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ĮVADAS

Ikimokyklinio ugdymo programos “Mąstydamas pažįstu save ir pasaulį” siekis užtikrinti į vaiką
orientuotą ugdymą, pripažįstant jį lygiaverčiu ugdymo proceso partneriu, bei laiduoti kokybišką
ikimokyklinį vaiko ugdymąsi keičia požiūrį į ikimokyklinio ugdymo programą. Ikimokyklinio ugdymo
programa vis labiau suprantama kaip visuma, kurioje yra numatyti vaikų ugdymo tikslai, uždaviniai bei
rezultatai (tai, ko siekiama), ugdymo ir ugdymosi turinys, ugdymo proceso dalyvių sąveika, pedagoginės
strategijos, ugdymosi aplinka ir priemonės (kaip siekiama vaiko ugdymosi rezultatų), vaiko pasiekimų ir
pažangos vertinimas (iš ko žinome, ar rezultatai pasiekti).

Europos Tarybos strateginiuose uždaviniuose, Europos specialiojo ir inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo
plėtros agentūros projekte, „Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje“, derančioje su Lietuvos
pažangos strategija „Lietuva 2030“ bei Švietimo įstatymo pakeitimo dėl įtraukties įgyvendinimo 2021-2024
metų veiksmų plano projekte pažymima, kad vienas svarbiausių strateginių prioritetų švietimo sistemoje yra
ir įtraukusis ugdymas. Švietimo paskirtis-„Suteikti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus ir
padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus“ (LR švietimo įstatymas,2011).

Plungės lopšelio-darželio “Pasaka” programa siekiama atliepti holistinį požiūrį, pagal kurį kiekvienas
vaikas vertinamas kaip unikalus, smalsus, gabus ir protingas individas, žinių bendraautorius, kuriam reikia ir
kuris nori sąveikauti su kitais vaikais ir suaugusiais. Programa parengta vadovaujantis Vaiko gerovės
politikos koncepcija (2003), Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014), “Ikimokyklinio
ugdymo metodinėmis rekomendacijomis” (2015), bei kitais ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais teisės
aktais ir dokumentais.

Programa “Mąstydamas pažįstu save ir pasaulį” skirta ikimokyklinio, specialiojo ugdymo,
priešmokyklinio ugdymo  pedagogams. Programos turinys dera su priešmokyklinio ugdymo turiniu.

Pagrindiniuose nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose (Lietuvos pažangos strategija „Lietuva
2030“, Valstybinės švietimo 2013-2022 m. strategija) nurodoma, kad aukštesniųjų mąstymo gebėjimų
vertinimas itin svarbus, ir didžiausią įtaką galintis turėti veiksnys visuomenėje. Neabejojama, kad mąstymas
reiškiasi gebėjimų nuolat tobulėti žinių atradimo, problemų sprendimo, kritinio vertinimo, kūrybiškumo
srityse. Tai skatina kurti naujas ir veiksmingas mokymo(si) strategijas, padedančias geriau suvokti mokomąjį
dalyką, ugdyti savarankiško mokymosi ir mąstymo įgūdžius.

Programos “Mąstydamas pažįstu save ir pasaulį” paskirtis - užtikrinti kiekvieno ugdytinio
pasiekimų pažangą, ugdymą grindžiant Mąstymo mokyklos kultūra, personalizavimu ir pozityvia
ugdymo(si) proceso dalyvių sąveika.

Ikimokyklinio ugdymo programa apibrėžia:
❖ požiūrį į vaiką, jo asmenybę ir ugdymąsi;
❖ ikimokyklinio ugdymo principus;
❖ ikimokyklinio ugdymo tikslus ir uždavinius;
❖ ugdymo turinį, metodus ir priemones;
❖ vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimą.

Priešmokyklinis ugdymas traktuojamas kaip ikimokyklinio ugdymo tąsa, turintis ugdymo dermę:
bendras struktūrinis ugdymo lygmenų modelis, numatytų vaikų ugdymosi rezultatų tęstinumas, suderintas
ugdymo programų turinys, šiuolaikinę ugdymo sampratą atitinkantys vaikų ugdymo proceso organizavimo
principai, ugdymo prieinamumas ir socialinė integracija, lopšelyje- darželyje, namuose ir bendruomenėje
tęstinumas, tinkama vadyba ir lyderystė.
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I.Bendrosios nuostatos

Pavadinimas: Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“.
Teisinė forma:  juridinis asmuo, pelno nesiekianti, Plungės miesto savivaldybės institucija.
Grupė:   neformaliojo švietimo mokykla.

Tipas:  lopšelis-darželis su specialiojo ugdymo grupėmis
Įstaigos veiklos pradžia 1975 m . liepos 25 d.
Adresas: 90139, V. Mačernio g . 15, Plungė. Tel. 8 (448) 72369,
el. p. pasaka.plunge@gmail.com
Internetinė svetainė http://www.plungespasaka.lt

Tėvų ir vietos bendruomenės poreikiai

Tėvų ir vietos bendruomenės poreikiai sutampa: tėvai siekia kokybiško vaiko ugdymo(si) lopšelyje-
darželyje, o lopšelis-darželis siekia tai daryti. Ypatingą dėmesį skiriame tėvų ir vietos bendruomenės
poreikių realizavimui, integracijai. Atėjus kiekvienam vaikui stengiamės kuo geriau pažinti ugdytinio šeimą,
renkame informaciją apie emocinę, socialinę ir kultūrinę aplinką (tam naudojame įvairias anketas),
įvertiname, kokią patirtį vaikas atsineša į darželį iš namų ir bendruomenės aplinkos, kad galėtume kuo geriau
užtikrinti kokybišką ugdymą(si).

Lopšelyje-darželyje užtikrinamas vienas iš svarbiausių tėvų poreikių-tęstinumas, nes lopšelyje -
darželyje ugdomi ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ir specialiuosius poreikius turintys
vaikai. Tėvai tikisi, jog jų vaikas išmoks pasirūpinti savimi, įgis būtinų gyvenimui pasitikėjimo savimi,
socialinių, komunikacinių, savitvarkos, savitvardos įgūdžių, pasirengs mokyklai. Todėl įstaigoje tenkinami
individualūs vaikų ir vaikų su specialiaisiais poreikiais saugumo, aktyvumo, žaidimo, bendravimo,
pažinimo, judėjimo, saviraiškos bei pripažinimo poreikiai. Tėvai (globėjai) pripažįstami tiesioginiais
ugdymo proceso dalyviais, drauge su pedagogais sprendžiantys vaiko ugdymo turinio, rezultatų vertinimo
klausimus. Ugdytinių tėvams (globėjams) organizuojama švietimo pagalba, kuri vykdoma taikant įvairias
bendradarbiavimo su šeima formas įstaigoje.

1 pav. Įstaigoje taikomos bendradarbiavimo su šeima formos
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Pedagogų ir kitų specialistų pasirengimas

Šiandien ypatingą svarbą įgauna ne žinių kaupimas, bet mokėjimas racionaliai, pagrįstai ir
savarankiškai mąstyti. Visi ugdytojai (priešmokyklinio ugdymo pedagogai, mokytojos, meninio ugdymo
mokytoja, judesio korekcijos mokytojos, specialiosios pedagogės, logopedės) kvalifikuoti, turi aukštąjį arba
aukštesnįjį išsilavinimą, integruoto ugdymo bei komandinio darbo praktiką. Paskatinti šių dienų iššūkių,
pedagogai tobulina kvalifikaciją mąstymo mokyklos kūrimo klausimais kurie padeda ugdyti ir plėtoti vaikų
mąstymo įgūdžius. Pedagogai ir specialistai glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje taikydami mąstymo
mokyklos kultūros metodus, ir siekia sukurti prasmingą, motyvuojantį, skatinantį savarankiškai mąstyti ir
mokytis mokymosi procesą.

Vaikų ugdymo procese akcentuojami esminiai
pedagogo veiklos principai ir uždaviniai:

❖ Kurti žaidybinę aplinką – paruošti saugią vietą veiklai, parinkti priemones, žaislus;
❖ Lavinti vaikų mąstymo gebėjimus: skatinti vaikus laisvai mąstyti, ieškoti, klysti ir mokytis iš klaidų;
❖ Veikloje taikyti  mąstymo  įrankius: žemėlapius, De bono skrybeles, Aukštesnio lygio klausimus;
❖ Ugdyti mąstymo elgesio įpročius: atkaklumo, impulsyvumo valdymas, nuoširdus ir empatiškas

klausymasis;
❖ Supažindinti vaikus su įvairiais mokymosi būdais, skatinti vaikus rinktis ir išbandyti įvairias  priemones,

eksperimentuoti;
❖ Turtinti vaiko  patirtį:  pokalbiai  vaikams  aktualiomis temomis,  išvykos,  stebėjimai,  grožinės

literatūros, tautosakos skaitymas, paveikslėlių žiūrėjimas, matytų televizijos laidų, filmų aptarimas, vaikų
teatro pasirodymų organizavimas;

❖ Veikloje taikyti informacines kompiuterines technologijas;
❖  Formuoti vaikų savarankiškus dorovinius bei estetinius vertinimų įgūdžius;
❖  Stebėti, fiksuoti, analizuoti vaikų veiklą;
❖  Supažindinti tėvus su vaiko gebėjimais ir pasiekimais.
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II. Įstaigos savitumas

Lopšelis-darželis „Pasaka“ yra geroje geografinėje padėtyje - Plungės miesto mikrorajone, netoli
„Ryto“ pagrindinės mokyklos, Plungės jūros, irklavimo bazės.Su ugdytiniais lankomos Plungės kultūrinės-
pažintinės vietos:

❖ Plungės nacionalinis parkas.
❖ M. Oginskio rūmai.
❖ Plungės viešoji biblioteka, laikrodinė.
❖ Laisvės alėja.
❖ Jono Krikštytojo bažnyčia.
❖ Kultūros centras.

Yra puikios regioninės sąlygos ugdyti aktyvų ir sąmoningą miesto pilietį, skiepyti patriotinius
jausmus.

Lopšelyje-darželyje „Pasaka“ vaikai nuo 1.5 iki 7 metų ugdomi dvylikoje grupių: 2 ankstyvojo, 6
ikimokyklinio, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, kurios komplektuojamos iš vieno amžiaus tarpsnio
vaikų. 2 specialiojo ugdymo grupes lanko įvairaus amžiaus ir sutrikimų vaikai.

Ugdymo procesui įtaką daro ir socialinė-kultūrinė aplinka. Plėtojant vaiko įvairias kompetencijas,
bendradarbiaujama su socialiniais partneriais: Plungės specialiuoju ugdymo centru, Plungės socialinių
paslaugų centras, visais Lietuvoje esančiais darželiais ‚Pasaka“, Plungės viešąja biblioteka, kultūros centru,
miesto lopšeliais-darželiais, M. Oginskio meno mokykla, Plungės sporto rekreacijos centru.

Užtikrinant Švietimo sistemos lygių galimybių principą, teikiamos socioedukacinės
paslaugos vaikams, augantiems įvairaus socialinio statuso ir tautybių šeimose: studentų, mišrios (dvikalbės),
išsituokusios, socialiai remtinos, daugiavaikės šeimos, vaikai, auginami vienišų mamų ar tėvelių, senelių,
globėjų auginami vaikai. Integruojami vaikai: turintys kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų; turintys
nežymių ir vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos, judesio ir padėties sutrikimų, lėtesnės
psichinės raidos ar kitų raidos sutrikimų.

Korekcinę pagalbą vaikams ir konsultacijas tėvams teikia logopedės, specialiosios pedagogės,
judesio korekcijos mokytojos. Atsižvelgiant į įstaigą lankančių vaikų ir jų tėvų interesus ir poreikius,
teikiamos papildomas ugdymas:  ritminiai šokiai, sporto mokyklėlė, regbio, futbolo  užsiėmimai.

Plungės lopšelio-darželio “Pasaka” bendruomenė nuo 2019 m. spalio mėn. ugdymą pradėjo grįsti
Mąstymo kultūros ugdymo idėjomis. Pirmenybė teikiama mokymuisi ir mąstymui, kur į mokymąsi
įtraukiama visa bendruomenė. Ikimokyklinio ugdymo programa “Mąstydamas pažįstu save ir pasaulį”
skatins tiek mokinių, tiek mokytojų mokymąsi, kaip mąstyti reflektyviai, kritiškai ir kūrybiškai, bei šių
įgūdžių ir technikų panaudojimą bendrai kuriant reikšmingą mokymąsi ir įgyvendinant susijusias veiklas.

2 pav. Priemonės padedančios ugdyti mąstymo gebėjimus
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III. Požiūris į vaiką, jo asmenybę ir ugdymą(si)

Ugdymas organizuojamas vadovaujantis humanistinės pedagogikos holistiniu (visuminiu) požiūriu į
ugdomą asmenybę jos saviraidos procese. Humanistinė pedagogika vaiką priima tokį, koks jis yra. Esminė
priemonė tikslui pasiekti yra bendravimas, kuris teikia vaikams kasdienį džiaugsmą, stiprina jų asmenybę,
dovanoja jiems pasirinkimo laisvę, įžiebia bendradarbiavimą.

Ugdymas nukreiptas į vaiko individualią pažangą be prigimčiai svetimos prievartos ir visų su ja
tiesiogiai susijusių priemonių.

Vaiko mokymasis ir pasiekimai labai priklauso nuo jo elgesio įpročių: užsispyrimo įveikti klaidas,
tobulėti, nuolatinio domėjimosi ir noro plėsti akiratį, tikėjimo savo gebėjimais ir pan. Dėl šios priežasties
svarbu identifikuoti vaikų mąstymo elgesio problemas ir išsikelti svarbiausius elgesio įpročių ugdymo
tikslus-konkrečioms vertybėms / savybėms ir ugdyti būtent jas. Siekis ugdyti vaikų aukštesniojo lygio
mąstymo įgūdžius-išmokyti vaikus mokytis, t.y. išmokyti efektyvių veikiančių mąstymo ir elgesio strategijų,
kurios padeda savarankiškai apdoroti informaciją bei operuoti ja įvairiais mąstymo lygiais, siekiant
efektyviai „įveikti“ užduotis. Paruošti vaikus, kad jie „žinotų, ką daryti, kai nežino, ką daryti“ - ugdyti
nuolat savarankiškai besimokančias asmenybes.
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IV.  Ikimokyklinio ugdymo principai

Suformuluoti ugdymo principai iš esmės apsprendžia ugdymo kryptingumą, atsižvelgiant į amžiaus
tarpsnių ypatumus ir kiekvieno vaiko galimybes:

• Atsinaujinimo principas – pastovus programos tobulinimas, atsižvelgiant į vaikų poreikius,
tėvelių lūkesčius, švietimo naujoves;

• Demokratiškumo principas - pedagogai, tėvai ir vaikai yra bendrojo ugdymo(si) proceso kūrėjai,
kartu identifikuoja poreikius;

• Humaniškumo principas – pastebimas ir gerbiamas kiekvienas vaikas; palaikomi vaikų
sumanymai, džiaugiamasi jų laimėjimais; pedagogų ir vaikų santykiai grindžiami tarpusavio pasitikėjimu,
atsakomybe, pagarba kito nuomonei, interesams;

• Individualizavimo principas - padeda vaikui jaustis visaverte asmenybe, atsižvelgiant į kiekvieno
vaiko individualius poreikius, interesus, galimybes, juos išryškinant bei atskleidžiant;

• Integracijos principas - siekiama ugdymo tikslų, uždavinių, turinio, metodų dermės; taikomi
įvairūs integracijos būdai (teminis, probleminis, metodinis, integracinis); ieškoma ugdymo sąsajų su
socialiniu – kultūriniu kontekstu; atsižvelgiama į lopšelio - darželio ypatumus;

• Nuoseklumo ir perimamumo – vaikas vedamas nuo artimų prie tolimų reiškinių pažinimo
siekiant, kad vaikas darniai pereitų nuo ugdymosi šeimoje prie ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo;

• Prieinamumo principas - ugdymo turinys, ugdomoji medžiaga priderinami prie vaiko galių, jo
gebėjimų;

• Tautiškumo principas – padedama vaikui perimti tautos kultūros tradicijas. Šių pedagoginių
principų laikomasi planuojant ugdymo turinį, metodus, parenkant priemones, kuriant ugdymo aplinką,
organizuojant ugdymo procesą, numatant pedagoginės sąveikos būdus, bendradarbiavimo su tėvais
(globėjais), vietos bendruomene ir socialiniais partneriais formas.

V. Ikimokyklinio ugdymo tikslas  ir uždaviniai

Ikimokyklinio ugdymo tikslas - ugdyti mąstantį, gebantį savarankiškai tobulėti, atsakingą ir
kūrybišką pilietį.

Ikimokyklinio ugdymo uždaviniai:

1. Kurti saugią, sveiką ugdomąją aplinką.
2. Tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikius, nuo mažens formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius.
3. Bendradarbiaujant su šeima, kartu puoselėti tėvų, tautos kultūros vertybes, dorinio elgesio normas.
4. Siekti atskleisti kiekvieno vaiko individualius gabumus, vertinti jo idėjas, gebėjimus, kūrybiškumą.
5. Ugdyti vaiko sampratą apie supantį pasaulį įvairiais pažinimo būdais, skatinti pačiam tyrinėti,

atrasti per mąstymo žemėlapius.
6. Veikloje taikyti  mąstymo  įrankius: žemėlapius, De Bono skrybeles, Aukštesnio lygio klausimus,

Mąstymo raktus ir Mąstymo žemėlapius.
7. Ugdyti impulsyvumo valdymą, gebėjimą atkakliai siekti tikslo, nuoširdžiai ir empatiškai klausytis.
8. Kurti įtraukiojo ugdymo kultūrą.
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Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikų pasiekimų dermė

Ikimokyklinio ugdymo programa „Mąstydamas pažįstu save ir pasaulį” parengta
vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis (2015 m). Programoje
siekiame garantuoti ugdymo dermę tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų.
Veiksmingas ikimokyklinis ugdymas yra orientuotas į svarbiausią pasiekimą-vaiko asmenybės
brandinimą, taip pat į sėkmingą jo ugdymosi pažangą ir gerus pasiekimus visose 18 pasiekimų
sričių. Ikimokyklinio amžiaus vaiko Pasiekimų apraše numatytos ugdymosi pasiekimų sritys bei
vertybinės nuostatos ir esminiai gebėjimai kloja pagrindus Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje
programoje išskirtoms penkioms kompetencijoms – sveikatos, socialinei, komunikavimo, pažinimo,
meninei. Į ugdymo turinį taip pat integruojami pedagogų sukurti ilgalaikiai projektai kurie
praturtina ugdymo turinį, Gamtosauginė programa, sveikos gyvensenos ugdymo projektai “Aktyvi
mokykla”, “Sveikatą stiprinanti mokykla”, Socialinė-emocinė programa “Visų širdelės jaučia
emocijas”.

3 pav.Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų dermė
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VI. Ugdymo metodai

De Bono kepurių metodas. Šešios kepurės

Programoje „Mąstydamas pažįstu save ir pasaulį” De Bono kepurių metodas integruojamas į
ugdymo turinį. Pagrindinis tikslas – praplėsti suvokimo gebėjimus, organizuoti mąstymą, siekti jo
efektyvumo, kūrybinį procesą papildyti būtinomis nuostatomis, padėti dirbti su informacija, požiūriais,
vertybėmis. E. de Bono metodikoje deklaruojamų mąstymo įrankių įvaldymas ir taikymas konkrečioje
situacijoje papildo analize, kritika ir argumentavimu pagrįstą tradicinį – kritinį – mąstymą.

4 pav. Mąstymo įrankis De Bono kepurės
9



Mąstymo žemėlapiai

❖ Vaizdinės priemonės skirtos informacijai paversti žiniomis.
❖ Atvaizduoja aštuonis pažinimo procesus, naudojant nuoseklų vaizdinį modelį ir su juo

susijusią mąstymo kalbą. Jie taip pat skatina ugdyti mąstymo įgūdžius, perteikia mąstymą
vaizdu.

❖ Suformuoja ir sukuria bendrą vaizdinę kalbą visiems vaikams ir mokytojams bei visoms
ugdymo kryptims - įrankiai yra pritaikomi naudoti visoms amžiaus grupėms ir gali apimti
vaizdus ir konkrečius objektus.

5 pav. Mąstymo įrankis “Mąstymo žemėlapiai”
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Mąstymo įpročiai

Vaiko ugdymas ir pasiekimai labai priklauso nuo jo elgesio ir įpročių: siekio tobulėti, nuolatinio
domėjimosi ir noro plėsti akiratį, nuo užsispyrimo įveikti klaidas bei tikėjimo savo gebėjimais ir jėgomis.
Todėl mąstymo kultūros mokykloje  yra svarbūs mąstymo/elgesio įpročių susitarimai bei jų laikymasis.

Mūsų bendruomenė nustatė darželyje iškylančias elgesio problemas ir iškėlė svarbiausius elgesio
įpročių ugdymo tikslus, skirdama dėmesį šių vertybių ugdymui: Atkaklumas, Impulsyvumo valdymas,
Nuoširdus ir empatiškas klausymasis.
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AUKŠTESNIO LYGIO KLAUSIMAI

Mąstymo mokykla vadovaujasi 6 mąstymo ir klausinėjimo lygiais, kurie skatina:
· kurti kažką naujo naudojant jau turimą informaciją;
· vertinti ir priimti sprendimus, daryti išvadas;
· analizuoti,  padalinant į mažesnes dalis, nagrinėjant atidžiau ir ieškant priežasties ir pasekmės

ryšio;
· taikyti jau turimas žinias naujose situacijose ar idėjose;
· suprasti, perfrazuojant ir interpretuojant;
· atsiminti, vardinant faktinius atsakymus, prisimenant, atgaminant, atpažįstant.

Mąstymo lygiuose atsispindi visos mąstymo plėtojimo dalys: vaikai mokosi mąstyti
individualiai, po to, mokosi savo pamąstymais dalintis poroje ir galiausiai – visoje grupėje.
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VII. Ugdymo gairės, metodinės rekomendacijos

Rugsėjo mėn. Tema “Aš ir draugai”.

Tikslai :
1. Supažindinti su grupės draugais, aplinka, grupės taisyklėmis.
2. Ugdyti draugiškus tarpusavio santykius.

Vaiko amžius Mąstymo įrankiai Ugdymo gairės Idėjos vaikų veiklai

1,5-3 m. De Bono kepurė raudona.
Apskritimo žemėlapis
Sekos žemėlapis
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas: svečiuose žaisliukas, žaidimas “Linksmas-liūdnas”,
“Pasakyk kas čia?”
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis ”Grupės žaislai”,
apskritimo žemėlapis “Aš ir kiti žmonės”
sekos žemėlapis “Mano dienelė grupėje”.
apskritimo žemėlapis “ Emocijos grupėje”
Atkaklumo įprotis.
”Krepšys ir kamuolys” (metu ir laukiu savo eilės) .
Impulsyvumo valdymas.
“Išgirsk savo vardą”   (kiekvienas turi išgirsti savo vardą, ateiti
pakviestas atsisėsti, klausytis ir sulaukti savo eilės).

Jausmučiai
Kakė Makė ruošiasi į darželį
Dainelė apie žaislus
Mankšta mažiesiems
❖ Žaidimai:

„Aš einu grupės takeliu“,
„Surask tokį pat“,
„Kas pasislėpė maišelyje?“,
„Kelintas meškiukas?“,
„Surask paslėptą daiktą“ (vaikai
juda pagal žodinį krypties
nurodymą, vietos apibūdinimą,
daiktų padėties vienas kito
atžvilgiu – už, prieš, ant ir t. t.).
❖ Susipažinti su grupės

aplinka: atrasti naujus žaislus,
įsiminti savo spintelę, lovą, vietą
prie stalo, rankšluostį, puodelį.
❖ Vasaros įspūdžių foto

paroda.
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https://www.youtube.com/watch?v=WHl73Bmozk8
https://www.youtube.com/watch?v=WUVRlrckb1I
https://www.youtube.com/watch?v=x5liDgB-K50
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI


3-4 m. De Bono kepurės: raudona,
juoda, geltona
Apskritimo žemėlapis
Skliaustų žemėlapis
Medžio žemėlapis
Burbulo žemėlapis
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas: “Aš ir kiti žmonės”, Mūsų darželis”.
Kas yra draugas? Kaip draugai elgiasi? “Kas labiausiai patiko atostogų
metu”, “Kur buvai  per atostogas”.
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis “Grupės aplinka”
apskritimo žemėlapis “Aš ir kiti žmonės”
Visumos išskaidymas į dalis žemėlapis  “Mano kūnas”
Sekos žemėlapis “Pasakyk kas čia vyksta”
Atkaklumo įprotis.
Vaidiname pasaką “Pirštinė”
Draugystės knygos kūrimas.
Impulsyvumo valdymas. “Pykčio bokštas” (statome iš kaladėlių kai
pykstu, kol bokštas tampa gerų emocijų).
Žaidimas “Kas aš esu” (prisistatyti draugams).
De Bono geltona  kepurė. Veiklos metu kalbėkite  apie teigiamus dalykus
pvz. “Išvardink nuostabius dalykus kuriuos gali daryti rudenį?” Vaikai
gali pateikti įdomius atsakymus: šokinėti per balas, iš rudens lapų daryti
darbelius, žaisti lapų lietų ir pan.

Pasaka "Jausmučiai"
Dainelė apie žaislus
Kakė Makė ir netvarka
"Pirštinė"
❖ Žaidimai:

“Kas maišelyje?“ (atpažinti
geometrines figūras, pasakyti
jų pavadinimus); formų
ieškojimas aplinkoje;
„Atspėk, kieno?“ (tai gali būti
grupės vaikų balsai, rūbai,
batai, žaislai ir pan.);
„Burtininko skraistė“
(užsimerkus vaikams,
burtininkas vieną vaiką
„užburia“ – uždengia skraiste,
vaikai turi atspėti, ko nebėra,
kai atspėja, burtai dingsta).
❖ Vasaros įspūdžių foto

paroda.
❖ Konstravimas-lankstymas

-
aplikavimas ,,Mano namas,
darželis“  (naudoti įvairias
kartonines dėžes).
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https://www.youtube.com/watch?v=WHl73Bmozk8
https://www.youtube.com/watch?v=x5liDgB-K50
https://www.youtube.com/watch?v=nbzCQxxQeiY
https://www.youtube.com/watch?v=8WuL2uweNVY


4-5 m. De Bono kepurės:raudona,
balta, žalia, geltona, mėlyna,
juoda.
Apskritimo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Burbulo žemėlapis
Medžio žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas. Kas yra draugas ?, Kam reikalingi draugai?
Kokių aš draugų turėjau?, Kuris draugas geresnis? “Kas labiausiai patiko
atostogų metu”, “Kur lankeisi per atostogas”.
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis  “Geras elgesys grupėje”,
burbulo žemėlapis “Geras draugas”.
burbulo žemėlapis “Grupės taisyklės”
Sekos žemėlapis “Gaminame draugystės apyrankę”, “Mano kelias į
darželį”.
Medžio žemėlapis “Pavojai slypi aplinkoje,
Impulsyvumo valdymas.
Susipažinti su  impulsyvumo valdymo įrankiu .
„Sėdėjimu ratu“.Siūlyti grupės taisykles, priimti bendrus susitarimus,
susitarti jų laikytis
Atkaklumo įprotis. Pasaka “Jaučio trobelė”

De Bono mėlyna kepurė. Veiklos metu kalbėkite  apie klimato pokyčius
sausrą ir užduokite  klausimą “Kas atsitiktų jei nebūtų lietaus ? “
Veiklos pabaigoje vaikai pasako išvadas: išdžiūtų augalai, neužaugtų
vaisiai, daržovės ir pan.
De Bono geltona  kepurė. Pvz. veiklos metu kalbėkite apie teigiamus
dalykus pvz. “Išvardink nuostabius dalykus kuriuos gali daryti rudenį?”
Vaikai gali pateikti įdomius atsakymus: šokinėti per balas, iš rudens lapų
daryti darbelius, žaisti lapų lietų ir pan.

Pasaka "Jausmučiai"
Kakė Makė mokosi gražaus
bendravimo
Pasaka "Jaučio trobelė"
Apyrankės gaminimas
❖ Žaidimai:

“Kas maišelyje?“ (atpažinti
geometrines figūras, pasakyti
jų pavadinimus); formų
ieškojimas aplinkoje;
„Atspėk, kieno?“ (tai gali būti
grupės vaikų balsai, rūbai,
batai, žaislai ir pan.);
„Burtininko skraistė“
(užsimerkus vaikams,
burtininkas vieną vaiką
„užburia“ – uždengia skraiste,
vaikai turi atspėti, ko nebėra,
kai atspėja, burtai dingsta).
❖ Vasaros įspūdžių foto

paroda.
❖ Konstravimas-lankstymas

aplikavimas ,,Mano namas,
darželis“  (naudoti įvairias
kartonines dėžes).
❖ Pasigaminti savo

vardo
(raidės) korteles. Rasti savo
vardo raides, jas nuspalvinti
(priemonės – vardo kortelė,
lapas su raidėmis).
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https://www.youtube.com/watch?v=WHl73Bmozk8
https://www.youtube.com/watch?v=re7qs32ye2A
https://www.youtube.com/watch?v=re7qs32ye2A
https://www.youtube.com/watch?v=qTE_QX2EYgs
https://www.pinterest.com/pin/209487820141654714/


5-6 m. De Bono kepurės : raudona,
balta, žalia, geltona mėlyna,
juoda kepurės.
Apskritimo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Burbulo žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Skliaustų žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas. Kas yra draugas?, Kam reikalingi draugai?
Kas yra draugystė, geras draugas ? Ar aš draugiškas ?“Kas labiausiai
patiko atostogų metu”? “Kur lankeisi per atostogas”?.
Veiklos turinys:
burbulo žemėlapis “Mano grupė”,
medžio žemėlapis”Draugiškas -  ne draugiškas”.
Gaminame grupės draugystės apyrankę.
skliaustų žemėlapis “Draugas’’,
sekos žemėlapis” Mano diena darželyje”,
apskritimo žemėlapis “Grupės taisyklės”.
Atkaklumo įprotis.
Knygelės kūrimas.
Impulsyvumo valdymas.
“Ar mokate valdyti pyktį”. Siūlyti grupės taisykles, priimti bendrus
susitarimus, susitarti jų laikytis.
De Bono mėlyna kepurė. Pvz.veiklos metu kalbėkite apie klimato
pokyčius sausrą ir užduodame  klausimą “Kas atsitiktų jei nebūtų
lietaus ? “ Veiklos pabaigoje pasako išvadas: išdžiūtų augalai,
neužaugtų vaisiai, daržovės ir pan.

Pykčio valdyma.
Pasidarykime knygelę
Kakė Makė mokosi gražaus
bendravimo
❖ Pasigaminti savo vardo

(raidės) korteles. Rasti savo vardo
raides, jas nuspalvinti (priemonės
– vardo kortelė, lapas su
raidėmis).
❖ Vasaros įspūdžių foto

paroda.
❖ Konstravimas-lankstymas

-
aplikavimas ,,Mano namas,
darželis“  (naudoti įvairias
kartonines dėžutes).
❖ Draugų emocijų, veido

išraiškos tyrinėjimas, draugų
išvaizdos apibūdinimai (kas kiek
paaugo).
❖ Piešti savo draugą ar

draugus, papasakoti apie juos,
kurti aplikaciją „Berniukas,
mergaitė“.

Rekomendacijos pedagogams ir tėvams

❖ Mokykite vaiką suprasti kasdienės veiklos tvarką, reikšmę (kodėl reikia miegoti, prieš valgį plauti rankas ir pan.).
❖ Ugdykite pozityvius bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, skatinant pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio santykius.
❖ Mokykite vaikus pažinti emocijas.Geriau pažindamas save, vaikas geriau supras ir tai, kaip jo elgesys veikia kitus.
❖ Leiskite išbandyti įvairią veiklą, padėdami patirti sėkmę, taip skatindami pasitikėjimą savimi.
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https://www.youtube.com/watch?v=SMjuMfFGdFA
https://www.youtube.com/watch?v=re7qs32ye2A
https://www.youtube.com/watch?v=re7qs32ye2A


Spalio mėn. Tema “ Rudenėlio takeliu”
Tikslai :
1. Stebėti rudens požymius: išskrendančius paukščius, gelstančius, krentančius lapus, pažinti medžių vaisius.
2. Ugdyti kalbos supratimą ir raišką, bendraujant su vaikais, grožintis rudens gamta, spalvomis, gėrybėmis.

Vaiko amžius Mąstymo įrankiai Ugdymo gairės Idėjos vaikų veiklai

1,5 - 3 m. De Bono kepurė.Raudona
Apskritimo žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas . “Daržovių kraitelė”. “Čia vaisiai, o čia daržovės”, .Kokias
žinai daržoves? Kokius žinai medžius?   Kokias žinai daržoves?
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis “Ruduo’,
apskritimo žemėlapis “Daržovės”.
medžio žemėlapis “Spalvos”,
sekos žemėlapis “Ropė”.
Atkaklumo įprotis.
Klausytis pasirinktos pasakos.
Impulsyvumo valdymas.
Vaikai žaidžia judrų žaidimą. Siekia išlaikyti ratą apvalų, judėti taip, kad
draugo neužgautų ir ratas nesugriūtų. Vaikai valdydami impulsyvumą,
išlaiko ratą apvalų ir žaidimas  sklandžiai žaidžiamas iki pabaigos .

De Bono geltona  kepurė. Pvz.veiklos metu kalbėkite apie teigiamus
dalykus pvz. “Išvardink nuostabius dalykus kuriuos gali daryti rudenį?”
Vaikai gali pateikti įdomius atsakymus: šokinėti per balas, iš rudens
lapų daryti darbelius, žaisti lapų lietų ir pan.

Pasaka apie Ropę
Daržovės
Vaikiškos dainelės vaisiai ir
daržovė
Eikš ir tu ratelis
Darbeliai rudeniui
Medžiai

Pirštukų žaidimas “Verdam
kopūstų sriubą”
Kopūstėlius mes kapojam,
skutam morkas, bulves ir
tarkuojam. Barstom druskos ir
pipirų, ir sriubytę
verdam,maišom. Išvirę
papučiam, nes karšta ir
ragaujam.- Atata, tai kokia
skani sriuba! (mokytoja rodo
judesius, ugdytiniai kartoja).
Žaidimas”Surask lapelius”.
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https://www.youtube.com/watch?v=nk0flgFoDjU
https://www.youtube.com/watch?v=LaZPl5kIeQs
https://www.youtube.com/watch?v=IYHPpAKc-mM
https://www.youtube.com/watch?v=IYHPpAKc-mM
https://www.youtube.com/watch?v=k9tI4nptjBs
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=ruduo%20darbeliai&rs=rs&eq=&etslf=1680&term_meta[]=ruduo%7Crecentsearch%7C0&term_meta[]=darbeliai%7Crecentsearch%7C0
https://www.youtube.com/watch?v=508XJriK_Ws


3-4 m. De Bono kepurės.
Raudona, juoda, geltona.
Apskritimo žemėlapis.
Burbulo žemėlapis
Dvigubo burbulo žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Sekos žemėlapis
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Atkaklus ir empatiškas
klausymas.

Ryto ratas. “Čia vaisiai, o čia daržovės”, Miško ir sodo vaisiai”. Kodėl
krenta vaisiai? Kodėl lapai pagelto? Kuri daržovė labiausiai patinka?
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis “Daržovės”,
dvigubo burbulo žemėlapis “Vaisiai- daržovės”,
dvigubo burbulo žemėlapis “Ropė-pomidoras”
burbulo žemėlapis “Obuolys”.
medžio žemėlapis “Didelis - mažas”,
priežasties ir pasekmės žemėlapis “Rudens požymiai”
sekos žemėlapis”Derliaus nuėmimas”.
Atkaklumo įprotis.
Mokomės mintinai eilėraštį.
Impulsyvumo valdymas.
Veikla “Varpelis” (Varpelis turi apeiti per rankas ratu, nesuskambėjęs, ir
grįžti pabaigoje vėl į mokytojos  rankas.  Taip vaikai nusiramina,
susikaupia naujai veiklai, o taip pat mokosi palaukti savo eilės).
De Bono juoda kepurė. Klausiame kokios problemos iškyla žiemą kai
norime lauke suvalgyti ledų?
De Bono geltona  kepurė. Pvz. veiklos metu kalbėkitės apie teigiamus
dalykus pvz. “Išvardink nuostabius dalykus kuriuos gali daryti rudenį?”
Vaikai gali pateikti įdomius atsakymus: šokinėti per balas, iš rudens lapų
daryti darbelius, žaisti lapų lietų ir pan.

Pasaka apie Ropę
Vaikiškos dainelės vaisiai ir
daržovė
Rudenėlio pokštai
Obuolio pasakos
Susipažinkime su emocijomis
Darbeliai rudeniui
Medžiai

V.Palčinskaitė „Pomidoras“
(“Jums mažieji” 37 psl.) „
Bulvė kalbina buroką“.

Didaktiniai žaidimai:
“Sudėk vienodas spalvas”,
“Didelis ir mažas”.
Žaidimas “Surask” (Rudenį,
kai medžiai numeta lapus, po
medžiais susidaro lapų
patalai. Reikia iš anksto iš
namų paimti mažų žaisliukų
(tiks žaisliukai iš šokoladinių
kiaušinių arba puponautai) ir
paslėpti lapų pataluose.
Užduotis vaikams: surasti
visą „lobį".)
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https://www.youtube.com/watch?v=nk0flgFoDjU
https://www.youtube.com/watch?v=IYHPpAKc-mM
https://www.youtube.com/watch?v=IYHPpAKc-mM
https://youtu.be/xEyB41EIXvM%5C
https://youtu.be/CrgNv03cMqA
https://www.youtube.com/watch?v=UhxJQw2OkkU
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=ruduo%20darbeliai&rs=rs&eq=&etslf=1680&term_meta[]=ruduo%7Crecentsearch%7C0&term_meta[]=darbeliai%7Crecentsearch%7C0
https://www.youtube.com/watch?v=508XJriK_Ws


4-5 m. De Bono kepurės.Raudona,
balta, žalia, geltona, mėlyna,
juoda.
Apskritimo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Burbulo žemėlapis
Dvigubo burbulo žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas. Koks oras būna rudenį? Kuo mes džiaugiamės rudenį?
Kodėl mums nepatinka ruduo?
“Kuo skiriasi rūbai vasarą ir rudenį?”
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis “Oras rudenį”,
burbulo žemėlapis “Rudens požymiai”,
dvigubo burbulo žemėlapis “Vasara - ruduo”.
sekos žemėlapis “Morkų sultys”,
sekos žemėlapis eilėraštis ‘Rudenėlis atkeliavo”,
medžio žemėlapis “Vaisius - daržovė’.
Atkaklumo įprotis.
Žaidžiame žaidimą „Surask klaidą“. Vaikams patinka spręsti mįsles, ši
pamoka turėtų būti paremta klaidingo įvaizdžio atradimu pavyzdžiui,
ant medžių augančią duoną, jūra važiuojančią mašiną, saulę žemėje, o
ne danguje.
Impulsyvumo valdymas.
Žaidžiame žaidimą „Pažink jausmą“ ir aptariame situacijas iš savo
gyvenimo patirties.

„Kaip ežiukas su meškiuku
rudenį gaudė
Zuikis ir metų laikai
Rudenėlio pokštai
Medžiai
Darbeliai rudeniui

Žaidžiame žaidimą „Išvaryk
pyktį“, „Paslėpk pyktį maišelyje“
ir įtvirtiname išmoktas emocijas
.
Žaidimai. „Lapų medžioklė“,
(parenkite korteles su skirtingų
lapų rūšimis, spalvomis ir
formomis. Įduokite jas vaikams ir
išlydėkite  juos į lapų  medžioklę:
tegu atranda tokius lapus, kokie
yra nurodyti kortelėse. )
„Zuikis ir metų laikai“.

5-6 m. De Bono kepurės. Raudona,
balta, žalia, geltona mėlyna,
juoda.
Apskritimo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Burbulo žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Skliaustų žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas. Koks metų laikas būna po vasaros? Iš kur žinome, kad
prasideda ruduo? Kodėl mums patinka ruduo? Kaip rudenį keičiasi
mūsų rūbai? Kaip žvėreliai, paukščiai elgiasi rudenį? Ką rudenį dirba
žmonės? Ką norėtumėt pakeisti rudenį?
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis “Ruduo”,
apskritimo žemėlapis “Oras rudenį,
tilto žemėlapis “Medžiai”.
skliaustų žemėlapis ‘GRYBAS’,
medžio žemėlapis “Geometrinės figūros gamtoje”, sekos žemėlapis
“Rudens uogienė’

De Bono mėlyna kepurė. Pvz. veiklos metu kalbate apie klimato
pokyčius sausrą ir užduodate  klausimą “Kas atsitiktų jei nebūtų
lietaus ? “ Veiklos pabaigoje pasako išvadas: išdžiūtų augalai, neužaugtų
vaisiai, daržovės ir pan.

Zuikis metų laikai
Rudenėlio pokštai
Kaip ežiukas su meškiuku gaudė
rudenį
Rudenėlio daina
Medžiai
Sveika mityba
Kas yra draugystė?
Darbeliai rudeniui
Žaidimas. ,,Atspėk daržovę.‘‘

Žaidžiame žaidimą „Išvaryk
pyktį“, „Paslėpk pyktį maišelyje“
ir įtvirtiname išmoktas emocijas
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https://youtu.be/iM4q1-VtMVA
https://youtu.be/iM4q1-VtMVA
https://youtu.be/rNTyKM8FQQ8
https://www.youtube.com/watch?v=xEyB41EIXvM
https://www.youtube.com/watch?v=508XJriK_Ws
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=ruduo%20darbeliai&rs=rs&eq=&etslf=1680&term_meta[]=ruduo%7Crecentsearch%7C0&term_meta[]=darbeliai%7Crecentsearch%7C0
https://youtu.be/rNTyKM8FQQ8
https://www.youtube.com/watch?v=xEyB41EIXvM
https://www.youtube.com/watch?v=iM4q1-VtMVA
https://www.youtube.com/watch?v=iM4q1-VtMVA
https://www.youtube.com/watch?v=w3XBnxAP1ds
https://www.youtube.com/watch?v=508XJriK_Ws
https://www.youtube.com/watch?v=qF5a7xmdNkw&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=FxO7XWQgkZ8
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=ruduo%20darbeliai&rs=rs&eq=&etslf=1680&term_meta[]=ruduo%7Crecentsearch%7C0&term_meta[]=darbeliai%7Crecentsearch%7C0


Atkaklumo įprotis.
Žaidimas "Rask raidę" duokite vaikui tekstą (net jei vaikas dar nemoka
skaityti) ir parodykite, kokią raidę reikia pabraukti. Jei vaiko dėmesys
dar nėra pakankamai išvystytas, tai nupieškite (atspausdinkite) raidę,
kurią jam reikia pabraukti ant atskiro lapo, ir padėkite lapelį su raide
prieš vaiką. Paaiškinkite, kad peržiūrėti reikia kiekvieną eilutę. Po to
pakeiskite ar pasunkinkite užduotį. Pavyzdžiui, "Pabrauk raidę B ir
užbrauk kryželiu raidę C".
Impulsyvumo valdymas.
Mokysimės įvardinti emocijas, jausmus. Vienas būdas - susėdus rate
kartu su vaikais aptarti problemines situacijas ir kaip į jas galima būtų
reaguoti.

Rekomendacijos pedagogams ir tėvams
❖ Nustatykite aiškias taisykles, kad vaikai suprastų, kas leistina, kas ne, ir žinotų pasekmes (nutraukta pasaka, atidėtas animacinis

filmas ar pan.).
❖ Parodykite vaikui, kad jį mylite net tada, kai kalbatės su juo apie netinkamą jo elgesį.
❖ Jei vaikas pernelyg drovus, bendro žaidimo metu galima nesikreipkite į jį (ją) tiesiogiai, o per jo (jos) turimą žaislą – meškiuką,

šunelį ar pan.
❖ Būtinai išsiaiškinkite, kaip vaikas elgiasi ir kokios emocijos vyrauja namuose. Jei vaikas nuolat liūdnas, prislėgtas ar agresyvus,

paprašykite psichologo konsultacijos.  Leiskite vaikui pabūti vienam ir nusiraminti.

Lapkričio mėn. Tema “Profesijos”
Tikslai:
1. Susipažinti su įvairiomis profesijomis, jų nauda.
2. Aptarti žmonių profesijas, ko galima iš jų pasimokyti. Aiškintis, apie jų veiklą, įvardinti, ką svarbaus ir naudingo jie veikia.
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Vaiko amžius Mąstymo įrankiai Ugdymo gairės Idėjos vaikų veiklai

1,5-3 m. De Bono kepurė. Raudona.
Apskritimo žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas. Ką dirba tavo mamytė, tėvelis?
Kokie darbeliai tau patinka? Kaip tu padedi mamytei namuose?
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis “Profesijos”,
medžio žemėlapis “Mamyčių - tėčių profesijos”.
apskritimo  žemėlapis “Statybininko darbo priemonės”.
Atkaklumo įprotis.
Mokomės apsirengti.
Impulsyvumo valdymas.
Mokomės emociją “DŽIAUGSMAS”.

De Bono Raudona kepurė. Pvz. klausiate: “Ką tau raudona kepurė sako
kai nulipdai senį besmegenį?” .

Profesijos
Kakė Makė ir jos profesijos
Gydytojų lagaminai
Akių gydytojai
Gaisrininkai
Šiukšliavežė
Vairuotojai
Policininkai
Užduotys spalvinimui

“Profesijų paroda”

3-4 m. De Bono kepurės.Raudona,
juoda, geltona.
Apskritimo žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas. Kokias žinai profesijas? Ką dirba tėveliai? Kodėl? Kas
atsitiktų, jei tėveliai nedirbtu?
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis “Žmonių darbai”,
apskritimo žemėlapis “Kai aš užaugsiu”,
medžio žemėlapis darbo priemonės “Gaisrininkas- gydytojas”.
sekos žemėlapis “Knygos kelias”
Atkaklumo įprotis.
Kuriame knygutę “Profesijos”
Impulsyvumo valdymas.
Jeigu kitas vaikas atima iš tavęs žaislą, pasakyk jam “man nepatinka”,
“man pikta” . Susitarsime, kad išgirdę tokius žodžius, vaikai turi nustoti
netinkamai elgtis.
De Bono Raudona kepurė. Pvz. klausiate: “Ką tau raudona kepurė sako

kai nulipdai senį besmegenį?”, Kai supyksti?, Kai matai ką nors
gražaus?.

Profesijos
Kakė Makė ir jos profesijos
Gydytojų lagaminai
Akių gydytojai
Gaisrininkai
Šiukšliavežė
Vairuotojai
Policininkai
Karūnėlės
Gydytojų lagaminai
Akių gydytojai
Gaisrininkai
Šiukšliavežė
Vairuotojai
Policininkai
Užduotys spalvinimui
“Profesijų paroda”
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https://www.storyjumper.com/book/read/25036568/PROFESIJOS
https://www.youtube.com/watch?v=Q4r39bi0nWY
https://www.pinterest.com/pin/367113807125353211/
https://www.pinterest.com/pin/215398794657174414/
https://www.pinterest.com/pin/482448178806028637/
https://www.pinterest.com/pin/320459329705989712/
https://www.pinterest.com/pin/93309023513413098/
https://www.pinterest.com/pin/251920172886359134/
https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=profesijos%20vaikams&eq=profesijos&etslf=8693&term_meta[]=profesijos%7Cautocomplete%7C0&term_meta[]=vaikams%7Cautocomplete%7C0
https://www.storyjumper.com/book/read/25036568/PROFESIJOS
https://www.youtube.com/watch?v=Q4r39bi0nWY
https://www.pinterest.com/pin/367113807125353211/
https://www.pinterest.com/pin/215398794657174414/
https://www.pinterest.com/pin/482448178806028637/
https://www.pinterest.com/pin/320459329705989712/
https://www.pinterest.com/pin/93309023513413098/
https://www.pinterest.com/pin/251920172886359134/
https://www.pinterest.com/pin/220887556707277013/
https://www.pinterest.com/pin/367113807125353211/
https://www.pinterest.com/pin/215398794657174414/
https://www.pinterest.com/pin/482448178806028637/
https://www.pinterest.com/pin/320459329705989712/
https://www.pinterest.com/pin/93309023513413098/
https://www.pinterest.com/pin/251920172886359134/
https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=profesijos%20vaikams&eq=profesijos&etslf=8693&term_meta[]=profesijos%7Cautocomplete%7C0&term_meta[]=vaikams%7Cautocomplete%7C0


4-5 m. De Bono kepurės.Raudona,
balta, žalia, geltona, mėlyna,
juoda,
Apskritimo žemėlapis.
Burbulo žemėlapis
Dvigubo burbulo žemėlapis.
Tilto žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas. Kokius darbus dirba žmonės? Ką dirba mamytė, tėvelis?
Kokia profesija tau labiausiai patinka? Kur galėtume pamatyti, kaip
dirba žmonės?
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis “Kokias žinau profesijas’,
burbulo žemėlapis “Mokytojas”,
tilto  žemėlapis “Profesija -jos  darbo priemonė” ,
sekos žemėlapis “Knygos kelias”
dvigubo burbulo žemėlapis “Mokytoja- auklėtoja”
Atkaklumo įprotis.
Mokomės užsisegti sagas.
Impulsyvumo valdymas.
Skaitydami knygutes , žaisdami žaidimus, padėsime vaikams geriau
suprasti kitų  jausmus. Parodysime veidelius ras paveikslėlius, kuriuose
pavaizduotos probleminės situacijos. Aptarsime veikėjų išgyvenimus,
kaip jie jaučiasi , kas sukelia tokius jausmus.
De Bono žalia kepurė. Pvz. kuriame pasakas.Užduodate aukštesnio
lygio klausimus: “Kas būtų jei tu atsidurtum negyvenamoje saloje?”,
“Ką tu ten veiktum?.

Profesijos
Užduotys spalvinimui
Karūnėlės
Gydytojų lagaminai
Akių gydytojai
Gaisrininkai
Šiukšliavežė
Vairuotojai
Policininkai
“Profesijų paroda”

5-6 m. De Bono kepurės. Raudona,
balta, žalia, geltona mėlyna,
juoda.
Apskritimo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Burbulo žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Skliaustų žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas

Ryto ratas. Kokias profesijas žinai? Kur matei kaip dirba įvairių
profesijų žmonės? Kodėl žmonės pasirenka profesijas? Kuo skiriasi
įvairių profesijų darbai vienas nuo kito? Kuo norėtumėt būti užaugę?
Jeigu galėtumėt pakeisti,  kuo norėtumėt kad dirbtų jūsų tėveliai?
Kodėl?
Veiklos turinys:
burbulo žemėlapis “ Profesijos padeda žmonėms”,
medžio žemėlapis “Įvairių profesijų darbo priemonės’.
apskritimo žemėlapis ”Kokias žinau profesijas”
skliaustų žemėlapis “DARBAS’,
sekos žemėlapis”Kai užaugsiu būsiu’.
Atkaklumo įprotis.
Atkakliai piešime įvairias profesijas.
Impulsyvumo valdymas.
Skaitant knygas aptarsime veikėjų išgyvenimus: kaip jie jaučiasi, kas
sukelia tokius jausmus, ar patys kada nors panašiai jautėsi.

Profesijos
Užduotys spalvinimui
Karūnėlės
Gydytojų lagaminai
Akių gydytojai
Gaisrininkai
Šiukšliavežė
Vairuotojai
Policininkai
“Profesijų paroda”
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https://www.storyjumper.com/book/read/25036568/PROFESIJOS
https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=profesijos%20vaikams&eq=profesijos&etslf=8693&term_meta[]=profesijos%7Cautocomplete%7C0&term_meta[]=vaikams%7Cautocomplete%7C0
https://www.pinterest.com/pin/220887556707277013/
https://www.pinterest.com/pin/367113807125353211/
https://www.pinterest.com/pin/215398794657174414/
https://www.pinterest.com/pin/482448178806028637/
https://www.pinterest.com/pin/320459329705989712/
https://www.pinterest.com/pin/93309023513413098/
https://www.pinterest.com/pin/251920172886359134/
https://www.storyjumper.com/book/read/25036568/PROFESIJOS
https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=profesijos%20vaikams&eq=profesijos&etslf=8693&term_meta[]=profesijos%7Cautocomplete%7C0&term_meta[]=vaikams%7Cautocomplete%7C0
https://www.pinterest.com/pin/220887556707277013/
https://www.pinterest.com/pin/367113807125353211/
https://www.pinterest.com/pin/215398794657174414/
https://www.pinterest.com/pin/482448178806028637/
https://www.pinterest.com/pin/320459329705989712/
https://www.pinterest.com/pin/93309023513413098/
https://www.pinterest.com/pin/251920172886359134/


De Bono Raudona kepurė. Pvz. klausiate: “Ką tau raudona kepurė sako
kai nulipdai senį besmegenį?”, Kai supyksti?, Kai matai ką nors
gražaus?.
De Bono žalia kepurė. Pvz. kuriame pasakas.Užduodate aukštesnio
lygio klausimus: “Kas būtų jei tu atsidurtum negyvenamoje saloje?”,
“Ką tu ten veiktum?.

Rekomendacijos pedagogams ir tėvams

❖ Jei vaikas trumpai išlaiko dėmesį, užduotį pateikite etapais, pvz., „Pirma pastatyk bokštą.“ Kai pastatys – „Dabar pastatyk sieną!“
❖ Grupės bendrų veiklų metu (klausantis pasakos, žaidžiant) sukurkite vaikui sąlygas dažniau pakeisti padėtį (pvz., atnešti iš kito

kampo daiktą), pajudėti, gulėti ant kilimo (pagal poreikį).
❖ Jei netikėtai tenka keisti dienotvarkę, iš anksto paaiškinkite, kas pasikeis įprastoje dienos rutinoje ir pagal galimybes parodykite

būsimą dienos įvykių seką vaizdžiai (pakeisdami įvykius vaizduojančių paveikslų tvarką ir pan.).
❖ Girkite vaiką, bet pamažu ilginkite laiką tarp paskatinimų, kad vaikas mokytųsi toleruoti pagyrimo nebuvimą.
❖ Mokykite palaukti savo eilės pasitelkdami kamuoliuką ar simbolį – kieno rankose (lipdukas ant drabužio ar pan.) jis yra, tas ir

kalba, atlieka judesį ar pan.
❖ Prisiminkite, kad atsiradęs neadekvatus vaiko elgesys gali reikšti, kad vaikas nesupranta užduoties ar dėl ko nors yra pernelyg

susijaudinęs.

Gruodžio mėn. Tema “Sveika, žiemuže”
Tikslai:
1. Stebėti žiemos požymius: pasikeitimus gamtoje, gyvūnų ir paukščių gyvenimas žiemą.
2. Susipažinti su Kalėdų papročiais, tradicijomis.
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Vaiko amžius Mąstymo įrankiai Ugdymo gairės Idėjos vaikų veiklai

1,5-3 m. De Bono kepurė.Raudona
Apskritimo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas. Kaip atrodo žiemą lauke?
Kaip mes švenčiam Kalėdas? Kokia mano nuotaika būna per Kalėdas?
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis “Žiema”,
sekos žemėlapis “Rengiuosi žiemą”
apskritimo žemėlapis “Žieminiai rūbai”,
apskritimo žemėlapis “Kalėdų norai”.

Atkaklumo įprotis.
Mokomės užsimauti pirštines, eilėraštuką apie pirštines.

Impulsyvumo valdymas.
“Mergaitė liūdi… Kaip manai, kas jai galėjo nutikti“), padėkite vaikui
atpažinti priežastis, kurios sukėlė tokią savijautą, (kitas vaikas atėmė
žaislą, vaikas negauna to, ko nori).Skaitant pasakas, galima jas papildyti
įvardijant, kaip veikėjai jaučiasi. Įvairūs emocijas apibūdinantys
eilėraštukai ir dainelės taip pat gali padėti mažyliui susipažinti su
paslaptingu emocijų pasauliu.

Draugystė
Pasaka Kaip žvėrys ėjo į svečius
Žaidimas Du kurmiai
Žaidimas Uti-ta
Žaidimas Kaip žvėrys mokėsi
šokti
Kalėdų elnių mankšta
Pasaka apie draugystę
Mokomės apsirengti
Žiemos darbeliai

Žiemos pavojai

Mano pirštinė pirštuota,
Mano pirštinė raštuota...
O kiek pirštų, kas suskaitė,
Turi mano pirštinaitė?

3-4 m. De Bono kepurės. Raudona,
juoda, geltona, balta.
Burbulo žemėlapis
Apskritimo žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Skliaustų žemėlapis.
Sekos žemėlapis
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Atkaklus įprotis.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas. Kas yra žiema?
Kodėl tau patinka Kalėdų Senelis?
Kas svarbiausia Kalėdų eglutės šventėje? Kur gyvena žvėreliai? Kokius
žvėris žinai? Kokie patinka žvėrys/ Kodėl? Kuo panašūs žvėreliai /
skiriasi...? Kaip mes jaučiamės per šventes? Kada man būna liūdna?
Veiklos turinys:
burbulo žemėlapis “Oras žiemą”
apskritimo žemėlapis “Žiemos pramogos”.
medžio žemėlapis “Žieminė- vasarinė apranga”,
skliaustų žemėlapis “Besmegenis”,
apskritimo žemėlapis “Mano nuotaika’
sekos žemėlapis “Kaip aš rengiuosi eidamas į lauką”

Draugystė
Pasaka Kaip žvėrys ėjo į svečius
Žaidimas Du kurmiai
Žaidimas Uti-ta
Žaidimas Kaip žvėrys mokėsi
šokti
Kalėdų elnių mankšta
Pasaka apie draugystę
Mokomės apsirengt
Dangus griūva
Žiemos pavojai
Geri darbai
Vaikų pramogos žiemą
Konfliktų sprendimas
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https://www.youtube.com/watch?v=FxO7XWQgkZ8
https://www.youtube.com/watch?v=WWHb_J7HOj0
https://www.youtube.com/watch?v=dlKCkgPeYBk
https://www.youtube.com/watch?v=PQlz_k-2p7Y
https://www.youtube.com/watch?v=NqKy8VYGqVA
https://www.youtube.com/watch?v=NqKy8VYGqVA
https://www.youtube.com/watch?v=GbQYEU-jObA
https://www.youtube.com/watch?v=0aFe_qdsOZo
https://www.youtube.com/watch?v=F0cmXWkRbpw
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=%C5%BEiemos%20darbeliai&rs=typed&term_meta[]=%C5%BEiemos%7Ctyped&term_meta[]=darbeliai%7Ctyped
https://www.youtube.com/watch?v=StIZRdjv2Zk&t=310s
https://www.youtube.com/watch?v=FxO7XWQgkZ8
https://www.youtube.com/watch?v=WWHb_J7HOj0
https://www.youtube.com/watch?v=dlKCkgPeYBk
https://www.youtube.com/watch?v=PQlz_k-2p7Y
https://www.youtube.com/watch?v=NqKy8VYGqVA
https://www.youtube.com/watch?v=NqKy8VYGqVA
https://www.youtube.com/watch?v=GbQYEU-jObA
https://www.youtube.com/watch?v=0aFe_qdsOZo
https://www.youtube.com/watch?v=F0cmXWkRbpw
https://www.youtube.com/watch?v=3nCFL78fLoM
https://www.youtube.com/watch?v=StIZRdjv2Zk
https://www.youtube.com/watch?v=re7qs32ye2A
https://www.youtube.com/watch?v=jbq4rmLOFfc
https://www.youtube.com/watch?v=IpMFiXhFndM


Atkaklumo įprotis.
Vaidiname pasaką “Dangus griūva”
Impulsyvumo valdymas.
Padėk sau nurimti. ( Vaikščiok, kvėpuok; giliai įkvėpk, lėtai iškvėpk;
nupiešk, ir nuspalvink)
De Bono balta kepurė. Pvz. užsidėję baltą kepurę vaikai išvardija
faktus. Kokius metų laikus žinai?, Kokie požymiai rodo, kad pavasaris?.
Baltą kepurę naudojate, kai norite sužinoti informaciją.

Žiemos darbeliai
Paukščiai žiemą

4-5 m. De Bono kepurės.Raudona,
balta, žalia, geltona, mėlyna,
juoda.
Apskritimo žemėlapis.
Burbulo žemėlapis
Dvigubo burbulo žemėlapis.
Priežasties - pasekmės.
Sekos žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas. Koks oras būna žiemą? Kodėl mums patinka žiema? Ką
galime veikti žiemą? Ką norėtum veikti žiemą? Kaip gyvena paukšteliai
žiemą?Kaip padedame gyvūnams žiemą? Kaip jaučiamės padėję?
Veiklos turinys:
dvigubo burbulo žemėlapis “Ruduo - žiema”,
priežasties pasekmės žemėlapis “Kalėdos”
burbulo žemėlapis “Linksmas”,
apskritimo žemėlapis” Pavojai žiemą”.
apskritimo žemėlapis “Kas miške gyvena”
sekos žemėlapis “Kaip aš rengiuosi eidamas į lauką”
Atkaklumo įprotis.
Rankų plovimas.
Impulsyvumo valdymas.
Žaidžiame žaidimą “Magiška kėdė”. Sakome komplimentus ir gerus
žodžius sėdėdami ant kėdės.

Pasaka Du šalti vėjai
Įvairių muzikinių kūrinių
rinkinys pagal žiemos siužetą
Miško žvėrys ruošiasi žiemai
Dangus griūva
Eilėraštis Snaigė
Mokomės plauti rankas
Žiemos pavojai
Geri darbai
Vaikų pramogos žiemą
Konfliktų sprendimas
Žiemos darbeliai
Paukščiai žiemą

5-6 m. De Bono kepurės. Raudona,
balta, žalia, geltona mėlyna,
juoda
Apskritimo žemėlapis.
Dvigubo burbulo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Burbulo žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Skliaustų žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.

Ryto ratas. Iš kur žinome, kad atėjo žiema? Koks metų laikas būna
prieš žiemą? Koks metų laikas, būna po žiemos? Kas blogo gali atsitikti
žiemą? Kaip galėtume padėti paukšteliams žiemą? Kokios šventės
labiausiai laukiame žiemą? Kaip mes švenčiame Kalėdas ? Kaip
norėtumėt švęsti? Kaip jaustumėtės, jeigu nešvęstume Kalėdų? Kada
būname laimingi? Papasakokit kas mus liūdina.
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis “Pagalba miško žvėreliams”, “Pavojai žiemą”
dvigubo burbulo žemėlapis “Kalėdų senelis ir Grinčas”
burbulo žemėlapis “Mes laimingi”.
burbulo žemėlapis “Kalėdų senelis”,

Pasaka Kalėdinis stebuklas
Geometrinės figūros
Žiemos pavojai
įvairių muzikinių kūrinių
rinkinys pagal žiemos siužetą
Miško žvėrys ruošiasi žiemai
Konfliktų sprendimas
Žiemos darbeliai
Paukščiai žiemą
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https://www.pinterest.com/search/pins/?q=%C5%BEiemos%20darbeliai&rs=typed&term_meta[]=%C5%BEiemos%7Ctyped&term_meta[]=darbeliai%7Ctyped
https://wordwall.net/play/10164/643/762?fbclid=IwAR3LFnVf0pBkZ-KpqlyaGDWjHKiCCqVaYaOgyIlZ5EXFwOd4RzJRlq5MLds
https://youtu.be/bo0mhwU_-_Y
https://www.youtube.com/watch?v=StIZRdjv2Zk
https://www.youtube.com/watch?v=StIZRdjv2Zk
https://www.youtube.com/watch?v=nE8ktpbujfs
https://www.youtube.com/watch?v=3nCFL78fLoM
https://www.youtube.com/watch?v=tSCeHP_IqP8
https://www.youtube.com/watch?v=tqgFN4hOAVo&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=StIZRdjv2Zk
https://www.youtube.com/watch?v=re7qs32ye2A
https://www.youtube.com/watch?v=jbq4rmLOFfc
https://www.youtube.com/watch?v=IpMFiXhFndM
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=%C5%BEiemos%20darbeliai&rs=typed&term_meta[]=%C5%BEiemos%7Ctyped&term_meta[]=darbeliai%7Ctyped
https://wordwall.net/play/10164/643/762?fbclid=IwAR3LFnVf0pBkZ-KpqlyaGDWjHKiCCqVaYaOgyIlZ5EXFwOd4RzJRlq5MLds
https://youtu.be/MR-Q2RFb6Zk
https://www.youtube.com/watch?v=sKTadQ75scA
https://www.youtube.com/watch?v=StIZRdjv2Zk
https://www.youtube.com/watch?v=StIZRdjv2Zk
https://www.youtube.com/watch?v=StIZRdjv2Zk
https://www.youtube.com/watch?v=nE8ktpbujfs
https://www.youtube.com/watch?v=IpMFiXhFndM
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=%C5%BEiemos%20darbeliai&rs=typed&term_meta[]=%C5%BEiemos%7Ctyped&term_meta[]=darbeliai%7Ctyped
https://wordwall.net/play/10164/643/762?fbclid=IwAR3LFnVf0pBkZ-KpqlyaGDWjHKiCCqVaYaOgyIlZ5EXFwOd4RzJRlq5MLds


Empatiškas ir nuoširdus
klausymas

skliaustų žemėlapis “Eglutė”,
sekos žemėlapis “Ruošiamės Kalėdoms’.
Atkaklumo įprotis.
Darome šventinį atviruką seneliams, Kalėdines dekoracijas.
Impulsyvumo valdymas.
Žaidžiame žaidimą “Pasakyk magišką žodį”. Naudojame “GERUMO”
ir “MEILĖS” emocijas.

Rekomendacijos pedagogams ir tėvams
❖ Ugdykite vaiko pasitikėjimą savimi.
❖ Neakcentuokite nesėkmių, didinkite vaiko autoritetą tarp grupės draugų.
❖ Priimkite vaiką tokį, koks jis yra, atraskite, už ką jį girti.
❖ Kantriai išklausykite vaiką, nuoširdžiai džiaukitės jo darbu, dažnai paskatinkite. Pamažu ilginkite laiko tarpą tarp paskatinimų, kad

vaikas mokytųsi toleruoti pagyrimo nebuvimą.
❖ Sudarykite sąlygas išbandyti įvairią veiklą, kad geriau suprastų savo galimybes.
❖ Pasitelkite vaiko nuotraukas (praeityje, dabartyje), kalbėkite apie tai, kas buvo ir yra, padėdami suvokti savo gyvenimo tęstinumą.

Sausio mėn. Tema “Gyvūnijos pasaulis”
Tikslai:
1. Turtinti vaizdinius apie gyvūnus, paukščius.
1. Stebėti ir tyrinėti gyvūnų, paukščių gyvenimo būdą, kur gyvena, kuo minta, klausytis kokius garsus skleidžia.
2. Ugdyti ir puoselėti meilę gyvūnams, gamtai.

Vaiko amžius Mąstymo įrankiai Ugdymo gairės Idėjos vaikų veiklai

1,5-3 m. De Bono kepurės.Raudona,
geltona.
Apskritimo žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Burbulo žemėlapis.

Ryto ratas. Kokius gyvūnus žinote? Kokie gyvūnai gyvena tvartelyje?
Kokie gyvūnai gyvena miškuose?
Veiklos turinys:
Apskritimo žemėlapis “Kokius gyvūnus aš žinau”.
Apskritimo žemėlapis “Naminiai gyvūnai”.

Kaip kalba gyvūnai
Miško gyvūnai
Miško gyvūnai
Naminiai gyvūnai
Lietuvos paukščiai
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https://www.youtube.com/watch?v=UCGYw2JrRG8
https://www.youtube.com/watch?v=IiigqJ4SG-0&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=w6-WpRfMNHI
https://www.youtube.com/watch?v=DZ4CEENePT4
https://www.youtube.com/watch?v=BeCBTUs8GdM


Seko žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Burbulo žemėlapis “Paukščiai”.
Medžio žemėlapis “Gyvūnų grupavimas”.
Sekos žemėlapis Pasaka “Varna ir sūris”.
Atkaklumo įprotis.
Tikslo siekimas

Impulsyvumo valdymas.
Žaidimas “Surask gyvūną”.
Lygintis gyvūnus “Didelis-mažas”

Paukščių nameliai
Susipažinkime su paukščiais
Dainelės apie gyvūnus
Pasaka "Trys paršiukai"
Pasaka "Varna ir sūris"
Gyvūnai spalvinti
Foto Naminiai paukščiai

3-4 m. De Bono kepurės.
Raudona, juoda, geltona
Burbulo žemėlapis.
Apskritimo žemėlapis.
Skliaustų žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas. Kokius gyvūnus žinote? Kokie gyvūnai gyvena tvartelyje?
Kokie gyvūnai gyvena miškuose? Kuo minta paukščiai? Kodėl žiemą
reikia rūpintis žvėreliais ir paukšteliais? Kaip reikia pasirūpinti
gyvunėliais?
Veiklos turinys:
Apskritimo žemėlapis “Kokius gyvūnus aš žinau”.
Apskritimo žemėlapis “Naminiai gyvūnai”.
Burbulos žemėlapis “Laukiniai gyvūnai”.
Burbulo žemėlapis “Paukščiai”.
Medžio žemėlapis “Gyvūnų grupavimas”.
Skliaustų žemėlapis “Šuo”, “Kiaulė”, “Meška”, “Gandras”
Sekos žemėlapis Pasaka “Varna ir sūris”, “Trys paršiukai”.

Atkaklumo įprotis.
Tikslo siekimas
Impulsyvumo valdymas.
Žaidimas “Stebuklingas maišelis”. Vaikai laukia savo eilės ir kiekvienas
iš maišelio ištraukia žaislą kurį turi atpažinti, įvardinti, pasakyti kūno
dalis, spalvą.

Ąžuolo mankšta
Kaip kalba gyvūnai
Miško gyvūnai
Miško gyvūnai 1
Naminiai gyvūnai
Dainelės apie gyvūnus
Mįslės apie miško gyventojus
Lietuvos paukščiai
Paukščių nameliai
Susipažinkime su paukščiais
Pasaka "Trys paršiukai"
Pasaka "Varna ir sūris"
Pasaka "Kaip žvėrys ėjo į
svečius"
Gyvūnai spalvinti
Foto Naminiai paukščiai

4-5 m. De Bono kepurės. Raudona,
balta, žalia, geltona, mėlyna,
juoda.
Apskritimo žemėlapis.
Burbulo žemėlapis
Skliaustų žemėlapis.
Tilto žemėlapis.

Ryto ratas. Kokius gyvūnus žinote? Kokie gyvūnai gyvena tvartelyje?
Kokie gyvūnai gyvena miškuose? Kuo minta paukščiai? Kodėl žiemą
reikia rūpintis žvėreliais ir paukšteliais?Kaip reikia pasirūpinti
gyvūnais? Kokius pažįstate vandens gyvūnus?
Veiklos turinys:
Apskritimo žemėlapis “Kokius gyvūnus aš žinau”.
Apskritimo žemėlapis “Naminiai gyvūnai”.

Ąžuolo mankšta
Kaip kalba gyvūnai
Miško gyvūnai
Miško gyvūnai 1
Naminiai gyvūnai
Dainelės apie gyvūnus
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https://www.youtube.com/watch?v=Max2Ftdm7RM&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=5-zy-HIq4rY
https://www.youtube.com/watch?v=l-KXTL7FK4U
https://www.youtube.com/watch?v=9OOu7OT2s2s
https://www.youtube.com/watch?v=FkgbJ_XhyUA
https://www.youtube.com/watch?v=yXc2wEDvBNg
https://www.pinterest.com/pin/21110691994364457/
https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=naminiai%20pauk%C5%A1%C4%8Diai&eq=naminia&etslf=7877&term_meta[]=naminiai%7Cautocomplete%7C1&term_meta[]=pauk%C5%A1%C4%8Diai%7Cautocomplete%7C1
https://www.youtube.com/watch?v=Max2Ftdm7RM&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=atZagahxzvQ
https://www.youtube.com/watch?v=UCGYw2JrRG8
https://www.youtube.com/watch?v=IiigqJ4SG-0&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=w6-WpRfMNHI
https://www.youtube.com/watch?v=DZ4CEENePT4
https://www.youtube.com/watch?v=9OOu7OT2s2s
https://www.youtube.com/watch?v=Rnle99nzvA0
https://www.youtube.com/watch?v=BeCBTUs8GdM
https://www.youtube.com/watch?v=5-zy-HIq4rY
https://www.youtube.com/watch?v=l-KXTL7FK4U
https://www.youtube.com/watch?v=FkgbJ_XhyUA
https://www.youtube.com/watch?v=yXc2wEDvBNg
https://www.youtube.com/watch?v=WWHb_J7HOj0&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=WWHb_J7HOj0&t=18s
https://www.pinterest.com/pin/21110691994364457/
https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=naminiai%20pauk%C5%A1%C4%8Diai&eq=naminia&etslf=7877&term_meta[]=naminiai%7Cautocomplete%7C1&term_meta[]=pauk%C5%A1%C4%8Diai%7Cautocomplete%7C1
https://www.youtube.com/watch?v=atZagahxzvQ
https://www.youtube.com/watch?v=UCGYw2JrRG8
https://www.youtube.com/watch?v=IiigqJ4SG-0&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=w6-WpRfMNHI
https://www.youtube.com/watch?v=DZ4CEENePT4
https://www.youtube.com/watch?v=9OOu7OT2s2s


Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Burbulos žemėlapis “Laukiniai gyvūnai”.
Burbulo žemėlapis “Paukščiai”.
Medžio žemėlapis “Gyvūnų grupavimas”.
Skliaustų žemėlapis “Šuo”, “Kiaulė”, “Meška”, “Gandras”
Sekos žemėlapis Pasaka “Varna ir sūris”, “Trys paršiukai”.
Tilto žemėlapis “Surask mano mamą”.

Atkaklumo įprotis.
Tikslo siekimas
Impulsyvumo valdymas.
Pokalbiai apie jausmus ir emocijas.
Mūsų šešios emocijos

Mįslės apie miško gyventojus
Lietuvos paukščiai
Paukščių nameliai
Susipažinkime su paukščiais
Pasaka "Trys paršiukai"
Pasaka "Varna ir sūris"
Pasaka "Kaip žvėrys ėjo į
svečius"
Baltijos jūra-mūsų namai
Gyvūnai spalvinti
Foto Naminiai paukščiai

5-6 m. De Bono kepurės.Raudona,
balta, žalia, geltona mėlyna,
juoda.
Apskritimo žemėlapis.
Skliaustų žemėlapis.
Burbulo žemėlapis.
Tilto žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas

Ryto ratas. Kokius gyvūnus žinote? Kokie gyvūnai gyvena tvartelyje?
Kokie gyvūnai gyvena miškuose? Kuo minta paukščiai? Kodėl žiemą
reikia rūpintis žvėreliais ir paukšteliais? Kaip reikia pasirūpinti
gyvūnais? Kokius pažįstate vandens gyvūnus?
Veiklos turinys:
Apskritimo žemėlapis “Kokius gyvūnus aš žinau”.
Apskritimo žemėlapis “Naminiai gyvūnai”.
Burbulos žemėlapis “Laukiniai gyvūnai”.
Burbulo žemėlapis “Paukščiai”.
Medžio žemėlapis “Gyvūnų grupavimas”.
Skliaustų žemėlapis “Šuo”, “Kiaulė”, “Meška”, “Gandras”
Sekos žemėlapis Pasaka “Varna ir sūris”, “Trys paršiukai”.
Tilto žemėlapis “Surask mano mamą”.
Atkaklumo įprotis.
Tikslo siekimas
Impulsyvumo valdymas.
Mūsų šešios emocijos

Ąžuolo mankšta
Kaip kalba gyvūnai
Miško gyvūnai
Miško gyvūnai 1
Naminiai gyvūnai
Dainelės apie gyvūnus
Mįslės apie miško gyventojus
Lietuvos paukščiai
Paukščių nameliai
Susipažinkime su paukščiais
Pasaka "Trys paršiukai"
Pasaka "Varna ir sūris"
Baltijos jūra-mūsų namai
Gyvūnai spalvinti
Foto Naminiai paukščiai
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https://www.youtube.com/watch?v=Max2Ftdm7RM&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=OwnmJCVuBng
https://www.youtube.com/watch?v=Rnle99nzvA0
https://www.youtube.com/watch?v=BeCBTUs8GdM
https://www.youtube.com/watch?v=5-zy-HIq4rY
https://www.youtube.com/watch?v=l-KXTL7FK4U
https://www.youtube.com/watch?v=FkgbJ_XhyUA
https://www.youtube.com/watch?v=yXc2wEDvBNg
https://www.youtube.com/watch?v=WWHb_J7HOj0&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=WWHb_J7HOj0&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=7QJsXemSxp0&t=5s
https://www.pinterest.com/pin/21110691994364457/
https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=naminiai%20pauk%C5%A1%C4%8Diai&eq=naminia&etslf=7877&term_meta[]=naminiai%7Cautocomplete%7C1&term_meta[]=pauk%C5%A1%C4%8Diai%7Cautocomplete%7C1
https://www.youtube.com/watch?v=Max2Ftdm7RM&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=OwnmJCVuBng
https://www.youtube.com/watch?v=atZagahxzvQ
https://www.youtube.com/watch?v=UCGYw2JrRG8
https://www.youtube.com/watch?v=IiigqJ4SG-0&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=w6-WpRfMNHI
https://www.youtube.com/watch?v=DZ4CEENePT4
https://www.youtube.com/watch?v=9OOu7OT2s2s
https://www.youtube.com/watch?v=Rnle99nzvA0
https://www.youtube.com/watch?v=BeCBTUs8GdM
https://www.youtube.com/watch?v=5-zy-HIq4rY
https://www.youtube.com/watch?v=l-KXTL7FK4U
https://www.youtube.com/watch?v=FkgbJ_XhyUA
https://www.youtube.com/watch?v=yXc2wEDvBNg
https://www.youtube.com/watch?v=7QJsXemSxp0&t=5s
https://www.pinterest.com/pin/21110691994364457/
https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=naminiai%20pauk%C5%A1%C4%8Diai&eq=naminia&etslf=7877&term_meta[]=naminiai%7Cautocomplete%7C1&term_meta[]=pauk%C5%A1%C4%8Diai%7Cautocomplete%7C1


Rekomendacijos pedagogams ir tėvams

❖ Jei vaikas kalba, bet kalba netaisyklinga, modeliuokite taisyklingas frazes, pvz., kaip paprašyti, išreikšti savo jausmus ir pan.
❖ Stebėkite, kaip vaikas išsako poreikius, mokykitės suprasti neverbalinę jo kalbą.
❖ Jei vaikas stengiasi kalbėti, būkite kantrus, netaisykite kiekvienos jo klaidos.
❖ Jei blogai suvokia tekstą, rodykite jam paveikslėlius.
❖ Jei kalba neišlavėjusi, bet vaikas gerai taria, skatinkite žaisti žodžių žaidimus – sugalvoti įdomių vardų, pavadinimų veikėjams,

žaislams, rimuoti žodžius ir pan.
❖ Išnaudokite spontaniškas, ypač problemines, kalbai ugdyti palankias situacijas, pvz., jei vaikas rodo „ten“ (prašydamas daikto),

modeliuokite frazę, pvz., „prašau duoti“ (arba „lėlė“) ir pan. Padėkite suprasti, kad kalbėdamas vaikas gali pakeisti situaciją.  Iš
pradžių vartokite vaikui gerai suprantamus žodžius, pamažu įveskite naujų žodžių.

❖ Draugiškai pataisykite blogai tariamą žodį, tačiau tai darykite neįkyriai.
Vasario mėn. Tema “Mano gimtinė  Lietuva”

Tikslai:
1.  Domėtis lietuvių liaudies papročiais, tradicijomis: klausytis priežodžių, patarlių apie gimtąjį kraštą, apžiūrėti lietuvių

tautinius rūbus.
2. Apžiūrėti, pažinti Lietuvos valstybės simbolius: vėliavą, Vytį, klausytis Lietuvos himno.

Vaiko amžius Mąstymo įrankiai Ugdymo gairės Idėjos vaikų veiklai

1,5-3 m. De Bono kepurės.Raudona,
geltona.
Apskritimo žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Burbulo žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas: Kaip vadinasi mūsų šalis? Kaip švenčiame Lietuvos
gimtadienį?
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis “Lietuva”,
medžio žemėlapis “Lietuvos spalvos” (daiktų grupavimas)
apskritimo žemėlapis “Myliu Lietuvą”.(Emocijos apie Lietuvą).
burbulo žemėlapis ,,Gražiausias žodis Lietuvai“
Atkaklumo įprotis.
Mokomės spalvas.
Impulsyvumo valdymas.

Lietuvos himnas
Pasaka apie Lietuvą
Aš, mano šeima ir Lietuvos
istorija
Dainelė Lietuva Širdelėj"
Piešiu trispalvę
Darbelis Gedimino pilis
Darbeliai iš popieriaus
Aplikacija “Lietuvos
vėliava”.
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https://www.youtube.com/watch?v=vH4zvGZ7jCY
https://www.youtube.com/watch?v=ER4K3cZRcnk
https://www.youtube.com/watch?v=LKVXHJvDk-c
https://www.youtube.com/watch?v=LKVXHJvDk-c
https://www.youtube.com/watch?v=Sz9zhMEErAY
https://www.youtube.com/watch?v=m6ZbQviuapA&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=_cxQ4kMAPwA
https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=lietuva%20darbeliai&eq=liet&etslf=12724&term_meta[]=lietuva%7Cautocomplete%7C5&term_meta[]=darbeliai%7Cautocomplete%7C5


Dalijamės žaislais. Žodžiai prašau, ačiū. Iš statybinių detalių statyti
Gedimino pilį, jos viršūnėje
iškelti savo gamybos Lietuvos
vėliavą.

3-4 m. De Bono kepurės.
Raudona, juoda, geltona
Burbulo žemėlapis.
Apskritimo žemėlapis.
Skliaustų žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas  ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas: Ką žinai apie Lietuvą? Papasakok, kaip švenčiame
Lietuvos  šventę? Kas atsitiktų, jeigu nebūtų švenčių?  Kodėl
švenčiame  šventes?„Kas yra gimtinė?“
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis “Mano Lietuva”,
apskritimo žemėlapis “Ką aš žinau apie Lietuvą“.
burbulo žemėlapis “Mano miestas”.
burbulo žemėlapis ,,Gražiausias žodis Lietuvai“
skliaustų žemėlapis “Mano namas”
Atkaklumo įprotis.
Aplikuoti Gedimino pilį iš geometrinių figūrų.

Impulsyvumo valdymas.
Grupės darbas „Lietuvos vėliava“.
Konfliktų sprendimas

Lietuvos himnas
Pasaka apie Lietuvą
Aš, mano šeima ir Lietuvos
istorija
10 didžiausių Lietuvos ežerų
Dainelė Lietuva Širdelėj"
Piešiu trispalvę
Darbelis Gedimino pilis
Darbeliai iš popieriaus

❖ Projektinė savaitė
„Pažintis su Lietuva“
(pasirinktinai „Lietuvos pilys,
trobesiai“, „Žymūs Lietuvos
žmonės“, „Lietuvos miestai“)
❖ Kūrybinių darbų

paroda  “Lietuvos istorija“
(atlikti kūrybiniai darbai ir
senovinės tėvų išsaugotos
nuotraukos, senoviniai
daiktai).
Kūrybinis piešimas „ Lietuva
mano akimis“
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https://www.youtube.com/watch?v=IpMFiXhFndM
https://www.youtube.com/watch?v=vH4zvGZ7jCY
https://www.youtube.com/watch?v=ER4K3cZRcnk
https://www.youtube.com/watch?v=LKVXHJvDk-c
https://www.youtube.com/watch?v=LKVXHJvDk-c
https://www.youtube.com/watch?v=mSLxvzuCg0E
https://www.youtube.com/watch?v=Sz9zhMEErAY
https://www.youtube.com/watch?v=m6ZbQviuapA&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=_cxQ4kMAPwA
https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=lietuva%20darbeliai&eq=liet&etslf=12724&term_meta[]=lietuva%7Cautocomplete%7C5&term_meta[]=darbeliai%7Cautocomplete%7C5


4-5 m. De Bono kepurės.Raudona,
balta, žalia, geltona, mėlyna,
juoda.
Apskritimo žemėlapis.
Burbulo žemėlapis
Skliaustų žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas: Kaip vadinasi mūsų šalis? Kur esi buvęs
Lietuvoje? Papasakok kas labiausiai patinka Lietuvoje?
Kur norėtum  nuvažiuoti?  Kodėl reikia saugoti Lietuvos
gamtą? Kas atsitiks jeigu teršime gamtą? Kaip norėtum
puoselėti savo šalį?
Veiklos turinys:
burbulo žemėlapis “Lietuva”,
apskritimo žemėlapis “Emocijų paletė Lietuvai”,
apskritimo žemėlapis “Šventės”.
skliaustų žemėlapis “LIETUVA”, “Tautinis drabužis”.
Atkaklumo įprotis.
Aplikuoti Gedimino pilį iš geometrinių figūrų.
Impulsyvumo valdymas.
Konfliktų sprendimas

Lietuvos himnas
Pasaka apie Lietuvą
Aš, mano šeima ir Lietuvos
istorija
10 didžiausių Lietuvos ežerų
Dainelė Lietuva Širdelėj"
Piešiu trispalvę
Darbelis Gedimino pilis
Darbeliai iš popieriaus
❖ Projektinė savaitė

„Pažintis su Lietuva“
(pasirinktinai „Lietuvos pilys,
trobesiai“, „Žymūs Lietuvos
žmonės“, „Lietuvos miestai“)
❖ Kūrybinių darbų paroda

,,Lietuvos istorija“ (atlikti
kūrybiniai darbai ir senovinės
tėvų išsaugotos nuotraukos,
senoviniai daiktai).

❖ Susipažinti ir apžiūrėti
Lietuvos valstybės simbolius
(vėliavą, herbą),apžiūrėti kaip
atrodo tautiniai rūbai.Kūrybinis
piešimas „ Lietuva mano akimis“

5-6 m. De Bono kepurės. Raudona,
balta, žalia, geltona mėlyna,
juoda.
Apskritimo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Burbulo žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Skliaustų žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.

Ryto ratas: Kokioje šalyje tu gyveni? ? Kaip vadinasi
miestas, kuriame tu gimei ? Prisimink kokiuose miestuose esi buvęs?
Kas yra   Lietuvos sostinė? Kaip švenčiame Lietuvos gimtadienį?
Kaip norėtum švęsti? Kodėl švenčiame ?
Veiklos turinys:
burbulo žemėlapis Lietuva”,
apskritimo žemėlapis “Lietuva-tai mano namai”,
medžio žemėlapis “Šventės ir jų papročiai”,
apskritimo žemėlapis “Lietuvos miestai’.

Lietuvos himnas
Pasaka apie Lietuvą
Aš, mano šeima ir Lietuvos
10 didžiausių Lietuvos ežerų
Dainelė Lietuva Širdelėj"
Piešiu trispalvę
Darbelis Gedimino pilis
Lietuvių Tautinis Kostiumas
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https://www.youtube.com/watch?v=IpMFiXhFndM
https://www.youtube.com/watch?v=vH4zvGZ7jCY
https://www.youtube.com/watch?v=ER4K3cZRcnk
https://www.youtube.com/watch?v=LKVXHJvDk-c
https://www.youtube.com/watch?v=LKVXHJvDk-c
https://www.youtube.com/watch?v=mSLxvzuCg0E
https://www.youtube.com/watch?v=Sz9zhMEErAY
https://www.youtube.com/watch?v=m6ZbQviuapA&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=_cxQ4kMAPwA
https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=lietuva%20darbeliai&eq=liet&etslf=12724&term_meta[]=lietuva%7Cautocomplete%7C5&term_meta[]=darbeliai%7Cautocomplete%7C5
https://www.youtube.com/watch?v=vH4zvGZ7jCY
https://www.youtube.com/watch?v=ER4K3cZRcnk
https://www.youtube.com/watch?v=LKVXHJvDk-c
https://www.youtube.com/watch?v=mSLxvzuCg0E
https://www.youtube.com/watch?v=Sz9zhMEErAY
https://www.youtube.com/watch?v=m6ZbQviuapA&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=_cxQ4kMAPwA
https://www.youtube.com/watch?v=6EviieZQieg


Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

skliaustų žemėlapis “Tautinis rūbas”, “Tautinis drabužis”.
sekos žemėlapis “Gedimino sapnas”,
tilto žemėlapis “Lietuviui Lietuva”.
Atkaklumo įprotis.
Aplikuoti Gedimino pilį iš geometrinių figūrų. Kopijuoti raides
žodžiuose Lietuva, Vilnius, ir aplikuoti įvairia technika.
Impulsyvumo valdymas.
Konfliktų sprendimas

❖ Projektinė savaitė
„Pažintis su Lietuva“
(pasirinktinai „Lietuvos pilys,
trobesiai“, „Žymūs Lietuvos
žmonės“, „Lietuvos miestai“)
❖ Kūrybinių darbų

paroda  ,Lietuvos istorija“
(atlikti kūrybiniai darbai ir
senovinės tėvų išsaugotos
nuotraukos, senoviniai
daiktai)
❖ Apžiūrėti Lietuvos

žemėlapį, ieškoti sostinės,
savo miesto, prisiminti,
kokiame mieste yra buvę.
Ieškoti informacijos apie
Lietuvą knygose,
enciklopedijose
❖ Susipažinti ir apžiūrėti

Lietuvos valstybės simbolius
(vėliavą, herbą),apžiūrėti kaip
atrodo tautiniai rūbai.

Rekomendacijos tėvams ir pedagogams

❖ Atidžiai stebėkite vaiko elgesį, siekdami geriau suprasti jos (jo) bendravimo būdą. Iš pradžių gali tekti priimti vaiko žaidimo
(bendravimo) taisykles, pamažu mokant tinkamesnių bendravimo formų.

❖ Mokykite suprasti užuominas, kurias siunčia suaugusieji, pvz., kai vaikas per daug ir neadekvačiai kalba, suaugusysis gali pasakyti:
„Na, aš nebeturiu laiko, man reikia plauti indus...“ (užuot pasakius: „Tu per daug kalbi!“).

❖ Mokykite, kaip reikia atkreipti į save aplinkinių dėmesį, kaip paprašyti pagalbos (ar daikto), kokio garsumo balsu kalbėti.
❖ Bendraudami su vaiku, žiūrėkite į jį, kalbėdami su juo stenkitės, kad jis matytų jūsų veido išraišką.
❖ Kalbėkite su vaiku aiškiai, paprastais, trumpais sakiniais.
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https://www.youtube.com/watch?v=IpMFiXhFndM


Kovo mėn. Tema “Pasakų šalyje”
Tikslai:
1. Sudominti vaikus pasakomis, knygomis, suprasti pagrindinius veikėjus, lavinti vaikų kalbinius gebėjimus, ugdyti

kūrybiškumą.
2. Impulsyvumo valdymas, klausantis sekamų pasakų.

Vaiko amžius Mąstymo įrankiai Ugdymo gairės Idėjos vaikų veiklai

1,5-3 m. De Bono kepurė.Raudona.
Apskritimo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas. Kas vaikams seka pasakas?
Kokias žinai pasakas?
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis “Mano pasakos”,
sekos žemėlapis “Pirštinė”
apskritimo žemėlapis “Kas gyvena pirštinėje?
Atkaklumo įprotis.
Atkakliai mokytis išvardinti kas gyvena pirštinėje. Parodyti gyvūnų
judesius. Mokomės eilėraštį.
Impulsyvumo valdymas.
Paprašyti mandagiai draugo norimo žaisliuko, padėkoti. Klausytis
pasakų.
Pamokanti pasaka apie ežius

Mokomės stebuklingus
žodžius pasaką pakviesti:
Pasakėle, atkeliauk
Nieko tu ilgai nelauk!
Mes vaikučiai dar maži
Laukiam nuotykių visi.

Pasakų veikėjų spalvinimas.
Pasigaminti įvairius pasakų
personažus. Vaidinti pasaką
Gyvūnai
Vaidiname vaikams
Pasaka "Žvėrelių gudrybės"
Vaikų-tėvelių paroda
“Mano mėgstamiausia
pasaka”.

3-4 m. De Bono kepurės.
Raudona, juoda, geltona.
Burbulo žemėlapis.
Apskritimo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.

Ryto ratas. Svečiuose pasakų  senelė. Kokias pasakas labiausiai
mėgstate? Kur būna parašytos pasakos? Iš kur atsiranda knygos? Kas tau
seka pasakas? Kam reikalingos pasakos?
Veiklos turinys:
burbulo žemėlapis “Pasakos”
sekos žemėlapis “Seku seku pasaką”
apskritimo žemėlapis “Kas gyvena pasakoje”,

Mokomės stebuklingus
žodžius pasakos pakviesti:
Pasakėle, atkeliauk
Nieko tu ilgai nelauk!
Mes vaikučiai dar maži
Laukiam nuotykių visi.
Pasakų veikėjų spalvinimas.
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https://www.youtube.com/watch?v=C1pb_5cYQx0&t=67s
https://www.pinterest.com/pin/109212359700616266/
https://www.youtube.com/watch?v=44Lidf5MZaM&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=6yhZcw8ETlc


Impulsyvumo valdymas.
Atkaklus ir empatiškas
klausymas

medžio  žemėlapis “Geri - blogi pasakos “Pelenė “ veikėjai.
Atkaklumo įprotis. Žaislų tvarkymas.
Impulsyvumo valdymas. Mandagiai kreiptis į draugą, pedagogą.
Pamokanti pasaka apie ežius

Pasigaminti įvairius pasakų
personažus. Vaidinti pasaką
"Jaučio trobelė"
Gyvūnai
Vaidiname vaikams
Pasaka "Žvėrelių gudrybės"
Vaikų-tėvelių paroda
“Mano mėgstamiausia
pasaka”.

4-5 m. De Bono kepurės.Raudona,
balta, žalia, geltona, mėlyna,
juoda.
Apskritimo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Dvigubo burbulo žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Skliaustų žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas. Kokias žinai pasakas? Kodėl tau (ne) patinka
pasakos? Kur galima išgirsti pasakų?  Koks pasakos veikėjas norėtum
būti? Kam reikalingos pasakos?
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis “Mėgstamiausios pasakos”,
sekos žemėlapis ” Dangus griūva”.
dvigubo burbulo žemėlapis ‘Pelenė- Snieguolė”,
skliaustų žemėlapis “Katinėlis”,
medžio žemėlapis “Katinėlis ir gaidelis”
Atkaklumo įprotis. Užbaigti pradėtą darbelį  iki galo.
Impulsyvumo valdymas. Kaip šiandien jaučiuosi? Kodėl?
Pamokanti pasaka apie ežius

Mokomės stebuklingus
žodžius pasakos pakviesti:
Pasakėle, atkeliauk
Nieko tu ilgai nelauk!
Mes vaikučiai dar maži
Laukiam nuotykių visi.
Pasakų veikėjų spalvinimas.
Pasigaminti įvairius pasakų
personažus.
Vaidinti pasaką
"Jaučio trobelė"
Gyvūnai
Vaidiname vaikams
Pasaka "Žvėrelių gudrybės"

Vaikų-tėvelių paroda
“Mano mėgstamiausia
pasaka”.

5-6 m. De Bono kepurės.Raudona,
balta, žalia, geltona mėlyna,
juoda.
Apskritimo žemėlapis.
Burbulo žemėlapis.
Priežasties- pasekmės žemėlapis.
Sekos žemėlapis.

Ryto ratas. Kokias  žinai pasakas? Prisimink kokie veikėjai būna
pasakose. Kur galima rasti daug pasakų knygų? Kokios mėgstamiausios
pasakos? Kokiu veikėju norėtum būti? Ką norėtum pakeisti pasakoje?
Iš kur atsiranda knygos?  Kodėl reikia saugoti knygas?  Kam reikalingos
pasakos?
Veiklos turinys:
sekos žemėlapis “Knygos kelias”,

Mylimiausios pasakos
pristatymas. “Renkame labiausiai
patikusią pasaką”.
Inscenizuoti įvairias pasakas.
"Jaučio trobelė"
Gyvūnai
Vaidiname vaikams
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https://www.youtube.com/watch?v=C1pb_5cYQx0&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=qTE_QX2EYgs&t=35s
https://www.pinterest.com/pin/109212359700616266/
https://www.youtube.com/watch?v=44Lidf5MZaM&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=6yhZcw8ETlc
https://www.youtube.com/watch?v=C1pb_5cYQx0&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=qTE_QX2EYgs&t=35s
https://www.pinterest.com/pin/109212359700616266/
https://www.youtube.com/watch?v=44Lidf5MZaM&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=6yhZcw8ETlc
https://www.youtube.com/watch?v=qTE_QX2EYgs&t=35s
https://www.pinterest.com/pin/109212359700616266/
https://www.youtube.com/watch?v=44Lidf5MZaM&t=5s


Skliaustų žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas

priežasties- pasekmės žemėlapis “Skaitau knygą”.
apskritimo žemėlapis “Mano pasakos”.
skliaustų žemėlapis “PASAKA”,
burbulo žemėlapis “Knyga”.
Atkaklumo įprotis. Kuriame savo pasaką.

Impulsyvumo valdymas. Aptarti pasakų veikėjų  elgesį. Kodėl jie taip
elgesį? Kaip elgtumėmes mes? Kaip reikėtų elgtis ?
Pasiskirstyti vaidmenimis ir vaidinti pasirinktą pasaką.
Pamokanti pasaka apie ežius

Pasaka "Žvėrelių gudrybė”
Vaikų-tėvelių paroda “Mano
mėgstamiausia pasaka”.

Rekomendacijos tėvams ir pedagogams

❖ Sudarykite galimybes užmegzti santykį su kitais vaikais. Galite paprašyti, kad kitas vaikas ką nors paduotų, palaikytų, pasakytų.
❖ Mokykite vaikus neįkyriai parodyti savo draugystę, toleruoti nesuprantamą elgesį.
❖ Mokykite vaiką suvokti kitų neverbalinę kalbą (mimiką, judesius, kt.)

Balandžio  mėn. Tema “Gamta - visų namai”

Tikslai:
1. Formuoti praktinės aplinkosauginės veiklos įgūdžius, ugdyti vaikų kūrybiškumą, pilietiškumą bei aplinkosauginį mąstymą.
2. Ugdyti ekologinės kultūros pradmenis, formuojant teisingą požiūrį į gamtą, aplinką.
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https://www.youtube.com/watch?v=C1pb_5cYQx0&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=6yhZcw8ETlc


Vaiko amžius Mąstymo įrankiai Ugdymo gairės Idėjos vaikų veiklai

1,5-3 m. De Bono kepurė.Raudona.
Apskritimo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas. Kas būna pavasarį? Ką veikiame pavasarį? Kokius žinai
paukščius?
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis ”Paukštelis”,
sekos žemėlapis “Paukštelio gimimas”.
apskritimo žemėlapis “Pavasario žiedai’.
Atkaklumo įprotis. Tvarkingai susidėti rūbus.
Impulsyvumo valdymas. Prisiminti grupės taisykles.

Lietuvos augalai
Saugus elgesys vasarą
Kasdien gamtos prieglobstyje
Mįslės apie vabzdžius ir jų
draugę sraigę
Kaip teisingai rūšiuoti
atliekas
Darbeliai iš antrinių žaliavų
Žemės dienos paminėjimas
,,Mokomės mylėti tave,  Žeme“.
Projektinė veikla
“Mano augalo vardas”.
Teminės savaitės
,,Gyvūnai – šalia mūsų“
vykdymas.

3-4 m. De Bono kepurės.Raudona,
juoda, geltona
Dvigubo burbulo žemėlapis.
Apskritimo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Skliaustų žemėlapis.
Priežasties-pasekmės.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Atkaklus ir empatiškas
klausymas

Ryto ratas. Kaip galime padėti gamtai? Kodėl sodiname medelius?
Kodėl reikia saugoti gamtą?
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis “Pievos gyventojai”,
dvigubo burbulo žemėlapis “Varna - gulbė”.
sekos žemėlapis “Svogūno augimas’,
skliaustų žemėlapis “Paukštis”.
priežasties-pasekmės žemėlapis “Švari gamta”
Atkaklumo įprotis. Teisingai laikyti piešimo priemonę.

Impulsyvumo valdymas. “Magiški žodžiai”.(Atsiprašau, prašau)
Sustok, pagalvok.

Lietuvos augalai
Saugus elgesys vasarą
Kasdien gamtos prieglobstyje
Mįslės apie vabzdžius ir jų
draugę sraigę
Kaip teisingai rūšiuoti
atliekas
Darbeliai iš antrinių žaliavų

Žemės dienos paminėjimas
,,Mokomės mylėti tave,  Žeme“.
Projektinė veikla
“Mano augalo vardas”.
Teminės savaitės
,,Gyvūnai – šalia mūsų“
vykdymas.
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https://www.youtube.com/watch?v=jPPAIS08NbY
https://www.youtube.com/watch?v=YUumlrwrTBA
https://www.youtube.com/watch?v=AMvRH6v_APk
https://www.youtube.com/watch?v=e50FDPEzhG4
https://www.youtube.com/watch?v=e50FDPEzhG4
https://www.youtube.com/watch?v=2hlqob67MsM
https://www.youtube.com/watch?v=2hlqob67MsM
https://www.pinterest.com/pin/419679259022875374/
https://www.youtube.com/watch?v=jPPAIS08NbY
https://www.youtube.com/watch?v=YUumlrwrTBA
https://www.youtube.com/watch?v=AMvRH6v_APk
https://www.youtube.com/watch?v=e50FDPEzhG4
https://www.youtube.com/watch?v=e50FDPEzhG4
https://www.youtube.com/watch?v=2hlqob67MsM
https://www.youtube.com/watch?v=2hlqob67MsM
https://www.pinterest.com/pin/419679259022875374/


4-5 m. De Bono kepurės. Raudona,
balta, žalia, geltona, mėlyna,
juoda
Apskritimo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Burbulo žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Skliaustų žemėlapis.
Priežasties-pasekmės žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas: prisimink kokie paukščiai , gyvūnai gyvena šalia mūsų.
Kaip turime elgtis, kad visiems būtų gera
gyventi? Kaip galime padėti paukšteliams?
Veiklos turinys :
apskritimo žemėlapis “ Parskrendantys paukščiai”,
burbulo  žemėlapis “Mūsų gamta”.
medžio žemėlapis “Geras - negeras elgesys gamtoje”.
sekos žemėlapis “Augalo augimas”,
skliaustų žemėlapis “Inkilas”,
burbulo  žemėlapis ”Geras elgesys gamtoje”.
priežasties-pasekmės žemėlapis “Švari gamta”
Atkaklumo įprotis. Kirpimas žirklėmis.
Impulsyvumo valdymas. Sustok, pagalvok.

Lietuvos augalai
Saugus elgesys vasarą
Kasdien gamtos prieglobstyje
Mįslės apie vabzdžius ir jų
draugę sraigę
Kaip teisingai rūšiuoti
atliekas
Darbeliai iš antrinių žaliavų
Žemės dienos paminėjimas
,,Mokomės mylėti tave,  Žeme“.
Projektinė veikla
“Mano augalo vardas”.
Teminės savaitės
,,Gyvūnai – šalia mūsų“
vykdymas.

5-6 m. De Bono kepurės. Raudona,
balta, žalia, geltona mėlyna,
juoda.
Apskritimo žemėlapis.
Dvigubo burbulo žemėlapis.
Tilto žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Skliaustų žemėlapis.
Priežasties-pasekmės žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus

klausymas

Ryto ratas: Prisimink ką esi veikęs gamtoje? Kur buvai? Kaip reikia
elgtis būnant gamtoje? Ką pasakytumėt draugui, kuris teršią gamtą?
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis “Gamta -visų namai”,
dvigubo burbulo žemėlapis “Antis - gandras”,
tilto žemėlapis “Augalas- sėkla”,
medžio žemėlapis “Popierius - stiklas - plastikas”,
skliaustų žemėlapis “Paukštis’,
sekos žemėlapis “Medžio sodinimas”.
priežasties-pasekmės žemėlapis “Švari gamta”
Atkaklumo įprotis. Atsakingas elgesys gamtoje.
Impulsyvumo valdymas. Draugiškas elgesys su grupės draugais.

Lietuvos augalai
Saugus elgesys vasarą
Kasdien gamtos prieglobstyje
Mįslės apie vabzdžius ir jų
draugę sraigę
Kaip teisingai rūšiuoti
atliekas
Darbeliai iš antrinių žaliavų
Žemės dienos paminėjimas
,,Mokomės mylėti tave,  Žeme“.
Projektinė veikla
“Mano augalo vardas”.
Teminės savaitės
,,Gyvūnai – šalia mūsų“
vykdymas.
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https://www.youtube.com/watch?v=jPPAIS08NbY
https://www.youtube.com/watch?v=YUumlrwrTBA
https://www.youtube.com/watch?v=AMvRH6v_APk
https://www.youtube.com/watch?v=e50FDPEzhG4
https://www.youtube.com/watch?v=e50FDPEzhG4
https://www.youtube.com/watch?v=2hlqob67MsM
https://www.youtube.com/watch?v=2hlqob67MsM
https://www.pinterest.com/pin/419679259022875374/
https://www.youtube.com/watch?v=jPPAIS08NbY
https://www.youtube.com/watch?v=YUumlrwrTBA
https://www.youtube.com/watch?v=AMvRH6v_APk
https://www.youtube.com/watch?v=e50FDPEzhG4
https://www.youtube.com/watch?v=e50FDPEzhG4
https://www.youtube.com/watch?v=2hlqob67MsM
https://www.youtube.com/watch?v=2hlqob67MsM
https://www.pinterest.com/pin/419679259022875374/


Rekomendacijos tėvams ir pedagogams
❖ Jei būtina, užduotis, nurodymus pateikite vaizdžiai (paveikslėliais ar jų serija).
❖ Norėdami atkreipti į save dėmesį, naudokite ryškius simbolius (spalvotą skritulį, pan.).
❖ Jei vaikas kalba, bet kalba netaisyklinga, modeliuokite taisyklingas frazes, pvz., kaip paprašyti, išreikšti savo jausmus ir pan.
❖ Stebėkite, kaip vaikas išsako poreikius, mokykitės suprasti neverbalinę jo kalbą.
❖ Jei blogai suvokia tekstą, parodykite jam paveikslėlius.  Padėkite suprasti, kad kalbėdamas vaikas gali pakeisti situaciją.
❖ Iš pradžių vartokite vaikui gerai suprantamus žodžius, pamažu įveskite naujų žodžių.

Gegužės mėn. Tema “Aukime sveiki, sportuodami ir žaisdami”
Tikslas.

Formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis pedagogų, specialistų bei tėvų bendruomenės pastangomis kurti integruotą,
visaapimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką, ugdyti pozityvų požiūrį į sveiką gyvenseną.

Vaiko amžius Mąstymo įrankiai Ugdymo gairės Idėjos vaikų veiklai

1,5-3 m. De Bono kepurė.Raudona.
Apskritimo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas: Ką darome  kai atsikeliame  ryte? Kodėl reikia valyti
dantukus? Kodėl vaikai turi sportuoti?
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis “Asmens higiena”,
apskritimo žemėlapis “Daržovės”.
sekos žemėlapis “Dantukų valymas”,
skliaustų žemėlapis “Morka”.
Atkaklumo įprotis. Rengiuosi.
Impulsyvumo valdymas. Moku paprašyti pagalbos.
Žaidimas “Stebuklingas maišelis”.   Žaisdami šį žaidimą vaikai traukia
daiktus ir vardino maišelyje ,,pasislėpusias“ įvairias higienines
priemones.

Žaidimas “Linksma ir liūdna
lėkštės“. (Maisto produktai sudėti
į linksmą ir liūdną lėkštes.
Linksmoje lėkštėje yra produktai,
kuriuose daug vitaminų ir juos
galima valgyti dažnai, liūdnoje
lėkštėje – produktai labai skanūs,
bet juos reikia valgyti retai, nes
ten nėra vitaminų, o kai kurie
netgi kenkia organizmui.
Dantukų šepetukų karalienė
Sveika mityba vaikams
Animacinis filmas vaikams
"Baltprausys"
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https://youtu.be/02O8xSeI7vc
https://www.youtube.com/watch?v=qF5a7xmdNkw
https://youtu.be/o2XubVCjDWMA
https://youtu.be/o2XubVCjDWMA
https://youtu.be/o2XubVCjDWMA


Dainelė"Higiena"
Dantukų dainelė
Pasaka apie sveiką mitybą
Mįslės apie daržoves
Trafaretai "Vaisiai-daržovės"
Vaizdinės iliustracijos
"Vaisiai-daržovės"

3-4 m. De Bono kepurės.
Raudona, juoda, geltona.
Apskritimo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Skliaustų žemėlapis.
Priežasties-pasekmės žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Atkaklus ir empatiškas
klausymas

Ryto ratas: Kas yra sveikata? Kam reikalingas vanduo? Koks maistas
reikalingas vaikui, žmogui? Kodėl mes valgome? Kodėl mes
sportuojame, darome mankštą? Kodėl svarbu daug laiko praleisti
gamtoje?Ar svarbu plauti rankeles? Kodėl?
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis ‘Mano nuotaika”,
apskritimo žemėlapis “Sportas- sveikata”,
apskritimo žemėlapis “Vaisiai”.,
sekos žemėlapis “Aš sportuoju”,
skliaustų žemėlapis “Žmogus”
medžio žemėlapis “Rūgštus- saldus”
Priežasties-pasekmės žemėlapis “Saugu-nesaugu”

Atkaklumo įprotis. Ryto mankšta.
Sveikos mitybos lėkštė
Kūrybinė veikla „Mano sveiko maisto lėkštė“.
Pažiūrėjus filmą, pagalvoti ko reikia valgyti daugiausiai, koks maistas
naudingas ir lape nupiešti.
Impulsyvumo valdymas. Sportuoju draugiškai, sugebu sulaukti savo
eilės.
Žaidimas “Stebuklingas maišelis”.   Žaisdami šį žaidimą vaikai traukia
daiktus ir vardino maišelyje ,,pasislėpusias“ įvairias higienines
priemones.

Žaidimas “Linksma ir liūdna
lėkštės“. (Maisto produktai sudėti
į linksmą ir liūdną lėkštes.
Linksmoje lėkštėje yra produktai,
kuriuose daug vitaminų ir juos
galima valgyti dažnai, liūdnoje
lėkštėje – produktai labai skanūs,
bet juos reikia valgyti retai, nes
ten nėra vitaminų, o kai kurie
netgi kenkia organizmui.

Dantukų šepetukų karalienė
Sveika mityba vaikams
Animacinis filmas vaikams
"Baltprausys"
Dainelė"Higiena"
Dantukų dainelė
Pasaka apie sveiką mitybą
Mįslės apie daržoves
Trafaretai "Vaisiai-daržovės"
Vaizdinės iliustracijos
"Vaisiai-daržovės"
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https://youtu.be/FcnG14WGjcw.
https://youtu.be/FcnG14WGjcw.
https://www.youtube.com/watch?v=72e3pF-ylss
https://www.youtube.com/watch?v=WqPY8nvrlPc
https://www.pinterest.com/pin/4996249570671701/
https://www.pinterest.com/pin/417216352987900543/
https://www.pinterest.com/pin/417216352987900543/
https://www.youtube.com/watch?v=YEMzna5i7sc&t=10s
https://youtu.be/02O8xSeI7vc
https://www.youtube.com/watch?v=qF5a7xmdNkw
https://youtu.be/o2XubVCjDWMA
https://youtu.be/o2XubVCjDWMA
https://youtu.be/o2XubVCjDWMA
https://youtu.be/FcnG14WGjcw.
https://youtu.be/FcnG14WGjcw.
https://www.youtube.com/watch?v=72e3pF-ylss
https://www.youtube.com/watch?v=WqPY8nvrlPc
https://www.pinterest.com/pin/4996249570671701/
https://www.pinterest.com/pin/417216352987900543/
https://www.pinterest.com/pin/417216352987900543/


4-5 m. De Bono kepurės.Raudona,
balta, žalia, geltona, mėlyna,
juoda.
Apskritimo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Dvigubo burbulo žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Burbulo žemėlapis.
Priežasties-pasekmės žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas: Kas yra sveikata? Kam reikalingas vanduo? Koks maistas
reikalingas vaikui, žmogui? Kodėl mes valgome? Kodėl mes
sportuojame, darome mankštą? Kodėl svarbu daug laiko praleisti
gamtoje? Ar svarbu plauti rankeles? Kodėl?
Veikla grupei:
apskritimo žemėlapis “Sveikatos šalis”,
dvigubo burbulo žemėlapis “Obuolys- apelsinas”,
sekos žemėlapis “Morkų sultys”,
medžio žemėlapis “Augu didelis- ir sveikas”.
medžio žemėlapis “Sveikas- nesveikas dantukas’,
sekos žemėlapis “Augu sveikas”,
burbulo žemėlapis “Sveikas maistas”.
Atkaklumo įprotis. Dantukų priežiūra.
Sveikos mitybos lėkštė
Kūrybinė veikla „Mano sveiko maisto lėkštė“.
Pažiūrėjus filmą, pagalvoti ko reikia valgyti daugiausiai, koks maistas
naudingas ir lape nupiešti.
Impulsyvumo valdymas. Saugus elgesys sportuojant.
Žaidimas “Stebuklingas maišelis”.   Žaisdami šį žaidimą vaikai traukia
daiktus ir vardino maišelyje ,,pasislėpusias“ įvairias higienines
priemones.

Žaidimas “Linksma ir liūdna
lėkštės“. (Maisto produktai sudėti
į linksmą ir liūdną lėkštes.
Linksmoje lėkštėje yra produktai,
kuriuose daug vitaminų ir juos
galima valgyti dažnai, liūdnoje
lėkštėje – produktai labai skanūs,
bet juos reikia valgyti retai, nes
ten nėra vitaminų, o kai kurie
netgi kenkia organizmui.
Dantukų šepetukų karalienė
Sveika mityba vaikams
Animacinis filmas vaikams
"Baltprausys"
Dainelė"Higiena"
Dantukų dainelė
Pasaka apie sveiką mitybą
Mįslės apie daržoves
Trafaretai "Vaisiai-daržovės"
Vaizdinės iliustracijos
"Vaisiai-daržovės

5-6 m. De Bono kepurės.
Raudona, juoda, geltona
Apskritimo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Skliaustų žemėlapis.
Priežasties-pasekmės žemėlapis.
Burbulo  žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Atkaklus ir empatiškas
klausymas

Ryto ratas: Kas yra sveikata? Kam reikalingas vanduo? Koks maistas
reikalingas vaikui, žmogui? Kodėl mes valgome? Kodėl mes
sportuojame, darome mankštą? Kodėl svarbu daug laiko praleisti
gamtoje? Ar svarbu plauti rankas? Kodėl?
Veiklos turinys:
medžio žemėlapis “Sveikas -nesveikas maistas”,
priežasties pasekmės žemėlapis “Susirgau”,
priežasties-pasekmės žemėlapis Saugu-nesaugu”.
burbulo žemėlapis  “Sveikas vaikas’.
apskritimo žemėlapis “ Noriu būti sveikas”,
sekos žemėlapis “Sveiko vaiko diena”,
skliaustų žemėlapis “LINKSMAS”

Žaidimas “Linksma ir liūdna
lėkštė“. (Maisto produktai sudėti į
linksmą ir liūdną lėkštes.
Linksmoje lėkštėje yra produktai,
kuriuose daug vitaminų ir juos
galima valgyti dažnai, liūdnoje
lėkštėje – produktai labai skanūs,
bet juos reikia valgyti retai, nes
ten nėra vitaminų, o kai kurie
netgi kenkia organizmui.
Dantukų šepetukų karalienė
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https://www.youtube.com/watch?v=YEMzna5i7sc&t=10s
https://youtu.be/02O8xSeI7vc
https://www.youtube.com/watch?v=qF5a7xmdNkw
https://youtu.be/o2XubVCjDWMA
https://youtu.be/o2XubVCjDWMA
https://youtu.be/o2XubVCjDWMA
https://youtu.be/FcnG14WGjcw.
https://youtu.be/FcnG14WGjcw.
https://www.youtube.com/watch?v=72e3pF-ylss
https://www.youtube.com/watch?v=WqPY8nvrlPc
https://www.pinterest.com/pin/4996249570671701/
https://www.pinterest.com/pin/417216352987900543/
https://www.pinterest.com/pin/417216352987900543/
https://youtu.be/02O8xSeI7vc


Atkaklumo įprotis. Dienos režimas.
Sveikos mitybos lėkštė
Kūrybinė veikla „Mano sveiko maisto lėkštė“.
Pažiūrėjus filmą, pagalvoti ko reikia valgyti daugiausiai, koks maistas
naudingas ir lape nupiešti.
Impulsyvumo valdymas. Mano nuotaika.
Žaidimas “Stebuklingas maišelis”.   Žaisdami šį žaidimą vaikai traukia
daiktus ir vardino maišelyje ,,pasislėpusias“ įvairias higienines
priemones.

Sveika mityba vaikams
Animacinis filmas vaikams
"Baltprausys"
Dainelė"Higiena"
Dantukų dainelė
Pasaka apie sveiką mitybą
Mįslės apie daržoves
Trafaretai "Vaisiai-daržovės"
Vaizdinės iliustracijos
"Vaisiai-daržovės"

Rekomendacijos tėvams ir pedagogams
❖ Papuoškite grupę raidėmis, paprastais esminiais žodžiais, siekite juos su metų laikais, vaikų vardais ir kt.
❖ Mokykite iš storų raidžių sudėlioti savo vardą. Prašykite tas raides nuspalvinti.
❖ Jei prašote vaiko spalvinti, braižyti, piešti, pritaikykite vaiko galimybėms popierių ir priemones. Kartais vaikui lengviau, kai

popierius standus, pritvirtintas prie stalo, pieštukas stambus ir kt.
❖ Jei vaikui, priešingai, lengviau atlikti smulkius judesius, duokite štrichuoti, taškuoti, taikyti kitus rašymo (spalvinimo) būdus.

Birželio mėn. Tema “ Vasaros linksmybės”
Tikslai:
1. Pažinti augalų įvairovę, suprasti saulės šilumos, šviesos, vandens svarbą augalams.
2. Susipažinti su vasaros žaidimais, pramogomis.
3. Ugdyti vaikų saugaus elgesio gamtoje, prie vandens įgūdžius.

Vaiko amžius Mąstymo įrankiai Ugdymo gairės Idėjos vaikų veiklai

1,5-3 m. De Bono kepurė. Raudona.
Apskritimo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Skliaustų žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.

Ryto ratas: Kaip atrodo vasara? Ką galime veikti vasarą? Kas auga
darže vasarą?
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis “Vasara”,
sekos žemėlapis “Einu žaisti”
apskritimo žemėlapis”Vasaros rūbai”,

Tyrinėjimai:
Tyrinėti pievą: kokie augalai
auga, kas joje gyvena.
Apibūdinti augalų sandarą.
Lyginti, skaičiuoti, matuoti.
Puokščių komponavimas.
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https://www.youtube.com/watch?v=YEMzna5i7sc&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=qF5a7xmdNkw
https://youtu.be/o2XubVCjDWMA
https://youtu.be/o2XubVCjDWMA
https://youtu.be/o2XubVCjDWMA
https://youtu.be/FcnG14WGjcw.
https://youtu.be/FcnG14WGjcw.
https://www.youtube.com/watch?v=72e3pF-ylss
https://www.youtube.com/watch?v=WqPY8nvrlPc
https://www.pinterest.com/pin/4996249570671701/
https://www.pinterest.com/pin/417216352987900543/
https://www.pinterest.com/pin/417216352987900543/


Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

skliaustų žemėlapis “Braškė”
Atkaklumo įprotis. Susitvarkyti savo žaidimo vietą.
Impulsyvumo valdymas. Dalinuosi žaislais su draugais.

❖ Pagal pateiktą pasakos
pradžią sukurti savo pasakėlę
apie vasarą ir saulę, vėją,
vandenį, orą.
❖ Kūrybiniai darbai

Smėlio pilių statyba ir
puošyba įvairia gamtine
medžiaga.
Pilių vėliavų kūrimas,
piešimas, karpymas.
Pilies apsauginės tvoros
statyba iš gamtinės
medžiagos.
Pilies pavadinimo
sumanymas, rašymas.
❖ Piešimas įvairiomis

priemonėmis: kreidelėmis,
guašu, pieštukais,
akmenukais.
❖ Smėlio pilių

konkursas:
didžiausios, įdomiausios,
kūrybiškiausios,
linksmiausios pilies rinkimai,
apdovanojimai, žaidimai.
Saugus elgesys vandenyje
Saugus elgesys vasarą
Daina "Vasara pasaka"
Daina "Vasaros draugai"
Mokomės pažinti gėles
Skaitiniai "Abės vasara"
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https://youtu.be/xDwkz0sOm18
https://www.youtube.com/watch?v=YUumlrwrTBA
https://youtu.be/38zT4C4mdIU
https://www.youtube.com/watch?v=183IEj_H_DY
https://www.youtube.com/watch?v=nCX4qVixeZ0
https://www.youtube.com/watch?v=AVyMOXWTp5g


3-4 m. De Bono kepurės.
Raudona, juoda, geltona
Apskritimo žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Burbulo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Skliaustų žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Atkaklus ir empatiškas
klausymas

Ryto ratas: Koks oras būna vasara? Koks oras šiandien?
Kaip atrodo ar dabar yra vasara? Kodėl taip manote?  Kaip rengiamės
vasara? Ką galime veikti  vasarą? Kur galima keliauti vasara? „Kokias
pažįstu gėles, kaip jos džiugina žmones“
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis “Žaidimai vasara”
medžio žemėlapis “Vasaros- pavasario rūbai’,
burbulo žemėlapis “Vasara”.
sekos žemėlapis “Einu žaisti”
skliaustų žemėlapis “Drugelis”.
Atkaklumo įprotis. Žaidimo vietos sutvarkymas.
Impulsyvumo valdymas. Žaidžiu draugiškai.

Tyrinėjimai:
Tyrinėti pievą: kokie augalai
auga, kas joje gyvena.
Apibūdinti augalų sandarą.
Lyginti, skaičiuoti, matuoti.
ai. Puokščių komponavimas.
❖ Pagal pateiktą pasakos

pradžią sukurti savo pasakėlę
apie vasarą ir saulę, vėją,
vandenį, orą.
❖ Kūrybiniai darbai

Smėlio pilių statyba ir
puošyba įvairia gamtine
medžiaga.
Pilių vėliavų kūrimas,
piešimas, karpymas.
Pilies apsauginės tvoros
statyba iš gamtinės
medžiagos.
Pilies pavadinimo
sumanymas.
❖ Piešimas įvairiomis

priemonėmis: kreidelėmis,
guašu, pieštukais,
akmenukais.
Vėjo  malūnėlių, aitvarų
gaminimas.
❖ Smėlio pilių

konkursas:
didžiausios, įdomiausios,
kūrybiškiausios,
linksmiausios pilies rinkimai,
apdovanojimai, žaidimai.
Saugus elgesys vandenyje
Saugus elgesys vasarą
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Daina "Vasara pasaka"
Daina "Vasaros draugai"
Mokomės pažinti gėles
Skaitiniai "Abės vasara"

4-5 m. De Bono kepurės.Raudona,
balta, žalia, geltona, mėlyna,
juoda
Apskritimo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Dvigubo burbulo žemėlapis.
Burbulo žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Empatiškas ir nuoširdus
klausymas.

Ryto ratas: Kokius metų laikus žinote? Kaip atrodo , koks   dabar metų
laikas? Kodėl taip galvojate? Kuo skiriasi pavasaris nuo vasaros? Kuo šie
metų laikai panašūs? Ką galime veikti vasarą? Ką norėtumėt veikti
vasarą?„Kokias pažįstu gėles, kaip jos džiugina žmones“
Veiklos turinys:
apskritimo žemėlapis “Pavojai vasara”,
dvigubo burbulo žemėlapis “Pavasaris-vasara”,
burbulo žemėlapis: “Oras vasara”,
apskritimo žemėlapis “ Mano pramogos vasara”,
sekos žemėlapis “ Pirmosios uogos”.
Atkaklumo įprotis. Rankų plovimas.
Impulsyvumo valdymas. Saugus elgesys vasarą gamtoje.

Tyrinėjimai:
Tyrinėti pievą: kokie augalai
auga, kas joje gyvena.
Apibūdinti augalų sandarą.
Lyginti, skaičiuoti, matuoti.
ai. Puokščių komponavimas.
❖ Pagal pateiktą pasakos

pradžią sukurti savo pasakėlę
apie vasarą ir saulę, vėją,
vandenį, orą.
❖ Kūrybiniai darbai

Smėlio pilių statyba ir
puošyba įvairia gamtine
medžiaga.
Pilių vėliavų kūrimas,
piešimas, karpymas.
Pilies apsauginės tvoros
statyba iš gamtinės
medžiagos.
Pilies pavadinimo
sumanymas, rašymas.
❖ Piešimas įvairiomis

priemonėmis: kreidelėmis,
guašu, pieštukais,
akmenukais.
Vėjo malūnėlių, aitvarų
gaminimas.
❖ Smėlio pilių

konkursas:
didžiausios, įdomiausios,
kūrybiškiausios,
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linksmiausios pilies rinkimai,
apdovanojimai, žaidimai.
Saugus elgesys vandenyje
Saugus elgesys vasarą
Daina "Vasara pasaka"
Daina "Vasaros draugai"
Mokomės pažinti gėles
Skaitiniai "Abės vasara"

5-6 m. De Bono kepurės.
Raudona, juoda, geltona
Apskritimo žemėlapis.
Sekos žemėlapis.
Skliaustų žemėlapis.
Tilto  žemėlapis.
Burbulo  žemėlapis.
Medžio žemėlapis.
Atkaklumo įprotis.
Impulsyvumo valdymas.
Atkaklus ir empatiškas
klausymas

Ryto ratas: Koks dabar metų laikas? Koks metų laikas buvo prieš tai?
Koks metų laikas bus po vasaros? Iš kur žinote, kad dabar vasara?
Kokius žaidimus galima žaisti vasarą?  Kodėl patinka vasara? Kas blogo
gali nutikti vasarą? Kokia norėtum kad būtų vasara? „Kokias pažįstu
gėles, kaip jos džiugina žmones“
Veiklos turinys :
medžio žemėlapis “Pavasaris- vasara”,
tilto žemėlapis “Augalas-uoga”,
burbulo žemėlapis “Mėgstu vasarą’’.
apskritimo žemėlapis “Linksmybės vasara’’,
sekos žemėlapis “Išvyka į gamtą’’,
skliaustų žemėlapis “VASARA”.
Atkaklumo įprotis. Žaislų ir priemonių tvarkymas.
Impulsyvumo valdymas. Saugus elgesys vasarą prie vandens telkinio.

❖ Tyrinėjimai:
Tyrinėti pievą: kokie augalai
auga, kas joje gyvena.
Apibūdinti augalų sandarą.
Lyginti, skaičiuoti, matuoti.
❖ Gėlių, augalų

koliažai. Puokščių
komponavimas.
❖ Pagal pateiktą pasakos

pradžią sukurti savo pasakėlę
apie vasarą ir saulę, vėją,
vandenį, orą.
❖ Kūrybiniai darbai

Smėlio pilių statyba ir
puošyba įvairia gamtine
medžiaga.
Pilių vėliavų kūrimas,
piešimas, karpymas.
Pilies apsauginės tvoros
statyba iš gamtinės
medžiagos.
Pilies pavadinimo
sumanymas, rašymas.
❖ Piešimas įvairiomis

priemonėmis: kreidelėmis,
guašu, pieštukais,
akmenukais.
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Vėjo malūnėlių, aitvarų
gaminimas.
❖ Smėlio pilių

konkursas:
didžiausios, įdomiausios,
kūrybiškiausios,
linksmiausios pilies rinkimai,
apdovanojimai, žaidimai.
Saugus elgesys vandenyje
Saugus elgesys vasarą
Daina "Vasara pasaka"
Daina "Vasaros draugai"
Mokomės pažinti gėles
Skaitiniai "Abės vasara"

Rekomendacijos tėvams ir pedagogams

❖ Mokydami klasifikuoti daiktus, pasitelkite spalvas.
❖ Laiko suvokimui palengvinti naudokite ritmą ir muziką.
❖ Pratinkite girdėti ir vartoti paprastas (praktiškas) matematines sąvokas („kiek iš viso pasidarė“, „iš viso buvo, liko“, „kiti nuskrido,

atidavė, pasidalijo“ ir kt.).
❖ Papuoškite grupę spalvingais skaitmenimis, susietais su kokiais nors daiktais ar vaikų gimtadieniais.
❖ Mokydami skirti erdvines sąvokas („už“, „ant“, „po“ ir kt.) pasitelkite spalvas, simbolius, paveikslėlius (pvz., „Žalius skrituliukus

dėsime ant stalo, geltonus – po stalu.“)
❖ Laiko suvokimui palengvinti pasitelkite muzikinius signalus, simbolius (pvz., pasigirdus tam tikrai melodijai, laikas ruoštis valgyti).
❖ Pratinkite kalboje vartoti erdvines ir laiko sąvokas („rytoj“, „šiandien“, „toliau“, „arčiau“ ir kt.).
❖ Muzikos instrumentu mokykite pavaizduoti erdvines sąvokas (ilgai skamba – ilgas, trumpai – trumpas ir kt.).
❖ Žymėkite skirtingų formų, dydžių simboliais aplinkos daiktus, žaiskite (pvz., „Prašau paduoti didelį daiktą su užklijuotu dideliu

trikampiu“).
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VIII. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS

Vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas du kartus per metus – mokslo metų pradžioje (rugsėjo mėn.)
ir mokslo metų pabaigoje (gegužės-birželio mėn.). Vaikų pasiekimai fiksuojami ir vertinami remiantis
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014), bei Plungės lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorės
2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-40 patvirtinta Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka. Vaikų pasiekimų žingsneliai, vaiko veiklos įrodymai fiksuojami
internetinėje priemonėje „Mūsų darželis“. Tėvams (globėjams) sudarytos sąlygos susipažinti su atliktais
vertinimais ir juos aptarti individualių pokalbių su pedagogais metu pagal iš anksto sudarytą grafiką. Jei
išryškėja didelių ugdymosi spragų, atliekami tarpiniai vaikų pasiekimų vertinimai, kartu su tėvais parengiama
individuali ugdymo programa, parenkant tinkamas ugdymo priemones, sukuriant palankią ugdymui aplinką;
tėvai ir pedagogai keičiasi informacija apie vaiką, jo daromą pažangą, siekiant darnos ir bendrumo tarp
ugdymo namuose ir darželyje.

Vaikų ugdymo pasiekimų vertinimo metodai:
Stebėjimas – vaiko pažinimas, informacijos apie jį kaupimas, aprašymas.
Individualūs kalbiniai, stalo žaidimai, pokalbiai, „Minčių lietus“, vaikų komentarai ir kt. –

fiksuojama vaiko kalba, analizuojama daroma pažanga, tariamasi su tėvais, numatomos tolimesnio ugdymo
gairės.

Vaikų kūrybinių darbų analizė – pedagogas iš anksto apgalvoja, ką analizuos, kaip vertins, kaip
panaudos pasiekimų vertinimo rezultatus.

Filmuotos medžiagos, nuotraukų analizė – pateikiami vertinimai, komentarai.
Tyrimai – nesudėtingi, nevarginantys vaikų, padedantys išsiaiškinti vaikų gebėjimus, turimą patirtį,

charakterio savybes, pasaulio pažinimo būdą. Būtinas tėvų įtraukimas atliekant tyrimus, darant išvadas ir
apibendrinimus.

Siekiant išvengti subjektyvumo, skubotų išvadų, surenkama daug ir įvairios informacijos iš įvairių
šaltinių ir aplinkos. Pedagogas tiksliai fiksuoja vaiko veiksmus, kalbą, apmąsto priežastis, galėjusias padaryti
poveikį vaiko elgesiui. Kiekvienas vaikas turi „Vaiko pasiekimų aplanką“, kuriame kaupiama medžiaga
(kūrybiniai darbai, vaiko minčių užrašai, komentarai, pedagogų, tėvų pastebėjimai, nuotraukos, vaizdo, garso
įrašai ir kt.) apie pasiekimus. Sukaupta informacija padeda suprasti vaiko jausmus, atskleidžia poreikius,
pomėgius, elgesio ypatumus, patirties kaupimo būd,; padeda įvertinti pasiekimus ir raidos sėkmę, išsiaiškinti,
kas vaikui sekasi gerai ir kada reikia padėti, numatyti realius ugdymo tikslus.
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