius 

• Pastebi grožį 

aplinkoje, gamtoje; 

• įžvelgia aplinkos, 

gamtos formų, linijų, 

spalvų įvairovę; 

• pastebi įdomias, 

netikėtas formas, 

linijas ir spalvas; 

• susikaupia, pastebi 

detales; 

• supranta, kad 

kiekvienam gali būti 

gražūs skirtingi 

dalykai; 

• išbando įvairias IT 

priemones, sužino, 

kaip saugiai jomis 

naudotis; 

• atvaizduoja 

įspūdžius 

piešiniais ir kitomis 

dailės priemonėmis 

 

 



uždavinius, ieškos įvairių meninės 

raiškos būdų tikslui pasiekti, aptars 

fotografavimo procesą ir jo 

rezultatus; 

• spontaniškai dalysis įspūdžiais, 

pasakos ir rodys, ką pavyko 

nufotografuoti; 

• kurs bendrą darbą, mokysis spręsti 

problemas; 

• stiprės vaiko imlumas naujovėms 

(fotografavimo veikla), vaikas išdrįs 

išbandyti naujus veikimo būdus; 

• išsakys nuomonę apie kitų vaikų 

nuotraukas; 

• aplinkoje, gamtoje pastebės spalvų, 

formų, linijų įvairovę (medžius, 

žoles, gėles, vabzdžius, akmenis), 

palygins, svarstys apie tai; 

• tyrinėjimo rezultatus 

nufotografuos, pristatys kitiems; 

• teiginius, įvykius dėlios į loginę 

seką (pvz., savo darytas nuotraukas 

sudėlios kaip logišką istoriją); 

• suvoks, kad yra tam tikrų, 

vadinamųjų asmens duomenų (pvz., 

vardas, pavardė, namų adresas, 

nuotrauka ir kt.), kuriuos reikia 

saugoti; 

• supras, kad ilgai, be pertraukos, 

naudojantis 

skaitmeniniais įrenginiais, galima 



pakenkti savo sveikatai. 

 

 3  

4  

„Kuo nuostabios 

gėlės ir žolelės?”  

„Kokias gėles 

pažįstame?” 

„Kaip kvepia pieva?” 

„Kurios gėlės auga sode, 

kurios pievoje?” 

„Kaip atrodo gėlės 

žiedas iš arčiau?” 

„Ar visos gėlės skaniai 

kvepia?” 

Išvyka į gamtą arba į 

botanikos sodą 

Pažinimo, 

komunikavi

mo, 

kūrybiškum

o 

• atsakingai tyrinėdamas gamtą, 

laikysis taisyklių, susitarimų, gebės 

paaiškinti, kam jie reikalingi; 

• susitelks bendrai veiklai (tyrinės, 

kurs mažas augalų kompozicijas ir 

kt.); 

• veikdamas kartu, kontroliuos savo 

elgesį; 

• atidžiai klausysis draugo, pedagogo 

pasakojimų, dalyvaus viktorinoje, 

diskusijoje apie augalus, vaistažoles 

ir t. t.; 

• sužinos ir išmoks naujų žodžių 

(augalų 

pavadinimų); 

• tarsis su draugais dėl veiklos, 

rezultatų, juos 

aptars, pristatys visai grupei; 

• klausydamasis pristatymų apie 

augalus, jų 

spalvas, kvapus, skonius, tam tikrą 

laiką sukaups dėmesį; 

• paaiškins, kokias projekto užduotis 

jis gali atlikti pats, o kur bus 

reikalinga suaugusiojo pagalba (pvz., 

ruošiant augalų nuovirus ar kuriant 

vaizdo medžiagą); 

• susipažins su vaistažolėmis, 

skanaus jų arbatas, supras jų naudą 

Tyrinėja augalus 

visais pojūčiais: regi, 

uodžia, ragauja; 

• remdamiesi 

juslėmis, atpažįsta 

augalus, nurodo, kur 

jie auga ir kam gali 

būti naudojami; 

• įvardija keleto (5–

7) naujai sužinotų 

augalų 

pavadinimus; 

• įvardija gamtos 

stebėjimo ir 

tyrinėjimo 

priemones ir būdus; 

• nurodo, ko reikia 

saugotis gamtoje; 

• supranta, kad 

tyrinėti gamtą 

reikia ją tausojant, 

neniokojant 

 

 



organizmui; 

• pieš, komponuos, fotografuos ir kt.; 

• kūrybines užduotis atliks 

susikaupęs; 

• klasifikuos surinktą informaciją 

apie įvairius 

augalus; 

• išsikels tolesnius uždavinius, 

ieškos įvairių būdų tikslui pasiekti 

(stebės augalo sandarą pro 

didinamąjį stiklą, kurs žiedo maketą 

iš plastilino ir t. t.); 

• lavės vaiko vaizduotė, plėsis ir 

įvairės interesai, jis ieškos, ras ir 

pasirinks skirtingas priemones 

rezultatui pasiekti; 

• stiprės vaiko gebėjimas idėjas 

paversti konkrečia veikla, tobulės 

gebėjimas planuoti ir valdyti 

sumanymus, juos įgyvendinti, 

pasitelkiant gamtoje rastus išteklius; 

• vaikai prisimins, apmąstys ir 

interpretuos savo įspūdžius ir patirtį, 

turimas žinias ir įgūdžius taikys 

praktinėse projekto apie augalus 

veiklose; 

• ieškos, saugos, kurs, pristatys 

informaciją apie augalus; 

dokumentuos, fotografuos. 

 



Liepa 

 

„Įdomios 

atostogos” 

1  

2  

Kaip įsirengti 

skaityklą 

medyje? 

„Kas gyvena medyje?” 

„Kaip įsirengti skaityklą 

lauke?” 

„Lauko kinas” 

„Lauko teatras” 

Komunikavi

mo, 

socialinė 

emocinė ir 

sveikos 

gyvensenos 

• Įvairiais būdais (jutimais, 

mąstymu) tyrinės 

aplinką, gilinsis į knygų turinį, ten 

aprašomus 

įvykius, reiškinius ir pan.; 

• ieškodamas atsakymų, spręsdamas 

problemas, darydamas su skaitykla 

medyje susijusius sprendimus, elgsis 

atsakingai (taupys išteklius, rūpinsis 

aplinkos švara ir t. t.); 

• skaitydamas knygeles nusiramins, 

atsipalaiduos, pailsės; 

• skaityti pasirinks patogią, saugią ir 

sveikatai 

palankią aplinką, vietą, tausos akis, 

skaitydamas pasirinks tinkamą kūno 

padėtį; 

• įvardys, kuo jis yra panašus į kitus 

vaikus ir kuo nuo jų skiriasi – savo 

pomėgiais, skaitomų knygų 

pasirinkimu ir t. t.; 

• susitelks į skaitymo veiklą, išlaikys 

dėmesį; 

susidūręs su sunkumais nepasiduos, 

kreipsis 

pagalbos, supratęs, kad jos reikia; 

• pasirinks tinkamas priemones 

skaityklai medyje įrengti, medžiui 

puošti, dovanoms gaminti; 

• ugdysis gerą literatūrinį skonį, 

estetinę nuovoką, atsirinkdamas 

• Vaikai domisi 

knygomis, noriai 

renkasi skaitymo 

veiklą, išgyvena 

skaitymo džiaugsmą; 

• mielai pasakoja 

apie savo mėgstamas 

knygas, veikėjus, jų 

nuotykius, poelgius; 

• klausosi skaitomų 

tekstų, komentuoja ir 

interpretuoja veikėjų 

poelgius; 

• seka girdėtas 

pasakas, deklamuoja, 

patys kuria, 

improvizuoja; 

• gerbia ir tausoja 

knygas. 

 

 



vertingus kūrinius, knygas, 

vertindamas knygų iliustracijas; 

• supras ir kitiems paaiškins 

skaitymo privalumus, domėsis 

knygomis; 

• išsikels sau tolimesnius uždavinius, 

sieks juos įgyvendinti; 

• pasirinks originalią idėją, kaip 

pristatyti, 

reklamuoti skaitytą ar girdėtą knygą, 

veiks 

savarankiškai, nekartodamas draugų 

pasiūlymų; 

• gebės planuoti ir valdyti 

sumanymus, paaiškinti juos kitiems, 

įtraukti į bendrą veiklą kuriant 

skaitymo erdvę, knygų reklamą ar 

pan.; 

• atsirinks norimas skaityti knygas 

pagal sau 

suprantamus ir paaiškinamus 

kriterijus; 

• internete ieškos informacijos apie 

skaitymo 

namelius, skaityklų medyje idėjų. 

 3  

4 

Ką turėtų žinoti 

žygeivis?  

„Ko reikia keliaujant 

pėsčiomis į gamtą?” 

 „Kaip nukeliauti iki 

Gedimino pilies?” 

Socialinė, 

emocinė ir 

sveikos 

gyvensenos, 

pažinimo, 

kultūrinė 

• mokysis orientuotis pagal planą; 

• sužinos, kokių priemonių reikia 

norint išsiruošti į žygį; 

• susipažins su Lietuvoje įrengtais 

pėsčiųjų takais; 

• išsiaiškins, kaip veikia žingsnių 

• Vaikai paaiškina, 

kokių daiktų ir 

priemonių 

reikia žygiui, 

savarankiškai sudeda 

kuprinę; 

 



skaičiavimo programėlė, kiek 

žingsnių sudaro vieną ar kitą 

atstumą; 

• per žygius tyrinės aplinką; 

• išsakys savo norus, bus aktyvus 

planuojant ir įgyvendinant numatytas 

veiklas; 

• keliaudamas stengsis laikytis 

taisyklių, tausoti gamtą; 

• dalysis patirtais įspūdžiais, aiškiai 

ir 

suprantamai formuluos savo mintis; 

• išgirs kitų vaikų pasiūlymus dėl 

žygio 

organizavimo, supras jų idėjas; 

• skaitys planus, instrukcijas, 

žemėlapius; 

• žygyje grožėsis gamta, kaups 

estetinius įspūdžius; 

• įgyvendins pasirinktas veiklas nuo 

idėjos iki rezultato: suplanuos žygį, 

jam pasiruoš ir savo planą 

įgyvendins; 

• pasijus tikru keliautoju, fantazuos, 

kaip galėtų leisti į tolimesnius 

žygius; 

• planuos veiklas, rinksis būtinas 

priemones; 

• lygins kiekvieno maršruto metu 

nueitų žingsnių skaičių; 

• vertins maršruto sudėtingumą, 

• žino, kas yra 

vietovės planas ir 

kaip jį skaityti; kas 

yra virtualus 

žemėlapis, pasaulio 

šalys, kompasas; 

• renkasi kelionės 

maršrutą; 

• bendradarbiauja 

(kuria dainą, 

vėliavą); 

• pastebi aplinkos 

grožį, detales; 

• susipažįsta su 

saugaus eismo 

taisyklėmis ir geba 

jų 

laikytis (saugiai 

pereina gatvę); 

• susipažįsta su 

elgesio gamtoje 

taisyklėmis, 

gerbia gamtą; 

• susipažįsta su 

žingsnių skaičiavimo 

prietaisais, stebi ir 

fiksuoja savo 

fizinį aktyvumą 

 



nurodys, kada patyrė didžiausią 

nuovargį, kodėl; 

• naudodamasis Google Maps ar 

kitomis programėlėmis, planuos 

būsimo žygio maršrutą; 

• išmoks naudotis žingsnių 

skaičiavimo programėle. 

 

Rugpjūtis 

 

 

Projekas 

„Ir 

kojelėms 

ir 

širdelei” 

1 

2 

Kodėl basiems 

vaikščioti 

sveika? 

„Kur veda šie pėdsakai?” 

„Kodėl basiems 

vaikščioti sveika?” 

„Pakutenkime teptukais 

pėdas!” 

„Basakojų takas” 

Socialinė, 

emocinė ir 

sveikos 

gyvensenos, 

pažinimo, 

kūrybiškum

o 

• savais žodžiais papasakos, ką 

išgyveno, ką jautė eidamas basų kojų 

taku, ką suprato. Nurodys, kur 

pritaikys įgytą patirtį; 

• pažins savo kūną, stebės jį, lygins 

su kitų vaikų (matuos savo pėdas, 

lygins jas su draugų); 

• veiks laisvai, išradingai, 

kūrybiškai, drąsiai 

eksperimentuos (teiks basų kojų tako 

idėjas); 

• veikdamas, žaisdamas laikysis 

taisyklių, 

susitarimų, gebės valdyti savo elgesį; 

• bendraus ir bendradarbiaus su 

kitais vaikais, 

siekdamas bendro tikslo; 

• diskutuos, reikš savo mintis, 

sumanymus, 

jausmus, nuotaikas, nuomonę apie 

sveikatą; 

• išsakys savo ir išklausys kitų 

nuomonę, svarstys ir spręs žaidžiant 

• Vaikai paaiškina 

grūdinimosi ir 

vaikščiojimo 

basomis naudą 

sveikatai; 

• dalijasi patirtimi ir 

pojūčiais apie 

vaikščiojimą 

įvairiais paviršiais; 

• savarankiškai 

atlieka pėdų 

mankštos pratimus, 

rodo 

juos draugams; 

• išbando netradicinį 

tapybos ant pėdų 

būdą, pajunta 

džiaugsmą 

vaidindami, 

improvizuodami, 

kurdami 

pėdučių spektaklį; 

• lygina savo pėdos 

 



iškilusias problemas, tarsis, dalysis 

darbais ir aptars, kaip pavyko juos 

atlikti; 

• taikys netradicinį tapymo ant pėdų 

būdą; 

• improvizuos, kurs siužetą ir vaidins 

spektaklį; 

• darbą atliks nuo sumanymo iki 

rezultato (sukurs basakojų taką, 

atliks kitas projekto veiklas); 

• mokysis iš draugų ir pats juos 

mokys, rodydamas pėdučių 

mankštos pratimus; 

• gebės pritaikyti žinomą informaciją 

(parodyti pėdučių mankštos pratimus 

draugams); 

• duos valią vaizduotei 

improvizuodamas, 

kurdamas pėdučių spektaklį; 

• drąsiai reikš iniciatyvą, pristatys 

savo pasiūlymus; 

• bus pasirengęs rizikuoti – vaidinti, 

kalbėti prieš kitus; 

• siekdamas įprasminti savo žinias ir 

patyrimą, numatys vaikščiojimo 

basomis naudą ir galimus pavojus; 

• gebės aptarti ir vertinti informaciją; 

• kurs pėdučių sekas, bandys 

atkartoti draugų 

pasiūlytą seką. 

 

įspaudus su kitų 

vaikų, 

nurodo, didesnės jos 

ar mažesnės; 

• dirba kartu su 

tėvais ar kitais 

suaugusiais 

žmonėmis, jiems 

padeda, perima 

patirtį. 

 



 3 

4 

Kaip ant medžių 

lapų parašyti 

laiškus? 

„Žvėrelių laiškai” 

„Kam aš norėčiau 

parašyti ir išsiųsti 

laišką?” 

„Laiškų rašymo 

dirbtuvėlė” 

Kūrybiškum

o, 

komunikavi

mo, 

socialinė 

emocinė ir 

sveikos 

gyvensenos 

• Ieškos tinkamų laiškui kurti 

medžių lapų, 

susipažins su medžių pavadinimais; 

• tyrinės adresus, miestų, vietovių 

pavadinimus, skaitmenis, raides; 

• būdamas gamtoje, daug laiko 

praleis gryname ore; 

• gerbs kitą, išreikš jam savo 

palankumą, simpatiją; 

• pasidžiaugs, gavęs jam adresuotą 

laišką; 

• bandys rašyti ir skaityti linkėjimus; 

• reikš nuomonę, mintis, jausmus, 

nuotaikas, 

pasakos patirtus įspūdžius; 

• paaiškins savo laiško rašymo ant 

lapo sumanymą ar būdą; 

• pratinsis prisiimti atsakomybę už 

savo veiklą; • domėsis kitų vaikų 

kūryba, išsakys savo ir gerbs kitų 

nuomonę; 

• puoš vokus, kurs pašto ženklus ir 

kt.; 

• kuriant laiškus, stiprės vaiko 

gebėjimas 

sumanymus paversti veiksmais, 

imlumas 

naujovėms; 

• kurdamas laiškus, vaikas supras, 

kad galima 

naudoti ne tik popierių, bet ir 

• Kurdami laiškus, 

vaikai noriai, 

su džiaugsmu 

įgyvendina savo 

meninius 

sumanymus; 

• kuria savitus, 

skirtingus laiškus; 

• pajunta, kaip gera 

pradžiuginti kitus ar 

gauti laišką; 

• žino, kaip rašomas 

laiškas, 

kas yra adresas, 

pašto ženklas ir kt 

 

 



netradicines 

priemones; 

• atpažindamas gamtoje rastus lapus, 

naudosis 

skaitmeniniu fotoaparatu ar 

išmaniuoju telefonu; 

 

 

Mokytojas pasilieka teisę daryti pakeitimus plane. 
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