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Ugdymo turini destome dviejose lentelese grafose. Pirmoje grafoje i5skiriame
siektinas kompetencijas, praplestas vaikq ugdymo(si) pasiekimq sritimis. Kiekvienoje vaikq
ugdymosi pasiekimq srityje numatomos esmines nuostatos ir gebejimai, kuriuos vaikas pagal savo
individualias galimybes, ugdymosi temp4 igyja iki Se5eriq meq. Antroje grafoje pateikiamos
veiklos gaires nuo 2 m. iki (5) 6 metq amZiaus. Tai galima vaikq veikla, kuri pades igyti siektinq
gebejimq.

SIEKTINOS
KOMPETENCIJOS
(VERTYBINES NUOSTATOS,
GEBEJIMAI, ZTNIOS IR
PATIRTIS)

2 - (s) 6 METU VAIKU VETKLOS GATRES

SOCIALINE
KOMPETENCIJA
Savivoka ir savigarba
Vertybine nuostata.
Save vertina teigiamai.
Esminiai gebejimai.
Supranta savo asmens tapatum4
(a5 esu, buvau, b[siu), pasako,
kad yra berniukas/mergaite,
priskiria save savo Seimai,
grupei, bendruomenei, pasitiki
savimi ir savo gebejimais,
palankiai kalba apie save, tikisi,
kad kitiems jis patinka, supranta
ir gina savo teises bDti ir Laisti
kartu su kitais.
Emocijr1 suvokimas ir raiYka
Vertybine nuostata.
Domisi savo ir kitq emocijomis
bei jausmais.
Esminis gebejimas.
AtpaZista ir ivardina savo ir kitq
emocijas ar jausmus bei jq
prieZastis, bando i juos
atsiliepti, iprastose situacijose
emocijas ir jausmus i5rei5kia
tinkamais, kitiems priimtinais
budais.
S avireguliacij a ir s avikontroli.
Vertybind nuostata.
Nusiteikgs valdyti emocijq
raiSk4 ir elgesi.
Esminiai gebejimai.
Laikosi susitarimq, elgiasi
mandagiai, taikiai, bendrauda-
mas su kitais bando kontroliuoti.
savo ZodZius ir veiksmus
(suvaldo ovkti. neskaudina kito)

,q,S n MANo Sntmn

Pasakyti vardq, kalbeti, pasakoti k4 nors apie save, vartojant

lvardZius, mandagius ZodZius. Zint'rneti, aptarti i5 namq atsinestus
daiktus, sugalvoti su jais Zaidimq. Zaidliant susipaZinti su draugq
vardais. Ai5kintis kuo vieni Zmones skiriasi nuo kitq, stebeti ir
aptarti iliustracijas, nusakyti skirtumus: amZiaus, lyties, kflno
sandaros. Tyrineti save veidrodyje, ai5kintis kuo Zmones pana5ts ir
kuo skiriasi, aptarti nuotaik4, i5rai5k4. Kalbetis apie vardus ir
pavardes, jq kilmg, reikSmg. Paskatinti Laisti Laidimus, pasirenkant
Seimos nario vaidmeni. RfiSiuoti, lyginti, grupuoti ivairius daiktus,

lvardijant kelis poZymius.
Ie5koti informacijos enciklopedijose, knygose, interneto
puslapiuose.
Padeti vaikams suprasti kuno ypatumus ir i5bandyti galimybes,
visais pojtciais atltkti tyrinejimus, eksperimentus, panaudojant

ivairias priemones, technikas.
Vartyti, Zi[rineti knygeles, klausytis ktrineliq, dometis, aptarti
iliustracij as, atrasti Zinomus simbolius, paai5kinti.
Klausytis groZines literattiros ir muzikiniq kDrineliq, atkartoti,
improvizuoti, inscenizuoti, groti.
Kalbetis apie tai, kokie Zmogui kyla jausmai. Diskutuoti, ieSkoti
atsakymq, kada ir kodel Zmogui b[na linksma, liudna. Nusakyti
veido i5rai5k4, klno laikysenq. Liireti ir aptarti vaizdajuostes i5
pantomimos teatro. Susitarti del taisykliq ir jq laikytis Laidliant
didaktinius Zaidimus. Sudelioti iliustracijas eiles tvarka pagal
anLh4, grupuoti pagal lyti, i5orinius poZymius. Pratintis
nesutarimus sprgsti Lodliais, derybomis, mainais ir k1.

Pie5ti, tapyti tyrineti emocing btisen4 i5rei5kiant spalva, forma,
linija,
deme. Atrasti ir pajusti savo galimybes pie5iant pir5tukais, delnais,
pedomis ir kt. Pie5ti savo ar Seimos nariq portretus. Pie5ti
uZsimerkus,
abiem rankomis, ivairioje erdveje. ApibreZti savo siluet4,
pasigaminti leles.
Zaisti muzikinius ratelius, Zaidimus, atkartoti, simbolizuoti,
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isiaudrings geba nusiraminti.
S antykiai s u s uaugusiais
Vertybin€ nuostata.
Nusiteikgs geranori5kai ben-
drauti ir bendradarbiauti su
suaugusiaisiais.
Esminis geb1jimas.
Pasitiki pedagogais, juos gerbi4
ramiai jaudiasi su jais kasdie-
nineje ir neiprastoje aplinkoje,
mokosi iS suaugusiq, dr4siai
rei5kia jiems savo nuomong,
tariasi, derasi; Zino, kaip reikia
elgtis su nepaZistamais
suaugusiais.

S anty kiai s u b endr aamiiais
Vertybine nuostata.
Nusiteikgs geranori5kai
bendrauti ir bendradarbiauti su
bendraamZiais.
Esminiai gebejimas.
Supranta, kas yrc gerai, kas
blogai draugauja bent su vienu
vaiku arba su visais (supranta
kitq norus, dalinasi Zaislais,
tariasi, vljaudia, padeda)
suaugusiojo padedamas supran-
ta savo Lodi:ir4 ir veiksmq
pasekmes sau ir kitiems.

spontani5kai judeti. Kurti ar muzikuoti pasitelkus muzikinius
instrumentus, i5belsti ritm4 klausant muzikiniq kdriniq. Laisti
siuZetinius Zaidimus, prisiimti Seimos nariq vaidmenis, vadovauti
Zaidimui, kurti taisykles, pletoti Zaidimo siuZet4.

Sudaryti kuo ivairesniq galimybiq pristatyti savo Seim4, jos
pomegius, k4 jie veikia, kur dirba. Ziureti, aptarti nuotraukq
albumus, vaizdo irasus, kalbetis apie seim4, dalintis lspiidZiais,
svediuotis pas draugus. Kalbetis, diskutuoti apie senelius, iq
gyvenamQ v3et4, veikl4, uZsiemimus, palyginti kaip gyvena kaime
ir mieste. Znrett ir aptarti nuotraukas, albumus iaizdo irasus.
Aptarineti groLing, paZinting literatEr4. Kurti, pasakoti Seimos
istorijas, vaizduoti meno ktriniuose. Pakviesti seimos narius pabuti
grupeje, papasakoti apie savo 5eim4. Pie5ti Seimos nariq portretus,
judesi derinti su vaidyba, muzika, tyrineti veido iSrai5k4,
atpaiistartt nuotaikas ir jausmus. Kurti Seimos albumus, knygeles,
rengti parodas. Surengti Seimos sveiko maisto gaminimo dien4.
Pie5ti, konstruoti savo Seimos namg, svajoniq namE,kambari .

Numatyti i5vykas, i5kylas su Seimos nariais, pramogauti. Zaisti
Seimos megiamus Zaidimus, tartis, laikytis taisykliq. Svgsti vaikq
gimtadienius, vardadienius ir kt.
Padeti vaikams suZinoti apie gyvfrnq, pauk5diq, vabzdhh4ieimas,
kalbetis, diskutuoti, ai5kintis problemines situacijas, numatyti
iSvykas
Kurti bendrus meninius ktrybinius projektus su seimos nariais,
artimaisiais.

Kalbetis apie draugus, draugystg, draugi5kum4, i5reikiti Lodlius
emocij omis, gestais, judesiu.
Nupie5ti pie5ineli, linkejimus sergandiam draugui, sugalvoti
kitokiq pralinksminimo, atjautos budq, pasiiilyti uZsiralyti savo
vardq,, palinkejim4. Sukurti ivairiq ktrineliq, pie5inukq apie
geriausius draugus.
Kalbetis apie megiamus ir nemdgiamus Zaislus, ai5kintis priezastis,
pasakoti Zaislq atsiradimo istorijas, ieskoti informacijos internete,
knygose, naudotis iliustracijomis, spausdintais tekstais. pasi0lyti
sugalvoti Zaidimq su atsinestais i5 namq Zaislais, vaidinti, kurti,
pasakoti, improvizuoti, aktyviai judeti. Ziteti filmukus, vartyti
knygutes, aptarti iliustracij as.
Kurti ivairius Zaidimus su savo Zaislais, vaidinti, iliustruoti, piesti,
kurti albumus, rengti parodas. Pasifllyti vaikams susitarti ir sukurti
statinius, panaudoti ivairius simbolius, ivairias medZiagas.
Pristatyti, _aptarti statinius, konstrukcijas, klausytis pristatymo,
dometis. Zaisti bendrus Zaidimus, dalijantis, pasikeidiant savo
Zaislais. Dainuoti ir kurti daineles, klausytis, lop5iniq, muzikiniq
kuriniq, mokytis Laidinti, migdyi. Tvarkyti Zaislus, ktrygq
lentynas. Diskutuoti, kodel Zaisliukai,,pyksta", sprgsti problemines
situacijas.
Kurti Zaidimo aplink1, tartis, uZra5yti vaikq idejas del Zaidimo
erdviq pakeitimo, atnauj inimo.
Surengti meninius projektus: bendradarbiauti su kitomis grupemis,
pasikviesti amatininkg, kurti, gaminti Zaislus, tartis su vaikais del

biniu darbu pri .A i leliu teatro muzieiu ir kt.
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SIEKTINOS
KOMPETENCIJOS
(VERTYBINES NUOSTATOS.
cEBEJIMAI, Znttos IR
PATIRTIS)

2 - (s) 6 METV VArKV VETKLOS GATRES

SVEIKATOS
SAUGOJIMO
KOMPETENCIJA
Fizinis aktyvumas
Vertybine nuostata.
Noriai, dZiaugsmingai juda,
megsta judri4 veikl4 ir
Zaidimus.
Esminis gebejimas.
Koordinuotai, i5laiko pusiau-
svyr4, eidamas, begdamas,
SliauZdamas, ropodamas, lip-
damas, Sokinedamas, sponta-
ni5kai ir tikslingai, atlieka
veiksmus, kuriems bttina akiq-
rankos koordinacija bei i5la-
vejusi smulkioji motorika.

Esmind nuostata.
Noriai ugdosi sveikam kasdie-
niniam gyvenimui reikalingus
igldZius.
Esminis gebejimas.
Tvarkingai valgo, savaranki5kai
atlieka savitvarkos veiksmus:
apsirengia ir nusirengia, nau-
dojasi tualetu, prausiasi, Sukuo-
jasi. Saugo savo sveikat4 ir
saugiai elgiasi aplinkoje.

K[rybiSkumas
Vertybine nuostata.
Jaudia kiirybines laisves,
spontani5kos improvizacij os bei
kflrybos dZiaugsm4.
Esminis gebejimas.
Savitai rei5kia savo sumanymus
ivairioje veikloje, iesko neli-
nomos informacijos, sifllo
naujas, netiketas idejas ir jas

MAIIO DARZELIS

Zatsti pasisveikinimo ir susipaZinimo, atpaZinimo Zaidimus,
apibudinant ir pasakant komplimentQ. Kalbetis apie zmogaus ktno
dalis, sveikatos stiprinim4, saugojim4. pasikviesti ikologijos
specialistQ, Zolinink4, kalbetis apie lvairiq Zoleliq naud4 Zmogui,-iq
rinkim4 ivairiu metq laiku, surengti arbatq degustavim4. sugalvoti
Zaidimq dviese, trise ir pan., Zaisti pir5tukq
Zaidimus. Sudaryti maias grupeles ir padeti vaikams uzmegztikontakt4
su kitais. Rengti sportines estafetes, rungtis, Zaisti seimos laisvalaikio
Zaidimus, judeti poroje, rikiuoleje, greta, sukurti ivairius pratimus, k[no
judesius. Laikytis taisykliq. Zaistijuokq Zaidimus, sugaivojant vardus,
pajuokavimus, pok5tus, pasikeitus vardus.
Apsilankyti kitose darZelio grupese ir ten susirasti draugq, Zaisti judrius
Zaidimus. Kalbetis apie draugiskum4, apie pagalb4 vienas kitam.
Aptarti savo ir draugo pomegius, pasidalinti su draugu Zaislais,
vai5emis. Pasiklausyti skaitomq kurineliq, pasakq, istorijq apie
draugi5kum4. Ai5kinti vaikui neZinomq iodzit4prasmg, rodant daikfus,
veiksmus, jq paveikslelius. Sugalvoti situacijq, kurios skatintq kreiptis i
draug4: papraiyti pagalbos, padekoti, skatintq pajusti bendrumo jausm4.
Aptarti grupes taisykles ar susitarimus.

Zaisti vaizduotes, Zaidimus, laikytis susitarimq. Aptarti grupes
taisykles, susitarimus. Sugalvoti veiklos, leidZiandios dar geriau paiinti
grup6s draug4: dometis kas jam patinka, kas ne, k4 megstiveikti ir pan.
Atsine5ti i5 namq megstamiausi4 Zaisl4, knyg4, fi1m4, pasikeisti siais
daiktais su geriausiu draugu, pasidalinti ispfidZiais. pasiklausyti
skaitomq ktrineliq, pasakq, istorijq apie draugiskum4, pabandyti
inscenizuoti, atkartoti. Suvaidinti kelet4 istorijq, situacijq, kurios
skatintq kreiptis i draug4: paprasyti pagalbos, susitarti, padekoti,
skatintq pajusti bendrumo jausm4. svarstyti, diskutuoti, vertinti
problemas, sprgsti konfliktines situacijas, suprasti vieniems kitus.
Mokytis konflikrus sprgsti lodziais, derybomis, susitarimu ir kt. i,aisti
siuZetinius Zaidimus, juos pletoti sugalvojant probleminiq situacijq.
Susikurti savit4, jauki4 landimo aplink4.
Skatinti vaikus kurti, keisti, graiinti savo grupes aplink4. fsirengti
naujq Zaidimo erdviq, kartu su vaikais, teveliais atnaujinti g*p?t
aplink4. Sugalvoti bendros veiklos su kitq grupiq vaikais.
Kurti eiles, pasakas, dainas ir pan., susietas su grupes pavadinimu.o'I5leisti" grupes knyge. Dometis grupes pavadinimo istorija. Statyi,
konstruoti panaudojant ivairiausi4 "statybing medliagq', .
T,aisti muzikinius Zaidimus, klausytis muzikos, muzikuoti. surengti
grupes koncert4, inicijuoti keliq grupiq sventg, bendr4 projekt4. Kurti
ivairius meninius darbelius, emblemas, kardnas, simbolius, pritaikyti
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Tyrindjimas
Vertybine nuostata.
Smalsus, domisi viskuo, kas
vyksta aplinkui, noriai stebi,
bando, samprotauja.
Esminis gebejimas.
Aktyviai tyrineja save, so-
cialing, kulttring ir gamting
aplink4, ivaldo tyrinejimo bUdus
(stebejim4 ir bandym4, klausi-
nejim4), m4sto ir samprotauja
apie tai, k4 pastebejo, atrado,
pajuto, patyre.
Iniciatyvumas ir atkaklumas
Vertybine nuostato.
DidZiuojasi savimi ir dide-
j andiais savo gebejimais.
Esminis gebejimas.
Savo iniciatyva pagal savo po-
megius pasirenka veikl4, ilgam
isitraukia, j4 pletoja, geba pra-
tgsti veikl4 po tam tikro laiko
tarpo kreipiasi i suaugusiji pa-
galbos, kai pats nepajegia susi-
doroti su kilusiais sunkumais.

Aplinkos paiinimas
Vertybine nuostata.
Nori paZinti bei suprasti save
ir aplinkini pasaul!, dZiaugiasi
suZinojgs k4 nors nauja.
Esminis gebejimas.

fvardija ir bando paai5kinti
socialinius bei gamtos rei5-
kinius, apibudinti save, savo gy-
venamqi4 viet4, 5eim4, kaimy-
nus, gyvosios ir negyvosios
gamtos objektus, domisi
technika ir noriai mokosi ia
naudotis.

juos Zaidimams, aplinkos kurimui.

Tyrineti, eksperimentuoti su smeliu, vandeniu, sunkiais, lengvais
daiktais, biriomis medZiagomis svarstyklemis ir pan. Eksperimentuoti
su Sviesa, Seseliais, atrandant lyginant. Lyginti ivairius daiktus
medZiagas, gyviinus, augalus. vartyti ivairi4 literatur4, enciklopedijas,
fotografijas. Atlikti bandymus aprasytus knygeleje dr.R. iesidnienes,
L.iesiiino ,,Megintuvelio kelione". 

- 
Aplankyti fitur darZelio grupes,

tyrineti jq aplink4, iSbandyti irenginius, Zaislus.

SusipaZinti su darZelio vidaus aplinka: aplankyti grupes, kabinetus,
virtuvg, kitas patalpas. susipazinti su dirbandiu personalu, issiaiskinti
darbuotojq funkcijas. surengti nuotraukq apie darielio darbuotojus
parod4. zaisti vaidmeninius Zaidimus. Ziveti, vartyti darzelio
albumus, palyginti, kas pasikeite, atpa},inti darbuotojus, draugus.
Kalbetis apie darzelio pavadinim4, istorij q, tradicijas, lsiminti adres4,
telefon4, keli4 i dari,eli. sugalvoti bendros veiklos su kitq grupir+
vaikais, i5siai5kinti, k4 rei5kia jq grupiq pavadinimai.
SusipaZinti su darZelio teritorija ir lauko aplinka: stebeti ir aptarti
augandius augalus, gyvenandius gyvius, i5bandyti lauko priemones ir
irenginius. zaisti imitacinius Zaidimus naudojaniis planais, schemomis.
Zaisti judriuosius Zaidimus vazinetis triratulais, paspirfukais,
dviradiais, riedudiais ir pan., surengti varZybas.

Skatinti vaikus kurti, saugoti, puosti ir puoseleti aplink4: pasodinti
augalq, ikelti inkileliq, raveti gelynus, piesti ant grindinio. Aplankyti
ardiausiai esandius objektus ul darzelio tvoros: parduotuvg, mokykl4,
stadion4, Gamtos mokyklelg. Keliauti po apylinkes, miSk4 stebint
ganfiq ivairiu metu laiku. Aplankyti netoliese gyvenanti iikinink4,
stebeti kaip dirba Zemes frkio technika laukuose pavasari, vasarq,
rudeni ir kt. Sugalvoti veiklos atsiZvelgiant i metq lukq, oro s4lygas:
rinkti gamting medziagq, eksperimentuoti su smeliu, tyrineti vabzdzius
stebeti pauksdius, zaisti su sniegu ar pan. Zusti orientacinius Zaidimus,
naudoj antis planais, schemomis.
Aktyviai dalyvauti darZelio Sventese, organizuoj amuose konkursuose.
Susidraugauti su artimiausios mokyklos vaikais, pasikviesti juos i
svedius. Organizuoti tradicines Sventes.
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SIEKTINOS
KOMPETENCIJOS
(VERTYBINES NUOSTATO S,
cEBEJIMAI, Znrtos IR
PATIRTIS)

2 - (s) 6 METU VArKU VETKLOS GATRES

KOMUNIKAVIMO
KOMPETENCIJA
Sakytini kalba
Vertybine nuostata.
Nusiteikgs i5klausyti kitA ir
i5reik5ti save bei savo patirti
kalba.
Esminis gebejimas.
Klausosi ir supranta kitrl
kalbejim4, kalba su suau-
gusiaisiais ir vaikais, naturaliai,
laisvai i5reik5damas savo
i5gyvenimus, patirti, mintis,
intuityviai junta kalbos grohi.

Skaidiavimas ir matavimas
Vertybine nuostata.
Nusiteikgs pasauli paZinti skai-
diuodamas ir matuodamas.
Esminis gebejimas.
Geba skaidiuoti daiktus, paly-
ginti daiktq grupes pagal kieki,
vartoti skaitmenis, apib[dinti
daikto viet4 eileje, sudaryti se-
kas.Geba grupuoti daiktus pagal
spalv4, fo*Q, dydi. Jaudia dy-
dZiq skirtumus, daikto viet4 ir
padeti erdveje. Supranta ir var-
toja Lodiius, kuriais apibUdi-
namas atstumas, ilgis, mase, tt-
ris, laikas. Pradeda suvokti laiko

MANO NAMAS, KIEMAS, GATVE

Kalbeti apie tai, kur gyvename, kokie m[sq namai, butai, kambariai,
kiemas, kas Salia mtsq namo, kokius turime kaimynus, kur gyvena
seneliai ar kiti giminaidiai, kokiu keliu mes keliaujame i darleli.
Kurti istorijas apie svajoniq namus, apie savo namq, kiem4, kaimynus,
i5reiksti save menines rai5kos priemonemis. Surasti savo gyvenama
vietl zemelapiuose, ie5koti informacijos internete. Surengti isvyka i
miest4, fotografuoti miest4, pasidaryti nuotraukq foto albumq, aptarti,
pasidalinti i sptidZiais.
Dometis knygelemis, groline literatura klausytis pasakq, padavimq,
istorijq, inscenizuoti, panaudojant savo sukurt4 atributik4, priemones.
Rengti vaikq Zodines krlrybos Sventes, statybiniq, konstrukciniq darbq
apie savo kaimeli parodas.
Kalbeti apie Zmoniq profesijas, apsilankyti teveliq darbovietese, rengti
susitikimus su ivairiq profesijrl Zmonemis. susipazinti su istaigq
reklaminiais lankstinukais, imoniq katalogais. sukurti savo tevq
darbovietes katalogus, susiskirstant i grupeles, susitariant del vaidmenq,
veiksmq, bendros veiklos. Zaisti ktrybinius zaidimus apie profesijas,
inscenizuoti, panaudojant priemones, pasigaminant atributik4. pasiulyti
vaikams pakeisti grupes aplink4, sukurti Zaidimo erdves.
Kalbeti, diskutuoti apie tai, kokiomis transporto priemonemis
naudojames daZniausiai. Pasidalinti ispldZiais apie labiausiai
patinkandi4 priemong, klausytis kalbandiojo . Ziveti vaizdo irasus apie
susisiekimo priemones, technik4. Aptarti, kokiomis susisiekimo
priemonemis naudojasi kauniediai ir kurios yra tik Kaune, kokia
technika reikalinga kaime. susieti Zmoniq profesijas su jiems reikalinga
technika. Ie5koti informacij os enciklopedij ose, internete.

Statyti, konstruoti, daryti maketus, pavaizduojant miest4, kaim4, gamtos
ir aplinkos vaizdus, aptarti,palyginti kuo skiriasi kaimas nuo miesto, k4
dirba Zmones mieste ir kaime. Zusti judriuosius Zaidimus su
taisyklemis. Rengti pie5iniq konkursus i vairiomis temomis.
I5vykq metu lyginti daugiaauksdius, vienaauksdius namus jrl dvdi
vLimam4plot4 erdvej e, stebeti statom4, restauruoj am E namq.
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SIEKTINOS
KOMPETENCIJOS
(VERTYBINES NUOSTATOS,
GEBEJIMAI, ZrNros IR
PATIRTIS)

2 - (s) 6 METV VArKU VETKLOS GATRES

PAZINIMO
KOMPETENCIJA
Mokijimas *o*yi
Vertybine nuostata.
Noriai mokosi, dZiaugiasi tuo,
ko i5moko.
Esminis gebejimas.
Mokosi Zaisdamas, stebedami
kitus vaikus ir suaugusiuosius,
klausinedamas, ieskodamas
informacijos, i5bandydamas,
sprgsdamas problemas, kur-
damas, lvaldo kai kuriuos mo-
kymosi bUdus, pradeda suprasti
mokymosi proces4.

MENINE
KOMPETENCIJA
Estetinis suvokimas
Vertybine nuostata.
Dornisi, gerisi, groZisi aplinka,
meno kuriniais, menine veikla.
Esminis gebejimas.
Pastebi ir Zavisi aplinkos groZiu,
meno kuriniais, dZiaugiasi savo
ir kitq kuryba, jaudia, suvokia ir
apibfldina kai kuriuos muzikos,
Sokio, vaidybos, vizualaus meno
estetikos ypatumus, rei5kia savo
estetinius potyrius, dalijasi
i5gyvenimais, ispfidZiais.

I MANO SALIS LIETWA
I

I

I Kalbetis apie gimting Lietuv4, prisiminti Salies atributik4, tyrineti
I Lietuvos Zemelapi, rasti savo Sali. Klausytis pasakq, eilera5diq, legendrtr,

I daineliq apie Lietuvq. Yartyti enciklopedijas, knygeles, Zumalus, foto
albumus, aptarti iliustracijas, paveikslus. ZiUreti dokumentinius filmus
apie Lietuvos gamt4, augalus, gyvunus. Kalbetis apie kaim4 ir miest4:
Zmoniq darbus, gamt1, gamtosaug4. PasiZvalgyti intemeto puslapyje
www.Lietuva.lt. Pabuvoti Kauno pilyje, RotuSes aik5teje, Karo
muziejuje aptarti architektur4, papasakoti apie senovg. Pasikalbeti, kas
saugo Lietuv4 dabar, susitikti su kariais.
Klausytis muzikos, gamtos garsq, lietuviq kalbos tarmiq ira5q.
Zaistilietuviq liaudies ratelius, Zaidimus, dainuoti liaudi5kas dainas.
SusipaZinti su Lietuvos miestq atributika, tyrineti, kas pavaizduota
herbuose, veliavose. Spalvinti, piesti, kopijuoti valstybes simbolius,
pa5to Zenklus, pinigus. Dailinti, dekoruoti, puo5ti liaudiSkais
ornamentais savo darbelius, molio lipdinius. I5bandyti ivairius amatus:
lipdyti, austi, pinti, riSti, karpyti ir l*.. Zaisti didaktinius Zaidimus apie
Lietuv4. Kurti eileraidius, istorijas ir savit4 tautosak4 apie savo Sali.
Kurti siuZetus, pasiskirstyti vaidmenimis, improvizttoti, i5reik5ti save
judesiu, kurti pasakojimus, iliustruoti.
Svgsti tradicines kalendorines Sventes, surengti vakarong, konkurs4 su
Seimos nariais. Surengti Seimos nariq meniniq darbq, rankdarbiq
parodelg. Dalintis ispiidZiais, patirtais keliaujant po Lietuv4 ir kitas
Salis, Zi0reti atsine5tas nuotraukas. Tyrineti Lietuvos Zemelapi, rasti
aplankytas vietas. Pasakoti apie tai, kur kas atostogauja, kas turi kaimq,
sod4, sodyb4. Zaisti Zaidimus, isimenant miestq pavadinimus. Kalbetis
apie kaim4 ir miest4: Zmoniq darbus, ieSkoti Lininl, informacijos vartant
enciklopedijas, Zurnalus, laikraSdius, Zemelapius. taisti didaktinius
Zaidimus, skirti miesto ir kaimo ypatumus.

Tyrineti Lietuvos Lemelapi, rasti aplankytas vietas, Ziurineti atsinestas
nuotraukas. SusipaZinti su Lietuvos miestq atributika, tyrineti kas
pavaizduota herbuose, veliavose. Zaisti Zaidimus isimenant miestq
pavadinimus. Ziareti filmus apie Lietuvos ganLt% kraStovaizdi.
Kalbetis, diskutuoti apie tai, kad lemeje gyvena ivairiausi gyvunai,
auga ivairtis augalai, kodel ir kokie gyvflnai Lietuvoje gyventi negali,
kodel, kokie gyvfrnai gyvena iemeje, po leme, vandenyje, kokiq yra
gyvunq (laukiniq, naminiq, pavojingq, pleSriq), i5 kur atsiranda
pauk5diai. SusipaZinti su Lietuvos Raudonqja knyga, susitikti su
gamtosaugininkais, eiguliai, ekologais. Aptarti Lietuvos klimat4, oro
s4lygas. Stebeti ivairius gamtos rei5kinius, atsiZvelgiant i metq laik4:
debesis, lietq, vaivoryk5tg, vej4, snieg4 ir pan. Pildyti ory kalendoriq.
Keliauti iparka, mi5k4, prie vandens telkiniu. Rinkti samtine medLiasa,
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{
Menini raiika
Vertybine nuostata.
Jaudia menines rai5kos dLiaug-
sm4, rodo nor4 aktyviai daly-
vauti menineje veikloje.
Esminis gebejimas.
SpontaniSkai ir savitai rei5kia
isp[dZius, iSgyvenimus, mintis,
patirtas emocijas, muzikuo-
damas, Sokdamas, vaidindamas,
vizualineje kUryboje.

kurti i5 jos darbelius. Tvarlqrti aplink4.

Kalbetis apie vandens telkinius, upes, eZerus, Baltijos jurq, aptarti
elgesio prie vandens ir gamtoje taisykles. Atsine5ti nuotraukq apie
atostogas gamtoje, jas aptarti, palyginti. Klausytis groZines literatdros,
pasakq ir padavimq, tautosakos apie gamt4.
Sodinti ir priZitireti kambarinius ir lauko augalus, stebeti vabzdLius ir
kitus gyvius gamtoje, globoti augintinius. Eksperimentuoti su
gamtinemis medZiagomis: plukdyti, matuoti, lyginti, sverti.
Klausytis skaitomq tautosakos ir groZines literaturos kurineliq, sakmiq,
padavimq. Sekti pasakas. Pasakoti legendas. Kurti pasakojimus,
eilera5dius, daineles apie savo miest4, seneliq sodyb4, Zemdirbius ir kt.
Sokti liaudies Sokius, ratelius. Pie5ti, tapyli, aplikuoti pagal vaikq
sumanymus. Surengti vaikq darbq ir k0rybos parodeles.
Zaisti paZintinius, judriuosius, muzikinius Zaidimus. Klausytis gamtos
garsr+ ira5q, klasikines muzikos. Zaisti atsipalaidavimo, nusiraminimo
Zaidimus. Vaidinti apie Zveris, pauk5dius, vabzdLius ir pan., imituoti
garsus, judesius.
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