AUGAME

ŽAISDAMI, BENDRAUDAMI,
TYRINĖDAMI, KURDAMI!
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
UGDYMOSI PASIEKIMAI

SVEIKAS

BENDRAUJANTIS

KASDIENIO
GYVENIMO ĮGŪDŽIAI

SAKYTINĖ KALBA

Noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. Tvarkingai valgo,
susitvarko, apsirengia. Tausoja sveikatą,
saugiai elgiasi.

FIZINIS AKTYVUMAS

Noriai, džiugiai, aktyviai ir įvairiai juda,
žaidžia judrius žaidimus. Tikslingai atlieka
veiksmus, kuriems būtina akių–rankos koordinacija ir išlavėjusi smulkioji motorika.

Nusiteikia išklausyti kitą, išreikšti save ir savo
patirtį kalba. Klausosi ir supranta, ką kalba
kiti, šneka natūraliai, laisvai reiškia mintis,
išgyvenimus, keičiasi sumanymais, idėjomis.
Jaučia kalbos grožį.

RAŠYTINĖ KALBA

Domisi ženklais, simboliais, tekstu. Atpažįsta, rašinėja raides, kitus simbolius, pradeda
skaitinėti.

SĖKMINGAI
BESIUGDANTIS
INICIATYVUMAS
IR ATKAKLUMAS

Didžiuojasi savimi ir gerėjančiais savo
gebėjimais. Pagal pomėgius pasirenka veiklą,
įsitraukia ir ją plėtoja. Kreipiasi pagalbos,
jei negali įveikti sunkumų.

TYRINĖJIMAS

Domisi, kas vyksta aplink. Stebi, eksperimentuoja, ieško atsakymų į kilusius klausimus,
samprotauja, daro išvadas, atranda naujus
savęs ir aplinkos pažinimo būdus.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Nusiteikia ieškoti išeičių kasdieniams
iššūkiams ir sunkumams įveikti. Atpažįsta
kylančius iššūkius, sunkumus, ieško tinkamų
būdų jiems spręsti, pradeda numatyti
priimtų sprendimų pasekmes.

ORUS

KŪRYBIŠKUMAS

EMOCIJŲ SUVOKIMAS
IR RAIŠKA

Džiaugiasi galėdamas laisvai kurti ir
improvizuoti. Savitai reiškia įspūdžius
įvairioje veikloje, ieško informacijos,
siūlo idėjas, jas įgyvendina.

Domisi, atpažįsta ir įvardija savo ir kitų
emocijas, jas tinkamai reiškia, ugdosi
empatiškumą.

MOKĖJIMAS MOKYTIS

SAVIREGULIACIJA
IR SAVIKONTROLĖ

Noriai mokosi, džiaugiasi savo pasiekimais.
Įvaldo kai kuriuos mokymosi būdus, pradeda
suprasti mokymosi procesą.

Nusiteikia valdyti emocijas,
elgesį. Geba susitarti, laikytis
susitarimų, bendraudamas
siekia kontroliuoti
savo žodžius ir veiksmus.

SAVIVOKA IR
SAVIGARBA

Save vertina teigiamai.
Supranta savo asmens
tapatumą, pasitiki savimi
ir savo gebėjimais.

SANTYKIAI SU
SUAUGUSIAISIAIS

Nusiteikia bendrauti, bendradarbiauti su
suaugusiaisiais. Pasitiki pedagogais, juos
gerbia, drąsiai reiškia savo nuomonę, žino,
kaip reikia elgtis su nepažįstamaisiais.

SANTYKIAI SU
BENDRAAMŽIAIS

Nusiteikia geranoriškai bendrauti, žaisti su
bendraamžiais; mokosi būti greta ir kartu
su kitais. Draugauja bent su vienu vaiku.

KURIANTIS

SMALSUS

MENINĖ RAIŠKA

APLINKOS PAŽINIMAS

(MUZIKA, ŠOKIS, VAIDYBA,
VIZUALINĖ RAIŠKA)
Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, nusiteikia
dalyvauti meninėje veikloje. Spontaniškai ir
savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, jausmus
muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje.

ESTETINIS SUVOKIMAS

Domisi, gėrisi aplinka, menu. Džiaugiasi savo ir
kitų kūryba. Dalijasi išgyvenimais, įspūdžiais.

Parengta pagal: Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2014.
Prieiga internetu: https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf.

Nori pažinti, suprasti save ir aplinkinį pasaulį. Įvardija ir bando paaiškinti socialinius,
gamtos reiškinius, gyvosios ir negyvosios
gamtos objektus. Domisi technika.

SKAIČIAVIMAS IR
MATAVIMAS

Nusiteikia pasaulį pažinti skaičiuodamas, matuodamas. Ugdosi gebėjimą mąstyti nuosekliai, logiškai. Geba skaičiuoti, grupuoti, matuoti. Pradeda suvokti laiko tėkmę ir trukmę.

