
Muzika  

 Geba dainuoti, skanduoti, 
intonuoti 

 Naudoja įvairius garso išgavimo 
būdus, groja vienas ir grupėje 

 Rimuoja paprastus darinius, skiria 
trumpus, ilgus garsus 

 Apibūdina ir vertina klausomą 
muziką 

 
Vaidyba  

 Laisvai, išraiškingai vaidina, 
improvizuoja 

 Kuria siužetus, pasiskirsto 
vaidmenimis 

 Šokant išlaiko pusiausvyrą, jaučia 
kryptį, reaguoja į tempą, ritmą 

 Geba šokti poroje ir grupėje 
(ratelius, žaidimus) 

 Tikėkite vaiko sėkme. Tuomet jis 
jausis tvirtesnis, pajėgesnis, turės daugiau 
valios, jėgų, ištvermės siekti tikslo.  Ugdykite 
vaiko atsakomybę, nes mokymasis tai veikla, 
už  kurios rezultatus atsakingas jis pats. 
  
Šaltiniai : 
1.www.smm.lt 
2.www.ikimokyklinis.lt 
3.www.skruzdelynas.jimdo.com 

KĄ TURĖTŲ GEBĖTI BŪSIMAS 
PIRMOKAS 
(gairės tėvams) 

Sveikatos saugojimo kompetencija 

 Žino, kas padeda/ kenkia sveikatai 

 Žino sveikos mitybos taisykles 

 Tinkamai reiškia savo emocijas, nuo-
taikas, jausmus 

 Užmezga ir palaiko draugiškus santy-
kius su kitais 

 Atsargiai elgiasi gatvėje 

 Žino, kas gali padėti, į ką reikia kreip-
tis ištikus nelaimei 

 Atlieka įvairius mankštos pratimus 

 Žaidžia komandinius žaidimus 

 Atlieka smulkiosios motorikos jude-
sius 

 Laikosi higienos taisyklių, rūpinasi 
švara ir tvarka 

Meninė kompetencija 

Dailė 

 Įvairiomis dailės raiškos priemonėmis 
vaizduoja daiktus, reiškinius 

 Kruopščiai ir savarankiškai atlieka 
darbelius, džiaugiasi procesu 

 Geba savarankiškai pasiruošti ir susit-
varkyti savo darbo vietą 

 Įvertina savo ir draugų darbelius 
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Komunikavimo kompetencija 

 Kalba suprantamai, aiškiai, taisyklingai 

 Nuosekliai atpasakoja  

 Geba paklausti ir atsakyti 

 Apibūdina, aiškina, informuoja, svarsto, 
diskutuoja 

 Vartoja sinonimus, antonimus, api-
bendrinimus, palyginimus 

 Išmano elementarias žodžių darybos, 
kaitymo, sakinių sandaros  taisykles 

 Pažįsta daugelį raidžių, skiria didžiąsias-
mažąsias, spausdintines- rašytines. 

 Jungia raides į skiemenis, perskaito ne-
sudėtingus žodžius 

 Skaito kelių sakinių ar ilgesnius rišlius 
tekstus 

 Žino, kad skaitoma iš kairės į dešinę, iš 
viršaus į apačią 

 Tinkamai laiko rašymo priemones 

 Kopijuoja raides, žodžius 

 Rašo daugumą raidžių spausdintiniu 
šriftu 

 Domisi knygomis 

Pažinimo kompetencija 

 Domisi artima aplinka, daiktais,  vyks-
tančiais reiškiniais 

 Atlieka elementarius tyrimus, daro išva-
das 

 Skiria ir pavadina spalvas 

 Atpažįsta geometrines formas 
(apskritimas, kvadratas, trikampis, sta-
čiakampis) 

 Nusako daiktų dydį (didesnis- mažesnis, 
aukštesnis-žemesnis)  

 Nurodo daiktų erdvinę padėtį (aukštai-
žemai, kairėje-dešinėje) 

 Skaičiuoja iki 20, atskaičiuoja nuo 10 

 Lygina operuodamas daiktais 

 Atlieka sudėties, atimties veiksmus 

 Nurodo kuo ir kaip galima išmatuoti 
daiktų dydį 

 Atpažįsta kai kuriuos skaitmenis, sutarti-
nius ženklus 

 Gretina, grupuoja, klasifikuoja daiktus 
pagal nurodytą požymį 

 Apibendrina informaciją, daro elemen-
tarią išvadą 

 Atpažįsta skaitomų tekstų žanrą 
(grožinis, informacinis) 

 Skiria tikrovę nuo prasimanymo 

 Pažįsta aplinkoje vykstančius poky-
čius, priežastis bei padarinius 

 Savais žodžiais pasakoja, ką matė, 
patyrė, suprato 

Socialinė kompetencija  

 Pasitiki savo jėgomis, savarankiškai 
atlieka užduotis 

 Susitelkia veiklai ir išlaiko dėmesį , 
jei reikia kreipiasi pagalbos 

 Laikosi taisyklių, geba kontroliuoti 
savo elgesį 

 Atpažįsta emocijas, nuotaikas, geba 
paguosti 

 Dalyvauja bendroje veikloje, sutaria 
su bendraamžiais 

 Orientuojasi įprastoje aplinkoje 

 Tausoja daiktus, žaislus, susitvarko 
savo darbo, žaidimų vietą 

 Išvardija bent kelias profesijas, žino 
kuo dirba tėvai 

 Žino kelis artimos aplinkos gamti-
nius ar kultūrinius objektus    

 Atpažįsta pagrindinius valstybės 

simbolius: vėliavą, herbą, himną 

Kompetencija – tam tikros srities žinių, gebėjimų ir nuostatų visuma, įrodytas gebėjimas atlikti užduotis, veiksmus pagal 

sutartus reikalavimus.  


