
GRUPĖS, DIRBANČIOS M. MONTESSORI METODU, UGDYMO TURINYS 

 

Praktinio gyvenimo įgūdžių pratimai 

 

 

„Galutinis tokių pratimų tikslas –  

Individo, kuris juos atlieka 

Visuminis tobulėjimas“. 

M. Montessori „Vaiko atradimai“  

Veikdamas šioje paruoštos aplinkos srityje vaikas: 

1. Įgyja sąmoningą savarankiškumą. 

2. Kontroliuoja ir koordinuoja judesius. Pasąmonė įsisavina judesių analizę. 

3. Sugeba „poliarizuoti dėmesį“ – susikaupus ir susikoncentravus dirbti, o tai veda vaiką į 

elgesio normalizavimą. 

4. Laikydamasis tvarkos (M. Montessori idėja), būtinos atliekant pratimus, vysto, lavina 

mąstymą. Pastovi tvarka palengvina vaiko orientavimąsi aplinkoje. 

5. Atlikdamas darbus teisinga veiksmų eiga, skatina raumenų atminties mechanizmą. 

6. Šios srities pratimais, atrodytų labai paprastais, efektyvina, ugdo valią. 

7. Pratimai ne mažiau reikšmingi socialiniam vaiko vystymuisi ir pirmiausia socialinio elgesio 

įgūdžių formavimui. 

8. Pastoviai atlikdamas šiuos pratimus ugdosi geras manieras ir naudingus įpročius. 

9. Praktinio gyvenimo įgūdžių pratimais vaikas ruošiasi darbui su kitų, paruoštoje aplinkoje 

esančių, sričių priemonėmis. 

 

Pratimai, tikslai Veikla ir priemonės 

1. Paruošiamieji pratimai 

Tikslas: ruoštis sekančių 

pratimų atlikimui, ugdytis 

tam tikrus dorovinius 

bruožus, savarankiškumą. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Savęs apžiūrėjimo 

pratimai 

Tikslas: sugebėti save 

apsitarnauti. 

 

 

 

 

3. Aplinkos apžiūrėjimo 

pratimai. 

Tikslas: prižiūrėti aplinką, 

gerbti daiktą, ugdytis 

tvarkingumą. 

 

 Įvairių daiktų nešimas 

 Pasisveikinimas 

 Vietos pasirinkimas, kilimėlio išvyniojimas, suvyniojimas 

 Įvairių daiktų atidarymas, uždarymas 

 Mokymasis naudotis žirklėmis, peiliu, adata 

 Sėmimas šaukštu 

 Birių medžiagų pilstymas 

 Vandens pilstymas 

 Pilstymas iš vieno indo į kitą 

 Pilstymas į kelis mažesnius, skirtingos formos indus, per 

piltuvėlį 

 

 Apsirengimo rėmai 

 Rankų plovimas 

 Nagų priežiūra 

 Šukavimasis 

 Kasos pynimas 

 Batuko, paltuko valymas (išvestinis) 

 

 Šlavimas, stalo šluostymas 

 Dulkių šluostymas 

 Stalo plovimas 

 Skalbimas 

 Puokštės komponavimas 

 Servetėlių lankstymas 
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4. Mandagumo pratimai 

Tikslas: formuotis socialinio 

elgesio bruožus. 

 

 

 

5. Judėjimo pratimai 

Tikslas: ugdytis 

dvasingumą, savęs 

suvokimas. 

 Metalo valymas 

 Stalo padengimas 

  

 Mokymasis valgyti prie stalo 

 Pasisveikinimas, paprašymas, pasiklausimas, atsiprašymas, 

padėkojimas 

 Elgesys kosint, nosies nusivalymas 

 Praėjimas pro duris, svečio priėmimas 

 

 Ėjimas ir kiti pratimai ant linijos 

 Tylos pratimai 

 

  

Pojūčių lavinimas 

 

 

„Ugdyti jausmus reikia pradėti metodiškai, 

Ankstyvajame amžiuje ir tęsti visą  

mokymosi periodą, kuris ruošia individą  

gyvenimui visuomenėje“ 

M. Montessori „Mokslinės pedagogikos  

metodas“ 

 

Veikdamas šioje paruoštos aplinkos srityje vaikas: 

1. Grindžia pamatus mąstymo vystymuisi ir intelekto aktyvumui. 

2. Mokosi sisteminti, klasifikuoti, analizuoti. 

3. Lavina reakcijos tikslumą ir greitį į išorinius dirgiklius. 

4. Įvaldo naujus daiktinius – pažintinius veiklos būdus ir perkelia juos į realų gyvenimą. 

5. Lavina sensorinius etalonus, vaizduotę. 

6. Turtina žodyną. 

7. Lavina visus pojūčius, kurių pagalba geriau pažįsta aplinką. 

 

Juslės Priemonės 

Rega 

Dimensijų pažinimas ir 

įsisavinimas 

 

 

 

Chromatinių pojūčių lavinimas 

 

 

 

 

 

Lytėjimas 

 

 

 Rožinis bokštelis 

 Raudonosios lazdelės 

 Rudieji laipteliai 

 Ritinidės 

 

 I-oji spalvų dėžutė 

 II-oji spalvų dėžutė 

 III-oji spalvų dėžutė 

 IV-oji spalvų dėžutė 

 Geometrinė komodėlė 

 

 Lytėjimo lentelės 
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Klausa 

 

 

Uoslė 

 

Skonis  

 

Svoris  

 

Šiluma 

 

Stereognostinis pojūtis (kelių 

pojūčių interpretacija) 

 Lytėjimo lentelių poros 

 Audinių skiautės 

 Garsų dėžutės 

 Muzikiniai skambučiai 

 

 Kvapų dėžutės 

 

 Skonio indeliai 

 

 Svorio lentelių poros 

  

 Šilumos indeliai (termosiukai) 

 Šiluminės lentelės 

 Geometriniai kūnai 

 Paslaptingas maišelis 

 Rūšiavimas užrištomis akimis ar akių raiščiu 

 Konstruktyvieji trikampiai 

 Spalvoti ritinėliai 

 Kubai (dvinaris, trinaris) 

 Botanikos komodėlė 

 Viena ant kitos gulančios figūros 

 Orientavimasis erdvėje 

 

 

Matematika 

 

Juslės Priemonės 

1. Kiekio nuo 1 iki 10 

pristatymas. 

 

 

 

 

2. Dešimtainės sistemos 

sudarymas ir funkcijos: 

 Įvadas į dešimtainę 

sistemą 

 

 

 Dešimtainės sistemos 

sudarymas. 

 

 

 Dešimtainės sistemos 

funkcija. 

 

 

 

 Šiurkštieji skaitmenys 

 Nenumeruotosios lazdelės 

 Šeivelės 

 Lyginis – nelyginis 

 Atminties žaidimas 

 

 Perlinės medžiagos pristatymas, vienetas, dešimtis, šimtas, 

tūkstantis 

 Įvadas į simbolių pristatymą 

 

 Simbolių pristatymas 

 Kiekio pristatymas 

 Simbolio ir kiekio sujungimas 

 Daugiaženklio skaičiaus sudarymas 

 

 Sudėtis  

 Atimtis  

 Daugyba 

 Dalyba 

 Ženklų žaidimas 
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3. Linijinis skaičiavimas iki 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mokymasis skaičiuoti. 

 

 

 

5. Daugyba, dalyba ir tolimesnė 

veikla pagal vaiko galimybes ir 

poreikius. 

 Taškų žaidimas 

 

 Spalvotų karoliukų lazdelės 

 Segueno I-oji lenta 

 Segueno II-oji lenta 

 100 grandinėlė 

 1000 grandinėlė 

 Penkių grandinėlė 

 Darbai su kitomis spalvotomis grandinėlėmis, kvadratais, 

kubais 

 

 Pozityvus gyvatėlės žaidimas 

 Sudėties juostelių lenta su kontrolinėmis kortelėmis 

 

 III, IV, V sudėties darbo lentos 

 Neigiamas gyvatėlės žaidimas 

 II ir III atimties lentos 

 

Kalba 

 

1. Sudaryti kalbinę aplinką, kurioje vaikas gali savarankiškai lavinti, turtinti kalbą, mokytis 

rašyti, skaityti. 

2. Vaikui įsisavinant kalbą, sudaryti galimybes sisteminti, klasifikuoti, tikslinti, įprasminti ir 

įtvirtinti turimas žinias. 

3. Klausytis  gimtosios kalbos garsų tarimo, intonacijų, žodžių: girdėti kalbos fonetinės 

sistemos skiriamuosius bruožus; pajausti kalbai būdingą melodiją, grožį, formą, subtilumus. 

 

Pratimai Veikla su priemonėmis 

Kalbėjimas 

Tikslas: turtinti žodyną, 

klasifikuoti, išskirti žodyje 

garsą (pradedant pirmuoju, po 

to paskutinis, vidutinis ir t.t.) 

 

Rašymas 

Tikslas: išmokti teisingai laikyti 

rašymo priemonę, ruošti ranką 

rašymui, pažinti raštišką garsų 

simbolį, analizuoti garsus; 

išmokti rašyti kilnojamaisiais 

žodynais. 

 

Skaitymas 

Tikslas: išmokti skaityti, žinoti 

taško, klaustuko, šauktuko 

reikšmes 

 

 

 

 Kortelės (neskaitantiems vaikams) 

 Garsų žaidimas 

 

 

 

 

 Metaliniai intarpai 

 Šiurkščios raidės 

 I-as, II-as, II-ias kilnojamieji raidynai 

 

 

 

 

 I-asis skaitymas su mažais daiktais 

 Skaitymas panaudojant užrašėlius ir daiktus iš aplinkos 

 I-asis skaitymas be fonogramų (1-a, 2-a, 3-ia priemonės) 

 Skaitymo klasifikacija (derinimo kortelės) 

 Skaitymas su fonogramomis (1-a, 2-a, 3-ia priemonės) 
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Žodžio ir sakinio dalių 

funkcijos.  

Kalbos dalių funkcijos. 

 

 Skaitymas pagal užrašėlius ir aplinkos daiktus – 1-a, 2-a 

eigos 

 Skaitymas pagal fonogramų sąsiuvinėlį – 1-a, 2-a eigos 

 Žodžių knygelės skaitymas 

 Sakinių knygelės skaitymas 

 Skaitymo klasifikacija 

 Žodžių su tomis pačiomis, skirtingomis keliomis 

fonogramomis skaitymas 

 Apibrėžimas (definicijos) 

 Svetimžodžiai  

 

 Veikla ir priemonės pateikiamos pačiam vaikui prašant pagal 

jo poreikius ir galimybes, sugebėjimus 

 

Kosminis auklėjimas  

(Pasaulio, gamtos, aplinkos pažinimas) 

 

„Universalaus mokslo plane mokslai turi 

Būti tarpusavio ryšyje, kaip atskiri žinių 

apie pasaulį ir kosmosą aspektai“ –  

astronomija, geografija, geologija,  

biologija, fizika, chemija yra tik vieningos  

visumos detalės“ 

M. Montessori „Kosminis auklėjimas“ 

 

1. Siekti, kad vaikas susidarytų vientiso pasaulio vaizdą, suvoktų visą esančio tarpusavio ryšius, 

susiformuotų žmogaus vietos  ir jo paskirties kosmose suvokimo pradmenis. 

2. Ugdytis atsakomybės už žmoniją, žemę ir visa kas yra žemėje jausmo užuomazgas. 

3. Su visais pasaulio, gamtos, aplinkos dalykais supažindinti, rodyti individualiai, stebėti vaiką ir 

spręsti kiek giliai galime pateikti reiškinį. Remtis vaiko troškimu ieškoti, tyrinėti, sužinoti. 

 

Skyriai, tikslai Veikla su priemonėmis 

Istorija 

Tikslai: patenkinti vaikų 

troškimą ieškoti, tyrinėti, 

sužinoti. Suvokti laiką. 

 

 

 

 

 

 

Geografija 

Tikslas: skatinti pažinti Lietuvos 

gamtą, domėtis kitų šalių gamta. 

 

 

 

 Žemės atsiradimas. Saulės sistema 

 Gyvybės atsiradimas ir raida 

 Žmonijos raida 

 Skaičių atsiradimo istorija 

 Rašmenų, raidžių ir rašto atsiradimas 

 Žmonijos veiklos raida 

 Fundamentalūs poreikiai (maistas, transportas, aplinka) 

 Istorijos istorija 

 

 Žemė, oras, vanduo 

 Gyvas, negyvas 

 Augalai, gyvūnai, mineralai 

 Mineralai (naudingos iškasenos) 
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Biologija 

Tikslai: pažinti Lietuvos 

augaliją, gyvūniją. Ugdytis 

atsakomybės už Žemę jausmą. 

 Žemės formos 

 Skęsta – plaukia 

 Stumia - traukia 

 

 

 Augalai (augalų klasifikacija) 

 Gyvūnija (gyvūnų klasifikacija) 

 Pokalbiai apie ekologiją 

 

Judesys 

 

 

„Asmenybė gali pasireikšti tik per judesį. 

Iš tikrųjų judesys yra asmenybės vystymosi  

pagrindas“ 

M. Montessori 

 

1. Prasmingai veikiant visose veiklose, savarankiškai koordinuoti, tobulinti judesius. 

2. Tylos pratimais padėti pajusti save, susikaupti, įsiklausyti į jausmus, pojūčius ir suvaldyti 

kūną. 

3. Judant tobulinti socialinio gyvenimo ir mandagumo bei grakštumo pratimus. 

4. Paklūstant poreikiams, patenkinti nuolatinį veržimąsi veikti, plėtoti intelektą, įgyvendinti 

vystymosi tobulėjimo planą. 

 

Judesio tikslas Judesio būdai, veikla 

1. Turėdamas pasirinkimo 

laisvę savarankiškai veikti, 

vaikas viską įsisavina 

judėdamas. 

 

2. Judesio tobulinimas ant 

linijos. Linija skirta vaikščioji-

mui, bėgimui, pratimams. Ši 

veikla koordinuoja judesiu, 

koncentruoja dėmesį, formuoja 

taisyklingą laikyseną, padeda 

pajusti ritmą. 

 

 

 

3. Pagrindinių judesių lavinimas 

lauke. 

 

Veikla visose srityse 

 

 

 

 

 Pusiausvyros pratimai 

 Pratimai su daiktų nešimu 

 Linija judesiui 

 Judesiai su daina 

 Linija ritmo pajutimui 

 Grupinė veikla ant linijos 

 Tylos pratimai 

 Tylos pratimai 

 Linija lauke 

 

 Judesiai su sporto inventoriumi, priemonėmis 

 Judrūs žaidimai 

 

Menas 

(dailė, muzika) 

 

1. Kūrybinės veiklos priemonėmis išreikšti ir turtinti savo asmenybę. 

2. Vaikų kūrybinė veikla skatina jų estetinį, fizinį, intelektualinį, emocinį, dorovinį vystymąsi. 
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3. Per paruoštą aplinką ir gerai pasirinktą veiklą puoselėti kūrybiškumą; suteikti galimybes, 

priemones, įgūdžius ir supratimą kūrybiškumo lavinimui. 

4. Specialiai sukurtomis ir paruoštomis priemonėmis lavinti klausą, ugdyti dvasinius jausmus, 

gebėjimą pajausti muziką. 

 

Pratimai Veikla 

Dailė 

Konstravimo užduotys 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modeliavimas 

 

 

Lipdymas 

 

 

Piešimas 

 

 

 

 

 

 

Tapymas teptuku 

 

 

Piešimas kitomis priemonėmis 

 

 

 

Piešimas akvarele, guašu 

 

 

 

Reprodukcijos nagrinėjimas 

 

 

Muzika 

Klausymas lavinant klausos 

pojūtį 

 

 

 

Judesio lavinimas 

 

 Popieriaus, audinio karpymas, plėšymas 

 Geometrinių kūnų kūrimas 

 Klijavimas 

 Dygsniavimas 

 Audimas 

 Lankstymas 

 Vėrimas 

 

 Stabilių figūrų formavimas 

 

 Tešlos modeliavimas 

 Molio modeliavimas 

 

 Skulptūros iš dėžučių bei tūbelių 

 Akmens puošimas 

 Formavimas iš papje maše 

 Kreidelėmis 

 Tempera dažais 

 Kreidelių tirpinimas 

 

 Flomasteriais 

 Markeriais 

 Spalvotais pieštukais 

 

 Teptuku ir tempera dažų viena spalva 

 Teptuku ir tempera dažų dviem spalvomis 

 

 Piešimas pirštais 

 Įvairiais daiktais 

 Su trafaretais 

 

 Šiaudeliais 

 Virvele 

 

 Derinant su trafaretais ir kitomis priemonėmis (pvz. Su 

vaškinėmis kreidelėmis) 

 1,2,3,4,5 žingsneliai 

 

 

 Garsų dėžutės 

 Aplinkos ir įrašytų gamtos garsų klausymas 
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Dainavimas  

 

 

 

 

 

Muzikinės klausos lavinimas.  

Skambučiai  

 Tylos žaidimai 

 Kompozitorių, dainininkų (kūrinių) atlikimas 

 

 Vaikščiojimas tarp daiktų 

 Veikla su dūžtančiais daiktais 

 Įvairių daiktų nešimas 

 Veikla ant linijos 

 Ėjimas, bėgimas pagal muziką 

 Ritmo išplojimas 

 

 Vardų išdainavimas 

 Dainelės akompanuojant montesoriniais  muzikiniais 

skambučiais 

 Pirštų žaidimai, įjungiant kūno judesius 

 

 Supažindinimas su skambučiais 

 Skambučių derinimas 

 Aukšto, žemo garso išskyrimas 

 Laipsniavimas, gradacija pagal gamą 

 Supažindinimas su tonais, pustoniais 

 Įvadas į penklinę (derinimo kortelės) 

 Supažindinimas su raktais 

 Muzikos užrašymas natomis 

 

 

 

VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMAS 

 

GARSŲ TARIMO MOKYMAS 

 

 

1. Lavinti artikuliacinį aparatą. 

2. Lavinti klausos dėmesį bei foneminę klausą: 

a) klausa išskirti duotą garsą iš garsų eilės, iš panašaus skambėjimo garsų tarpo; 

b) klausa išskirti duotą garsą iš žodžio pradžios, vidurio, pabaigos; 

c) teisingas garso artikuliacijos atskyrimas nuo neteisingos; 

d) klausa išskirti duotą garsą iš panašiai skambančių garsų žodyje. 

3. Teisingas kalbos padargų padėties nustatymas, paruošiant mokomo garso ištarimui. 

4. Izoliuoto garso tarimas (pamėgdžiojant ar mechaninių priemonių pagalba). 

5. Savarankiškas garsų tarimas. 

6. Garsų įtvirtinimas atviruose, uždaruose skiemenyse, tarp balsių ir su priebalsiais. 

7. Garso įtvirtinimas žodžio pradžioje, žodžio gale, žodžio viduryje uždarame skiemenyje, su 

priebalsių junginiais. 
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8. Garso įtvirtinimas sakiniuose. 

9. Garso įtvirtinimas eilėraščiuose, mįslėse, kalbiniuose žaidimuose. 

10. Garso įtvirtinimas, atsakant į klausimus išplėstiniais sakiniais (pagal paveikslėlius ir be jų). 

11. Garsų įtvirtinimas pasakojant pagal schemas. 

12. Garsų įtvirtinimas pasakojant pagal serijinius, siužetinius paveikslėlius. 

13. Garso įtvirtinimas šnekamojoje kalboje. 

14. Garsų diferenciacija skiemenyse, įvairiose žodžio padėtyse, sakiniuose, pasakojimuose, 

eilėraščiuose, mįslėse, žaidimuose. 

15. Garsų diferenciacija šnekamojoje kalboje.  

 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ NEIŠSIVYSČIUSIOS KALBOS UGDYMAS (3-4 m.) 

 

1. Artikuliacinės, smulkiosios ir bendrosios motorikos lavinimas. 

2. Klausos dėmesio ir foneminio suvokimo pradmenų ugdymas. 

3. Pasyviojo ir aktyviojo žodyno turtinimas 

4. Kalbos supratimo ir gelbėjimo kalbėti ugdymas, bendravimo skatinimas.  

5. Rišliosios kalbos ugdymas. 

6. Gramatinės kalbos sandaros formavimas. 

7. Orientavimosi erdvėje formavimas. 

8. Regimojo suvokimo ir regimosios atminties lavinimas. 

9. Dėmesio, atminties, mąstymo lavinimas. 

10. Vizualinės – motorinės koordinacijos tikslinimas ir lavinimas. 

11. Audiovizualinių ryšių formavimas. 

 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ NEIŠSIVYSČIUSIOS KALBOS UGDYMAS (5-6 m.) 

 

1. Artikuliacinės, smulkiosios ir bendrosios motorikos lavinimas. 

2. Girdimojo suvokimo lavinimas. 

3. Garsinės analizės ir sintezės mokymas 

4. Žodyno turtinimas. 

5. Gramatinės kalbos sandaros formavimas. 

6. Rišlios kalbos ugdymas. 

7. Erdvės santykių supratimo ir jų raiškos žodžių mokymas. 

8. Laiko suvokimo lavinimas. 
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9. Orientavimosi erdvėje formavimas. 

10. Regimojo suvokimo ir regimosios atminties lavinimas. 

11. Vizualinės – motorinės koordinacijos tikslinimas ir lavinimas. 

12. Audiovizualinių ryšių formavimas. 

13. Dėmesio, atminties, mąstymo lavinimas. 

 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ŽYMIAI IR VIDUTINIŠKAI NEIŠSIVYSČIUSIOS 

KALBOS UGDYMAS 

 

 Klausos dėmesio ir foneminio suvokimo ugdymas.Artikuliacijos aparato lavinimas, garso 

tarimo patikslinimas ir mokymas jį tarti. 

 Pasyviojo ir aktyviojo žodyno turtinimas, kalbos supratimo ir gebėjimo kalbėti skatinimas. 

 Rišliosios kalbos ugdymas 

Smulkiosios  ir bendrosios motorikos lavinimas. 

Orientavimosi erdvėje formavimas.  

Regimojo suvokimo ir regimosios atminties lavinimas. 

Vizualinės – motorinės koordinacijos tikslinimas ir lavinimas. 

Audiovizualinių ryšių formavimas. 

 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ŽYMIAI IR VIDUTINIŠKAI NEIŠSIVYSČIUSIOS 

KALBOS UGDYMAS (4-5 m.) 

 

 Klausos dėmesio ir foneminio suvokimo ugdymas. 

Artikuliacijos aparato lavinimas, garso tarimo patikslinimas ir mokymas jį tarti. 

Pasyviojo ir aktyviojo žodyno turtinimas, kabos supratimo ir gebėjimo kalbėti skatinimas. 

Rišliosios kalbos ugdymas. 

Smulkiosios ir bendrosios motorikos lavinimas. 

Orientavimosi erdvėje formavimas. 

Regimojo ir regimosios atminties lavinimas. 

Vizualinės – motorinės koordinacijos tikslinimas ir lavinimas. 

Audiovizualinių ryšių formavimas. 

 

KLAUSOS DĖMESIO IR FONEMINIO SUVOKIMO PRADMENŲ UGDYMAS 

 

 Artikuliacinio aparato rengimas garsų tarimui. 

Pasyviojo ir aktyviojo žodyno turtinimas (kalbos supratimo ir gebėjimo kalbėti skatinimas). 
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Rišlios šnekamosios kalbos pradmenų ugdymas , tarpusavio bendravimo mokymas, 

remiantis išmoktais kalbos garsais, žodžiais, sakiniais. 

Smulkiosios ir bendrosios motorikos lavinimas.  

Orientavimosi erdvėje pradmenų mokymas. 

Regimojo suvokimo ir regimosios atminties lavinimas. 

Audiovizualinių ryšių formavimas. 

 

SURTIKUSIOS RAIDOS VAIKŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GAIRĖS 

 

 UGDYMO SRITIS 

1. Regimasis suvokimas (spalva, forma, dydis). 

2. Erdvės ir laiko suvokimas. 

3. Atmintis. 

4. Dėmesys. 

5. Lytėjimo suvokimas. 

6. Uoslės ir skonio suvokimas. 

7. Girdimasis suvokimas. 

8. Bendravimas ir kalba. 

9. Kiekis ir skaičius. 

10. Mąstymas. 

11. Ekspresyvioji kalba. 

12. Kalbos supratimas. 

13. Artikuliacinė, smulkioji ir bendroji motorika. 

14. Garsų tarimo tikslinimas ir mokymas. 

 

VAIKO VERTINIMAS 

 

Įstaigoje sukurta vertinimo sistema, kuri padeda tinkamai pažinti vaiką (fizinę brandą, 

savijautą, poreikius ir interesus, gebėjimų lygį, šeimos lūkesčius). Esant elgesio ar įgūdžių ir 

patirties stokai, yra informuojama specialioji komisija, kuri pasirūpina, kad vaikui (šeimai) būtų 

suteikta specialistų pagalba. 

Pagal sukauptą vaiko pažinimo medžiagą individualizuojamas ugdymas, parenkami tikslai, 

metodai, kurie atitinka vaikų amžiaus  ypatumus, padeda plėtoti ugdymo perspektyvas, didina vaiko 

savivartę, padeda suvokti jo galimybes, pažangą ir tuo didžiuotis. Tėvams suteikiama prieinama, 

aiški ir išsami ugdytinių informacija apie įvairius vertinimo būdus, tėvai dalyvauja vertinime. 

Vertinimas  vykdomas sistemingai. Naudojamas įvairios vaiko vertinimo formos: vaiko darbų 

įvertinimas mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, ankstesnės apklausos ir tėvų atsiliepimai. 

Naudojami informaciniai sąsiuviniai apie vaiko individualumą: veiklą, pasiekimus. Vadovaujantis 

S. Blumo ir kt. „Ankstyvojo ugdymo vadovu“ (V., 2001), sutarta individuali vaiko vertinimo 
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sistema, kuri apima vaiko bendravimo, kalbos, savitarnos, pažinimo procesų ir motorikos 

vystymąsi. 

 

BENDRAVIMAS 

 

Amžius 
Vaiko elgsena (sugebėjimai, 

mokėjimas) 
Pradžia Vystymasis 

Susiformavę 

gebėjimai, 

mokėjimai, 

įgūdžiai 

3-4 m. Suvokia jausmus ir išreiškia juos 

žodžiais: liūdnas, linksmas, 

juokingas,meilė ir kt. 

   

 Dainuoja ir šoka pagal muzika    

 Laikosi taisyklių, pamėgdžiodamas 

kitų vaikų veiksmus ar žaidimą 

   

 Sveikinasi su pažįstamais žmonėmis 

be priminimo 

   

 Laikosi taisyklių žaisdamas grupėje, 

kai žaidimui vadovauja suaugęs 

   

 Atlieka kokį nors veiksmą, 

pasikeisdamas su kitais 

   

 Žaidžia šalia ir kalba su kitais vaikais, 

užsiimdamas savo veikla (30 min.) 

   

4-5 m. Įsiterpia ir papildo suaugusiųjų 

pokalbį 

   

 Pasako eilėraštį, dainelę ar pašoka 

kitiems 

   

 Dirba namų ruošos darbus 

savarankiškai 20-30 min. 

   

 Atsiprašo be priminimo (75% atvejų)    

 Dirba pasikeisdamas su 8-9 vaikais    

 Žaidžia su 2-3 vaikais bendrą žaidimą    

 Moka padoriai elgtis viešose vietose    

 Pasiklausia, ar gali paimti kitam 

priklausantį daiktą (75% atvejų) 

   

5-6 m. Gali papasakoti apie savo jausmus: 

myliu, laimingas, kvailas 

   

 Žaidžia su 4-5 vaikais be nuolatinės  

priežiūros ar vadovavimo 

   

 Pamėgdžioja suaugusįjį (jo darbą, 

veiksmus) 

   

 Laikosi žaidimo, kuris reikalauja 

protavimo, taisyklių 

   

 Pasirenka draugus    

 Numato sau tikslą siekia jo    

 Atpasakoja dalį pasakojimo, pasakos, 

suvaidina, vaidina su lėlėmis 

   

 

KALBA 
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Amžius 
Vaiko elgsena (sugebėjimai, 

mokėjimas) 
Pradžia Vystymasis 

Susiformavę 

gebėjimai, 

mokėjimai, 

įgūdžiai 

3-4 m. Skaitant tekstą, dėmesį sukaupia 5 

min., atidžiai klauso 
   

 Atlieka 2 nesusietus paliepimus    

 Paprašiusi pasako vardą ir pavardę    

 Atsako į paprastus, nesunkius 

klausimus: „kaip..?“ 
   

 Nuolatos vartoja būtąjį laiką    

 Pasakoja apie svarbius, neseniai 

patirtus išgyvenimus 
   

 Pasakoja kaip panaudoti tuos ir kitus 

daiktus 
   

 Kalboje vartoja veiksmažodžio 

būsimąjį laiką 
   

 Nuolatos vartoja daugiskaitą    

 Papasakoja apie 2 įvairius 

nuosekliai,taip, kaip jie vyko 
   

4-5 m. Atlieka iš eilės 3 paliepimus    

 Paprašius suranda daiktus ar 

paveikslėlių porą 
   

 Vartoja nesudėtingus sudėtinius 

sakinius 
   

 Paprašius gali parodyti, kur viršus, kur 

apačia 
   

 Vartoja neigiamas žodžių formas 

(nenoriu, negaliu) 
   

 Parodo, kas paveikslėliuose 

nesąmoninga (nelogiška) 
   

 Vartoja žodžius visoms giminėms 

pavadinti (senelis, sesuo, dėdė...) 
   

 Pasako trūkstama paskutinį sakinio 

žodį 
   

 Pasakoja žinomą pasaką be 

paveikslėlio 
   

 Nurodo, kuris paveikslėlis 

nereikalingas, nepriklauso tai daiktų 

grupei 

   

 Pasako, ar rimuojasi 2 žodžiai    

 Vartoja sudėtinius sakinius    

 Gali pasakyti, kuris garsas garsus, o 

kuris tylus 
   

5-6 m. Vartoja sąvokas „vienas, keletas, 

daug“ 
   

 Pasako savo adresą    

 Pasako telefono numerį (50%)    

 Gali laipsniuoti („mažas, mažesnis,    
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mažiausias“) 

 Pasakoja paprastus juokelius 

(juokauja) 
   

 Pasakoja kasdienius išgyvenimus    

 Nurodo vietą ar judėjimo kryptį 

(priekyje, pirmyn...) 
   

 Atsako į klausimą („kodėl...“) su 

paaiškinimu 
   

 Sukuria pasakojimą 3-5 sak.    

 Paaiškina žodžio prasmę, reikšmę    

 Moka nusakyti priešingybes (pvz., 

antonimai: balta – juoda) 
   

 Atsako į klausimą „kas atsitiks, 

jeigu...“ 
   

 Teisingai vartoja žodžius „vakar, 

rytoj“ 
   

 Klausia naujų nežinomų žodžių 

reikšmės 
   

 

SAVITVARKA 

 

Amžius Vaiko elgsena (sugebėjimai, 

mokėjimas) 

Pradžia Vystymasis Susiformavę 

gebėjimai, 

mokėjimai, 

įgūdžiai 

3-4 Savarankiškai valgo bet kokį maistą    

 Apsirengia ir užsisagsto marškinius su 

pagalba 
   

 Nusivalo nosį, kai primename    

 Apsirengia ir nusirengia, išskyrus sagų 

sagstymą (75% atvejų) 
   

 Iššnypščia nosį,kai primename    

 Valosi dantis, paaiškinus žodžiu    

 Užsimauna pirštines    

 Apsiauna batus (50%)    

4-5 Atsisagsto drabužius    

 Užsisagsto drabužius     

 Apsiauna batus su užtrauktukais    

 Savarankiškai prausiasi veidą ir rankas    

 Naudoja valgymo įgūdžiais pagal 

paskirtį 
   

 Nusiprausia visas, išskyrus nugarą, 

ausis, kaklą 
   

 Užsega ar atsega diržą, juosiantį 

drabužius arba batų dirželį 
   

 Savarankiškai apsirengia, išskyrus 

raištelius 
   

 Pats apsitarnauja prie stalo    

 Serviruoja stalą: taisyklingai išdėlioja 

lėkštes, įrankius, servetėles, kitus 
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indus pagal žodinę instrukciją 

 Savarankiškai valosi dantis    

 Laiku nueina į tualetą, nusirengia, 

nusišluosto, nuleidžia vandenį, 

apsimauna kelnes 

   

 Šukuojasi ilgus plaukus    

 Pasikabina drabužius ant pakabos    

 Susivarsto batus    

 Užsiriša batus (50%)    

5-6 Pasirenka drabužius pagal oro 

temperatūrą ir sezoną 
   

 Sustoja prie gatvės, pasižiūri į abi 

puses, pereina gatvę be žodinio 

nurodymo 

   

 Pats apsitarnauja prie stalo ir paduoda 

prašomus patiekalus 
   

 Reguliuoja vandens temperatūrą    

 Užsiriša kapišono raištelius    

 Užsisega saugos diržus automobilyje    

 

PAŽINIMAS 

 

Amžius 
Vaiko elgsena (sugebėjimai, 

mokėjimas) 
Pradžia Vystymasis 

Susiformavę 

gebėjimai, 

mokėjimai, 

įgūdžiai 

3-4 Pavadina didelius ir mažus daiktus    

 Paklausus parodo 10 kūno dalių    

 Parodo, kur berniukas, kur mergaitė    

 Pasako, sunkus ar lengvas daiktas    

 Sudeda visumą iš 2 atskirų dalių    

 Pasakoja žaidimus su pirštais, žodžiais 

ir veiksmais 
   

 Lygina 1 daiktą su kitu (su 3 ar 

daugiau daiktų) 
   

 Nurodo ilgas ar trumpas daiktas    

 Pasako, kurie daiktai tinka į porą    

 Pamėgdžiodamas skaičiuoja iki 3    

 Skirsto daiktus pagal rūšis    

 Pamėgdžiodamas skaičiuoja iki 10    

 Pamėgdžiodamas stato tiltą iš 3 

kaladėlių ar blokelių 
   

 Seka eilės tvarka ir sudeda kaladėles, 

rutuliukus pagal pavyzdį 
   

 Kopijuoja seriją laužytų ir sujungtų 

linijų 
   

 Prideda trūkstama koją ar ranką prie 

neužbaigto žmogaus piešinyje 
   

 Sudeda paveikslėlį iš 6 dalių    

 Pasako, kurie daiktai tokie patys, kurie    
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skiriasi 

 Paklausus pavadina 3 spalvas    

 Pavadina 3 formas    

4-5 Paima nurodytą daiktų skaičių (nuo 1 

iki 5) 
   

 Pavadina 5 medžiagas    

 Nukopijuoja    

 Prisimena 4 daiktus, matytus 

paveikslėlyje 
   

 Pasako paros meto pavadinimą (rytas, 

vakaras) ir su tuo susijusią veiklą 
   

 Pakartoja nesudėtingą eilėraštuką    

 Pasako, ko trūksta, kai 1 daiktą 

atimame iš 3 daiktų grupės 
   

 Pavadina 8 spalvas    

 Pavadina pinigus    

 Lygina simbolius (raides, skaičius)    

 Pasako pavadinto daikto spalvą    

 Piešia žmogų (galvą, liemuo, 4 

galūnes) 
   

 Pavadina ilgas – trumpas    

 Padeda daiktus: priešais save, šone už 

savęs 
   

 Pasako ar parodo nupiešto daikto 

trūkstamą dalį 
   

 Nurodo, kuris pirmas, kuris vidurinis 

ar paskutinis 
   

5-6 Skaičiuoja iki 20 ir pasako, kiek yra    

 Žino 10 skaitmenų (spausdintomis 

raidėmis) 
   

 Nurodo savo kairę ar dešinę puses    

 Parašo vardą (spausdintomis raidėmis)    

 Žino ir pavadina 5 abėcėles raides    

 Sutvarko ir sukomplektuoja daiktus iš 

eilės, pagal platumą ir ilgį 
   

 Sudėlioja skaičius nuo 1 iki 10 iš eilės 

(75%) 
   

 Išvardija, kuris daiktas pirmas, antras 

ir trečias 
   

 Pavadina savaites dienas iš eilės    

 Sudeda ir atima 3 ribose    

 Pasako  savo gimimo mėnesį ir diena    

 Numato, kas atsitiks toliau, po to    

 Nurodo, kur pusė, o kur visas daiktas    

 

MOTORIKA 

 

Amžius 
Vaiko elgsena (sugebėjimai, 

mokėjimas) 
Pradžia Vystymasis 

Susiformavę 

gebėjimai, 

mokėjimai, 
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įgūdžiai 

3-4 Sudeda paveikslėlį iš 3 dalių, gabalų    

 Kerpa žirklėmis    

 Nušoka nuo 20 cm aukščio daikto, 

laiptelio 
   

 Sparo jam ridenamą didelį kamuolį    

 Vaikšto pirštų galais    

 Bėga apie 10 žingsnių, gerai 

išlaikydamas koordinaciją ir 

mosuodamas rankomis 

   

 Užlipa ir nučiuožia nuo 1,20 – 1,80 m. 

aukščio čiuožyklos - kalnelio 
   

 Verčiasi kūlio pirmyn    

 Lipa laiptais aukštyn, iš eilės 

statydamas kojas 
   

 Žygiuoja    

 Gaudo kamuolį abiem rankom    

 Apvedžioja pagal kontūrinį, šabloną 

(75%) 
   

4-5 Stovi ant vienos kojos 4-8 sek.    

 Bėga keisdamas kryptį    

 Eina suoliuku ar rastu, išlaiko 

pusiausvyrą 
   

 Šoka 10 kartų pirmyn nenukrisdamas    

 Peršoka 5cm aukščio daiktą, gulintį 

ant grindų 
   

 Meta ir pagauna didelį kamuolį    

 Lipdo iš molio, plastilino įvairias 

formas, sudeda iš 2-3 dalių 
   

 Kerpa įvairias kreivas linijas    

 Susuka siūlus į kamuolį, vynioja, 

suveja susukamus daiktus 
   

 Lipa laiptais žemyn, iš eilės 

statydamas kojas 
   

 Pašokinėja ant vienos kojos    

 Iškerpa didelį (5 cm skersmens) 

skritulį 
   

 Piešia nesudėtingus piešinėlius (namą, 

medį, žmogų) 
   

 Iškerpa ir klijuoja paprastas formas    

5-6 Kopijuoja didžiąsias spausdintas 

raides popieriaus lape 
   

 Eina suoleliu pirmyn, atgal, šonu, 

apsisuka, išlaiko pusiausvyrą 
   

 Šokinėja    

 Supasi sūpuoklėse, - pats pradeda, pats 

užbaigia 
   

 Užlipa kopėtėlėmis 3 m. aukštyn, kad 

nučiuožtų čiuožykla (kalneliu)  
   

 Varo kamuolį kojomis (prieš tai    
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paaiškinus) 

 Spalvina nepereidamas linijų (95%)    

 Gali iškirpti paveiksliuką iš laikraščio    

 Naudojasi drožtuku    

 Nukopijuoja sudėtingesnius piešinius    

 Parplėšia popierių į dalis    

 Meta ir gaudo kamuolį viena ranka    

 Šokinėja per virvutę    

 Stumdo, varinėja kamuolį lazda    

 Pakelia, pagauna šokinėjantį žaislą, 

daiktą 
   

 Šokinėja ir apsisukus ant vienos kojos    

 Parašo savo vardą liniuotame 

popieriuje 
   

 Nušoka nuo 30 cm aukščio daiktų ir 

nusileidžia ant priekinės pėdos dalies 
   

 Stovi užsimerkęs ant vienos kojos apie 

10 sek. Nesilaikydamas 
   

 Pasikabina rankomis ant horizontalaus 

strypo ir taip pakaba, išlaikydamas 

savo svorį apie 10 sek. 

   

 

 

UGDYMO PASIEKIMAS IR JŲ VERTINIMAS 

 

 Kiekvieno vaiko ugdymo(si) raidos įvertinimui ir priežiūrai numatyti rodiklius ir požymius, 

gana formalius, konkrečius, skirtus pasižymėti vaiko pasiekimams jo pažinime, kalbos vartojime, 

fizinių įgūdžių lavinime, elgesyje, savikontrolėje ir t.t. 

 Duomenis tam rinkti nuolat stebint vaikus, kaupiant jų darbelius, užrašant naujus reiškinius 

dienynų ataskaitose arba turėti vaikų darbelių aplanke vaiko stebėjimų dienoraštį, kur pasižymėti 

ypatingus pasiekimus arba nesugebėjimą kažko atlikti, kad būtų kuo remtis darbą su vaikais 

apmąstant su grupėje dirbančia kita auklėtoja, specialistais. Ši informacija gali būti panaudota 

tiesiogiai bendraujant su tėvais. 

 Šiais duomenimis auklėtoja gali remtis planuodama ugdymo procesą, individualizuojant 

veiklą, numatant savo kompetencijų tobulumo sritis. 

 Pozityvus reiškinys – vaikų darbų aplanko priežiūrai kartu su vaiku, kad jis pats pamatytų, 

kaip keičiasi jo darbeliai, kokios vyrauja temos, spalvos ir t.t. Kiek jis daug padaręs ir gali eiti į 

priešmokyklinę grupę, kur dar didesnės galimybės tenkinti įvairius savo poreikius, pvz. Mokytis, 

skaityti, skaičiuoti ir t.t. 

 Akivaizdūs vaiko pasiekimai tai, galų gale, įstaigos kultūros kokybės ir įstaigos 

ikimokyklinio ugdymo programos keltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. 

 

Ugdymo pasiekimai ir vertinimai 

 

 Norint gerai pažinti vaiką, atėjusį į ikimokyklinę įstaigą, pirmiausia reikia pasikalbėti su jo 

tėvais (gobėjais). Pradėjus lankyti darželį, siekiama užtikrinti globos ir ugdymo tęstinumą, ypač 

adaptaciniame laikotarpyje. Pedagogai,siekdami pažinti vaiką, išsiaiškina vaiko poreikius, interesus, 

esamą gebėjimo lygį, specialiuosius ugdymo(si) poreikius, raidos ypatumus. 

 Vaikų ugdymo pasiekimai vertinami, taikant šiuos metodus: stebėjimą, veiklos produktų 

analizę, pokalbius, tyrimus. 
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 Norint geriau įvertinti vaiko pasiekimus, jo darbai segami į aplankus, renkami pratybų 

sąsiuviniai, užrašomi pastebėjimai grupės knygoje. 

 Vaiko pasiekimai bus įvertinami du kartus per metus, t.y. rugsėjo ir gegužės mėnesiais. 

Toks vertinimas palankus sekti vaiko ugdymosi ir ugdymo turinio ryšį, sudarant optimalias sąlygas, 

parenkant ugdomųjų poveikių sistema konkrečiam vaikui. Vaikams turintiems specialiųjų poreikių, 

vertinimas bus atliekamas tris kartu per metus, t.y. rugsėjo, sausio, gegužės mėnesiais. 

 Vertinimą vykdys pedagogės, muzikos vadovė, logopedė, papildomo ugdymo pedagogės. 

Tinkamiausias informacijos rinkimo būdas yra vaiko stebėjimas, natūralioje kasdieninėje aplinkoje 

ir veikloje. Visi pastebėjimai sistemingai fiksuojami metų eigoje į bendrą aplanką apie vaiką. 

Atliekant vertinimą gali dalyvauti vaiko tėvai ir pats vaikas. Tada yra atsižvelgiama i vaiko 

pageidavimus, nuotaikas jam patogų laiką. 

 Vertinimo medžiaga laikoma grupėje, ji yra konfidenciali. Vertinimo rezultatai bus 

aptariami metodiniu ratelių ar pedagogų tarybos posėdžių metu. Aptarime dalyvauja tik dalyvavę 

vertinimo procese. 
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32. Laimutė Stasė Tamošiūnienė, Jolita Beržinskienė, Dalius Tamošiūnas „Žaiskime kartu“. 

33. J. Bakūnaitė . Humoristinio vaikų ugdymo programa. 

34. Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa. 

35. Garsų tarimas A. Andrijanova, S. Vilkienė. 

36. Neišplėtotas kalbos ugdymas. A. Garšvienė, L. Dapšienė, J. Gudavičienė, Z. Kostkienė, G. 

Morkuvienė. 

37. Tark garsus taisyklingai. A. Andrianova. 

38. Noriu raiškiai kalbėti I, II dalys. R. Perminienė, D. Urboniene. 

39. Ikimokyklinio amžiaus vaikų neišsivysčiusios kalbos ugdymas. R. Ivoškuvienė, Z. Mamonienė, 

O. Pečiulienė, K. Stažiuvienė. 

40. Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymas. R. 

Ivoškuvienė, Z. Mamovienė, O. Pečiulienė, V. Suveizdienė. 

41. Sutrikusios raidos vaikų ikimokyklinio ugdymo gairės I , II dalys. R. Ivoškuvienė, V. 

Baranauskienė, I. Burneckienė, M. Makarovienė, A. Varkalavičienė, I. Kaffemanienė. 

42. Padėkime mikčiojančiam vaikui. N. Žutautienė. 

43. Mikčiojančiųjų saviterapija M. Frazer. 

44. Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, orientavimosi erdvėje ugdymas I, II 

dalys. S. Denikytė, O. Pečiulienė. 

45. Kai kurie žaidimai vaikų neišsivysčiusiai kalbai ugdyti. K. Stašiuvienė. 

46. Žaidimai rankų pirštams mankštinti. S. Musteikienė. 

47. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. 

48. Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas. 

49. Lietuvos Respublikos Seimo 2003-07-04 nutarimas Nr. IX-1700 „Dėl valstybinės švietimo 

strategijos 2003-2012 metų nuostatų“. 

50. Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo koncepcija,1989. 

51. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000-11-09 įsakymas Nr. 1374 „Dėl 

priešmokyklinio ugdymo koncepcijos“. 

52. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004-06-23 įsakymas Nr. ISAK-1009 „Dėl 

Montessori pedagogikos Lietuvoje sampratos“. 

53. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003-07-09 įsakymas Nr. 1015 „Dėl 

Priešmokyklinio ugdymo standarto ir Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos programų ir 

išsilavinimo standartų I-IX klasėms  tvirtinimo“. 
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