
PATVIRTINTA 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio 

gimnazijos direktorės 2021  m. gegužės 21 d. 

įsakymu  Nr. V- 113 

 

TRAKŲ R. LENTVARIO MOTIEJAUS ŠIMELIONIO GIMNAZIJOS  

 

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  

UGDYMO(SI) PASIEKIMŲ VERTINIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

           1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau - 

Aprašas) nustato bendruosius reikalavimus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) 

pasiekimų vertinimui Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje. 

           2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2014 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

bei Švietimo aprūpinimo centro parengtu ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ (toliau  

Pasiekimų aprašas) ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, 2014. 

          3. Pasiekimų apraše vartojamos šios sąvokos:  

Pasiekimų aprašas – tai gairės ugdytojams, kuriose pateikiama vaiko iki šešerių metų įgyjamų 

vertybinių nuostatų bei esminių gebėjimų visuma ir jo ugdymo pažangą nusakantys pasiekimų žingsniai, 

padedantys pedagogams, tėvams (globėjams, įtėviams), švietimo pagalbos specialistams, kitiems 

ugdytojams ir vadovams, atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, įgyvendinti ugdymo turinį, 

pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, stebėti vaikų pažangą ir tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką. 

Vaikų ugdymosi pasiekimai – tai ugdymosi procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir supratimas, 

nuostatos, apie kuriuos sprendžiame iš vaikų veiklos ir jos rezultatų. 

Pasiekimų žingsnis –  tai vaiko pažangą rodantys žinių ir supratimo, gebėjimų ir nuostatų pokyčiai 

per vienerius metus, atitinkantys vaiko raidos dėsningumus kokybiško ugdymo sąlygomis. 

Ikimokyklinuko pasiekimų aplankas – tai iš anksto suplanuotas ir tam tikru būdu (gali būti ir 

elektroniniu) sudarytas vaiko pasiekimus iliustruojančių darbų rinkinys, padedantis susidaryti vaizdą 

apie tai, ką vaikas moka ir geba, kaip auga ir tobulėja. 

Vaiko ugdymosi pasiekimų sritis – tai vaiko ugdymuisi svarbi sritis, kurioje išskirta vertybinė 

nuostata ir esminis gebėjimas. 

Vertybinė nuostata – tai ugdymo ir ugdymo(si) procese įgytas nusiteikimas, polinkis, požiūris, 

išreiškiantis vaiko santykį su savimi, su kitais ir su aplinka. 



Esminis gebėjimas – tai nuo gimimo iki šešerių metų kiekvienoje iš ugdymo(si) pasiekimų sričių 

įgytas svarbiausias vaiko gebėjimas ką nors daryti, veikti, elgtis, kurti. 

Pasiekti gebėjimai – vaiko gebėjimai, atitinkantys vaikų raidos bendruosius ir individualiuosius 

ypatumus. 

Aukštesni gebėjimai – gebėjimai, viršijantys vaikų raidos bendruosius ir individualiuosius 

ypatumu.  

Siektini gebėjimai – gebėjimai, neatitinkantys vaikų raidos bendrųjų ir individualiųjų ypatumų. 

          

 

II SKYRIUS 

  VERTINIMO TIKSLAS,  UŽDAVINIAI, NUOSTATOS, PRINCIPAI 

 

4. Vertinimo tikslas - nustatyti  vaiko kompetencijos (gebėjimų, žinių ir supratimo, nuostatų) lygį 

įvairiose ugdymo (-si) pasiekimų srityse: fizinio aktyvumo ir kasdienio gyvenimo įgūdžių, savivokos ir 

savigarbos, emocijų suvokimo ir raiškos, savireguliacijos ir savikontrolės, santykių su suaugusiaisiais ir 

bendraamžiais, sakytinės ir rašytinės kalbos, aplinkos pažinimo, skaičiavimo ir matavimo, estetinio 

suvokimo ir meninės raiškos, iniciatyvumo ir atkaklumo, tyrinėjimo, problemų sprendimo, kūrybiškumo 

bei mokėjimo mokytis. 

5. Vertinimo uždaviniai: 

   5.1. padėti vaikui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti; 

         5.2. padėti   pedagogui   įžvelgti   vaiko   ugdymosi galimybes, nustatyti  problemas  ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą; 

         5.3. suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko ugdymąsi; gerinti ryšius tarp vaiko, tėvų ir 

įstaigos;  

         5.4. nustatyti įstaigai savo darbo kokybę, planuoti ugdymą, suteikti pagalbą pagal vaikų poreikius. 

6. Vertinimo principai: 

6.1. konfidencialumas; 

6.2. individualizavimas; 

6.3. objektyvumas; 

6.4. veiksmingumas. 

7. Vertinimo nuostatos: 

7.1. padėti vaikui išgyventi sėkmės jausmą; 

7.2. paskatinti vaiką apmąstyti turimus gebėjimus; 

7.3. padėti suvokti vaikui, kaip kinta gebėjimai per tam tikrą laiką; 

7.4. motyvuoti vaiką ugdytis, įveikti kliūtis, prasmingai veikti, tobulėti, didintų savivertę. 

 

 

III SKYRIUS 

VAIKO UGDYMO(SI) PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 



          8.  Vaikų   pasiekimų    ir   pažangos   vertinimas   įstaigoje   atliekamas  pagal   aštuoniolika vaiko  

ugdymo(si) sričių,    vadovaujantis     kiekvienos  srities  išskirta  esmine  nuostata ir esminiu gebėjimu, 

kuriuos    vaikas    turėtų   įgyti   iki 6-erių metų, t.y. per  visą   ikimokyklinio ugdymo(si) laikotarpį. 

          9. Priešmokyklinio ugdymo grupėje vertinimas vykdomas pagal 5 kompetencijas: socialinę, 

sveikatos, pažinimo, komunikavimo, meninę. Vertinimo būdai ir metodai taikomi, atsižvelgiant į tai, kas 

vertinama: žinios ir supratimas, gebėjimai, vertybinės nuostatos ar visuma — vaiko kompetencija. 

          10. Kompetencijos įvertinimas pagrįstas ilgalaikiu vaiko stebėjimu ir informacijos iš įvairių 

šaltinių kaupimu bei jos apibendrinimu. Vaiko veikla stebima, jam veikiant natūralioje arba tikslingai 

sukurtoje situacijoje: žaidžiant, bendraujant, dalyvaujant bendroje grupės veikloje ir kt. 

         11. Vaiko pasiekimų lygmuo įvertinamas pagal pasiekimus, numatytus priešmokyklinio 

ugdymo programoje. Specialiųjų poreikių turinčių vaikų pasiekimų lygmuo — priešmokyklinio ugdymo 

programoje, pritaikytoje vaikui atsižvelgus į jo specialiuosius ugdymosi poreikius. 

          12. Vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo daroma pažanga, lyginant vaiko dabartinius 

pasiekimus su ankstesniais. Skirtingų vaikų pasiekimai viešai tarpusavyje nelyginami. 

13. Vaiko ugdymo(si) pažangos įsivertinimą/vertinimą atlieka vaikai, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojos, švietimo pagalbos specialistai, tėvai.  

         13.1. vaikai įsivertina savo pokyčius (ką aš galiu? kiek aš paaugau?); 

         13.2. mokslo metų pradžioje ( rudenį, spalio mėn.) ir mokslo metų pabaigoje (pavasarį, gegužės 

mėn.) ikimokyklinio ugdymo mokytoja pildo individualią kiekvieno ikimokyklinio amžiaus vaiko 

pasiekimų vertinimo  lentelę pagal pasiekimų sritis, pasirinktu simboliu pažymėdama pasiektą gebėjimų 

žingsnį ir pateikdama rekomendacijas dėl tolimesnio vaiko ugdymo (-si) (Priedas Nr. 3) ir bendrą 

ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų  lentelę, kurioje įrašomi konkretūs kiekvienos ugdymosi srities 

vaikų pasiekimų žingsniai (Priedas Nr. 4 ); 

         13.3. atsižvelgiant į vaikų amžių, kiekvienoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje 

kasdien organizuojamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų asmeninis įsivertinimas 

panaudojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų sukurtas ir ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinėje grupėje aprobuotas ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų asmeninio įsivertinimo metodines priemones;  

        13.4. kiekvienam vaikui, baigusiam priešmokyklinio ugdymo programą, rašomos vertinamosios    

išvados    (įvertinimai), pateikiamos   aprašomuoju   būdu:   trumpais komentarais. Vykdant pirminį ir 

galutinį vertinimą naudojami klausimynai, kur kompetencijos pagal požymius vertinamos balais, o 

galutinis vertinimas išreikštas procentine išraiška. Aprašyme pateikiama informacija: 

          13.4.1.stipriosios vaiko pusės (geriausiai sekasi); 

          13.4.2.vaiko silpnybės (galėtų pasistengti); 

          13.4.3.eiti į mokyklą pasirengęs (-usi) puikiai/ gerai/ patenkinamai. 

13.5. švietimo pagalbos specialistai  prireikus vertina vaikų pasiekimus ir pažangą, apibendrintą 

informaciją pateikia grupių mokytojoms; 

13.6. ikimokyklinio ugdymo mokytojos su tėvais aptaria ir vertina vaiko pasiekimus. 

14. Vaiko pasiekimų vertinimo metodai: 

14.1.vaiko stebėjimas natūralioje kasdieninėje veikloje, vaiko veiklos ir kūrybinės raiškos darbelių 

analizė (meninės, žodinės kūrybos darbai, pratybos, nuotraukos, vaizdo įrašai, vaiko veiklos stebėjimo 



užrašai), vaiko kalbos užrašai, pokalbiai su vaiku ir vaiko tėvais, (kasdieniniai ir individualūs pokalbiai), 

specialistų pokalbiai. 

 14.2. Esant pandemijai ir ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu būdu, ugdytinių pažangos 

vertinimas vyksta grįžtamuoju būdu pagal tėvų pateiktas mokytojai vaiko veiklos nuotraukas, 

atsiunčiant atliekamų užduočių darbus su komentarais, vaizdo įrašus, kuriuos atsiunčia tėvai. Pritarus 

tėvams/ globėjams/ rūpintojams galimi pokalbiai su ugdytiniais. 

         15. Įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pažangos pasiekimai 

žymimi ,,Vaiko pasiekimų aplanke“, priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų ir elektroniniame dienyne.  

         16. ,,Vaiko pasiekimų aplanką“ sudaro: 

         16.1. ikimokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų vertinimo lentelė su komentarais (Priedas Nr. 2), 

vaiko pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo formos (Priedas Nr.3, Priedas Nr.4, Priedas Nr.5); 

priešmokyklinio amžiaus vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimas, pasiekimų mokslo metų pradžioje ir 

pabaigoje procentinė išraiška, emocinio ir gebėjimų veikloje įsivertinimo lentelė (Priedas Nr.5); 

         16.2. vaiko  meninės raiškos darbai ( dailės darbeliai, žodinė kūryba, užrašytos vaiko mintys); 

         16.3. vaiko   veiklos    stebėjimo    užrašai    (įv. užduotėlės, vaiko  mintys, nuomonė); 

         16.4. vaiko elgesio faktų analizė (atskirų situacijų pavyzdžiai); 

         16.5. nuotraukos, vaizdo įrašai; 

         16.6. tėvų komentarai ir pateikta informacija; 

         16.7. vaiko įsivertinimas (vaikas skatinamas įsivertinti, siekiant formuoti supratimą apie jo paties 

ugdymąsi).  

         17. Informacija, sukaupta vaiko aplanke, naudojama, kryptingai ir tikslingai planuojant 

ugdomąją veiklą, bendradarbiaujant su tėvais,  sklandžiai pereinant į pradinio ugdymo programą.  

18. Baigus priešmokyklinio ugdymo programą mokytoja pateikia mokyklai ar mokytojui, 

vykdančiam pradinio ugdymo programą, rekomendaciją (Priedas Nr.6), parengtą pagal Tvarkos apraše 

priede pateiktą formą. Rekomendacija pasirašyta priešmokyklinio ugdymo mokytojos ir patvirtinta 

gimnazijos direktorės. 

 

 

IV SKYRIUS 

INFORMAVIMAS APIE VAIKO PASIEKIMUS IR PAŽANGĄ 

 

          19. Vertinimo rezultatai aptariami individualiuose pokalbiuose su tėvais (globėjais, įtėviais), su 

gimnazijos administracija, mokytojų metodinės grupės susirinkimuose, mokytojų tarybos posėdžiuose. 

Esant reikalui pokalbiuose dalyvauja Vaiko gerovės komisijos atstovai, kiti specialistai. 

20. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos pateikia informaciją apie vertinimo 

rezultatus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės posėdyje (2 kartus per mokslo 

metus – metų pradžioje ir  pabaigoje), priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja 1 kartą baigiantis 

mokslo metams pateikia informaciją Mokytojų tarybai. 

21. Tėvams individualiai informacija teikiama žodžiu ir raštu (pokalbyje apie vaiko pasiekimus 

gali dalyvauti ir vaikas): nuolat supažindinant su vaiko darbais, pedagogo įvertinimu, pastebėjimais, 



kasdienių pokalbių metu, supažindinant su vaiko ugdymo(si) pasiekimų aprašu ne rečiau kaip 2 kartus 

per mokslo metus (spalio ir gegužės mėnesių pabaigoje) ( Priedas Nr.1).  

22.  Tėvai gali susipažinti su Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(-si) 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu gimnazijos tinklapyje.   

  

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ IR ĮGALIOJIMAI 

 

         23. Už vaiko pasiekimų  ir pažangos vertinimą  atsakinga grupės ikimokyklinio/ priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja. 

         24. Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo medžiaga laikoma grupėje. Ji yra konfidenciali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 Priedas Nr. 1 

 

Tėvų informavimo apie vaikų pasiekimus formos ir būdai 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

  

Tėvų  
informavimo  

formos 

Individualūs  
pokalbiai 

Skelbimai  

Vaizdo   
medžiaga 

Pasiekimų   
aplankas 

Pasiekimų   
aprašas 

Nuotraukos su  
vertinamaisiais  

komentarais  

Garso   
medžiaga  

El. laiškai, tėvų  
internetinio  
bendravimo  

grupė  



 

            Priedas Nr. 2 

 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKO PASIEKIMŲ VERTINIMO LENTELĖ  

Grupės pavadinimas ............................................................ 

Vaiko vardas, pavardė ......................................................... 

Vaiko gimimo data ......................................... 

Vertinimo data ................................................ 

   

 SRITYS  ŽINGSNIAI 1 2 3 4 5 6 

R P R P R P R P R P R P 

1. Kasdienio gyvenimo įgūdžiai             

2. Fizinis aktyvumas             

3. Emocijų suvokimas ir raiška             

4. Savireguliacija ir savikontrolė             

5. Savivoka ir savigarba             

6. Santykiai su suaugusiaisiais             

7. Santykiai su bendraamžiais             

8. Sakytinė kalba             

9. Rašytinė kalba             

10. Aplinkos pažinimas             

11. Skaičiavimas ir matavimas             

12. Meninė raiška             

13. Estetinis suvokimas             

14. Iniciatyvumas ir atkaklumas             

15. Tyrinėjimas             

16. Problemų sprendimas             

17. Kūrybiškumas             

18. Mokėjimas mokytis             

 

Paaiškinimas: raidė R – ruduo, raidė P – pavasaris. Kiekvienoje ugdymosi srityje simboliu ˅   

ikimokyklinio ugdymo mokytoja pažymi kelintame žingsnyje yra vaiko ugdymosi  pasiekimai. 

Rekomendacijos dėl tolimesnio vaiko ugdymo (-si)  

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja                                                                                                                                                                                    

 



Priedas Nr. 3 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO  LENTELĖ 

           (Pirmas pusmetis – ruduo) 

Grupės pavadinimas ................................ 

Vertinimo data ................................ 

    

SRITYS Nr.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Vaiko vardas, 

pavardė, 

amžius 

 

 

 

 

 

               

1. Kasdienio gyvenimo 

įgūdžiai 

               

2. Fizinis aktyvumas                

3. Emocijų suvokimas ir raiška                

4. Savireguliacija ir 

savikontrolė 

               

5. Savivoka ir savigarba                

6. Santykiai su suaugusiaisiais                

7. Santykiai su bendraamžiais                

8. Sakytinė kalba                

9. Rašytinė kalba                

10. Aplinkos pažinimas                

11. Skaičiavimas ir matavimas                

12. Meninė raiška                

13. Estetinis suvokimas                

14. Iniciatyvumas ir 

atkaklumas 

               

15. Tyrinėjimas                

16. Problemų sprendimas                

17. Kūrybiškumas                

18. Mokėjimas mokytis                

Paaiškinimas: šalia kiekvienos ugdymosi srities, po duomenimis apie vaiką, ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja užrašo skaičių - vaiko ugdymosi pasiekimų žingsnį. 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  



                                                                                                                                                                                     Priedas Nr. 3 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO  LENTELĖ 

       (Antras pusmetis – pavasaris) 

Grupės pavadinimas ................................ 

Vertinimo data .................................. 

 

SRITYS Nr.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Vaiko 

vardas, 

pavardė, 

amžius 

 

 

 

 

 

 

               

1. Kasdienio gyvenimo 

įgūdžiai  

               

2. Fizinis aktyvumas                

3. Emocijų suvokimas ir raiška                

4. Savireguliacija ir 

savikontrolė 

               

5. Savivoka ir savigarba                

6. Santykiai su suaugusiaisiais                

7. Santykiai su bendraamžiais                

8. Sakytinė kalba                

9. Rašytinė kalba                

10. Aplinkos pažinimas                

11. Skaičiavimas ir matavimas                

12. Meninė raiška                

13. Estetinis suvokimas                

14. Iniciatyvumas ir 

atkaklumas 

               

15. Tyrinėjimas                

16. Problemų sprendimas                

17. Kūrybiškumas                

18. Mokėjimas mokytis                

Paaiškinimas: šalia kiekvienos ugdymosi srities, po duomenimis apie vaiką, ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja užrašo skaičių - vaiko ugdymosi pasiekimų žingsnį. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja                                             



Priedas Nr. 4 

IKIMOKYKLINIOAMŽIAUS 

VAIKŲ EMOCINIO ASMENINIO 

ĮSIVERTINIMO LENTELĖ 

                                 

(data) 

 

(grupės pavadinimas  ir vaikų amžius) 

 

Eil. 
Nr. 

Vaiko vardas, pavardė Savaitės dienos 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

Paaiškinimas: šalia savo vardo ir pavardės, po savaitės dienos pavadinimu, kiekvienas vaikas 

pažymi savo emociją atspindintį veiduką: linksmą, liūdną ar piktą. 

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

 



                                                        Priedas Nr. 5 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

EMOCINIO IR GEBĖJIMŲ VEIKLOJE ASMENINIO ĮSIVERTINIMO 

LENTELĖ 

 

(data) 

 

(grupės pavadinimas ir vaikų amžius) 

 

Eil. 
Nr. 

Vaiko vardas, pavardė Savaitės dienos 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

 Emocijos (E), gebėjimai (G) E G E G E G E G E G 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

Paaiškinimai: šalia savo vardo ir pavardės, po savaitės dienos pavadinimu ir raide E,  kiekvienas 

vaikas   pažymi savo emociją atspindintį veiduką: linksmą, piktą, juokaujantį, išsigandusį, liūdną 

ar išdykusį;  šalia savo vardo ir pavardės, po savaitės dienos pavadinimu ir raide G, kiekvienas 

vaikas įsivertinęs savo veiklą, langelį nuspalvina gebėjimų įsivertinimą simbolizuojančia spalva: 

puikiai – rožinė, labai gerai – žalia, gerai – oranžinė, reikia pasistengti – geltona, nepavyko – 

mėlyna.    

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja                               



    Priedas Nr.6 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS(Ų) 

REKOMENDACIJA 

 

 

Trakų. r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija 
                                                                   

 

(data) 

 

 

Vardas, pavardė:  

Gimimo  data:  

Ugdymosi kalba: lietuvių k. 

Gimtoji kalba:  

Gimnazijos kontaktai: Klevų alėja 26, Lentvaris, LT 25109, simelioniogimnazija@gmail.com, tel.nr. 

852828280, 860204449. 

 

 

Vaiko pasiekimai- kompetencijos, baigus priešmokyklinio ugdymo programą      

 

                                                                                                                                                                         

 Vertinimas 

(pažymėti +) 
   Komentaras  
  (Komentaruose įrašykite vaiko ypatingus 

gebėjimus, ugdymosi sunkumus ir 

problemas). 
Ryšku 

(taiko) 

Siekia 

1. Socialinė kompetencija 

Pasako savo vardą, pavardę, amžių, lytį.    

Palygina, koks yra dabar, koks buvo anksčiau, vertina 

save kaip asmenį. 

   

Pasako, kuo domisi.Nori mokytis, tobulėti, plėtoti 

savo galias. 

   
 

Suvokia savo ir kitų asmeninę erdvę, gerbia kitų 

privatumą, saugo savo asmenines ribas. 

   

Veikia laisvai ir išradingai, baigia pradėtus darbus.    

Skiria kas yra tinkamas ir netinkamas elgesys.    

Laikosi taisyklių ir susitarimų.    

Patyręs nesėkmę bando ieškoti išeities.    

Sutvarko savo buvimo vietą, tausoja žaislus ir daiktus.    
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Įsitraukia į kasdienius darbus, supranta, kodėl juos 

reikia atlikti. 

   

Geranoriškai, konstruktyviai bendradarbiauja su kitais 

vaikais. Siekia priklausyti grupei. 

   

Mandagiai elgiasi su suaugusiais, atsižvelgia į jų 

prašymus, pageidavimus. Prireikus kreipiasi pagalbos 

į suaugusiuosius. 

   

Priima pokyčius, suvokia juos kaip savo gyvenimo 

dalį. 

   

Domisi socialine aplinka, orientuojasi joje.    

Kita svarbi informaciją apie socialinę kompetenciją:  

2. Sveikatos kompetencija 

Laikosi kasdieninių gyvenimo ir higienos įgūdžių.    

Rūpinasi savo ir aplinkos švara ir tvarka.    

Tinkamai reiškia savo emocijas, jausmus. Bando 

susivaldyti nuo impulsyvaus elgesio. 

   

Tam tikrą laiką sutelkia dėmesį į konkrečią veiklą.    

Sportuodamas juda saugiai, patiria judėjimo 

džiaugsmą. 

   

Domisi sveika mityba, valgo įvairų ir vertingą maistą. 

Žino žalingą organizmui maistą ir jo bando vengti.  

   

Supranta, laikosi veiklos ir poilsio ritmo.    

Budrus, atsargus savo aplinkoje. Geba atsispirti 

netinkamam kitų elgesiui. 

   

Kita svarbi informaciją apie sveikatos  kompetenciją:  

3. Pažinimo kompetencija 

Tyrinėja artimiausią aplinką, renka rūpimą 

informaciją, klausinėja. 

   

Skaičiuoja, matuoja, lygina, grupuoja, sprendžia 

užduotis, gali naudoti skaitmenis, ženklus. 

   

Eksperimentuoja, pastebi daiktų ir augalų pokyčius, 

priežasties ir pasekmės ryšį. 

   

Skiria ir pavadina spalvas, formas, garsus, nusako 

daiktų dydį, erdvinę padėtį. 

   

Pasako, kuo augalai ir gyvūnai naudingi žmogui.     

Supranta, kaip elgtis buityje, gamtoje ir gatvėje.    

Apmąsto tai, kas pažinta, patirta.    

Kita svarbi informaciją apie pažinimo kompetenciją:   

4. Komunikavimo  kompetencija  



Atidžiai klausosi, išgirsta ir supranta grupės draugų, 

pedagogų ir kitų suaugusiųjų kalbą. 

   

Mandagiai bendrauja su draugais ir suaugusiais.    

Kalba įtaigiai ir išraiškingai, aiškiai taria kalbos 

garsus. 

   

Pažįsta raides.    

Jungia raides į žodį, perskaito žodžius    

 Rašo dauguma raidžių, taisyklingai laiko rašiklį.    

Reiškia savo mintis žodžiais. Deklamuoja, seka 

pasakas, mena mįsles. Pats kuria tekstus. 

   

Reiškia savo mintis piešiniais.    

Geba papasakoti apie save ir artimiausią aplinką.    

Domisi knygomis. Atidžiai klausosi skaitomo teksto. 

Pasakoja apie  veikėjų nuotykius, poelgius. 

   

Naudojasi informacinėmis komunikacinėmis 

technologijomis komunikavimui. 

   

Kita svarbi informaciją apie komunikavimo kompetenciją:  

5. Meninė kompetencija 

Skiria ir įvardina spalvas, daiktų formas, ypatybes.    

Kuria pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta technika, ieško 

naujų raiškos būdų. Naudoja įvairias dailės technikas. 

   

Geranoriškai vertina savo ir kitų kūrybą, dalijasi 

įspūdžiais. 

   

Atpažįsta skirtingų žanrų, laikmečio kūrinius, juos 

komentuoja. 

   

Turi tvarkingo darbo įgūdžių: geba pasiruošti ir 

susitvarkyti darbo vietą. Taupiai elgiasi su dailės 

priemonėmis ir medžiagomis. 

   

  

 

Baigia pradėtus darbelius.    

Domisi judėjimu, judesiu, šokiu.    

Domisi, klausosi, girdi   muzikos garsus.    

Jaučia ritmą, mėgsta groti ritminiais instrumentais.    

Atpažįsta kai kuriuos muzikinius kūrinius.    

Šoka pavieniui, poroje, grupėje. Geba judėti 

įvairiomis kryptimis, įvairiais būdais. 

   

Šoka grakščiai, neskubėdamas, nesistumdydamas, 

mandagiai elgiasi renginiuose. 

   

Domisi vaidyba, siekia įgyti vaidybinės patirties.    



 6. Teikta švietimo pagalba (jos rezultatai) ir rekomendacijoa dėl švietimo pagalbos tęstinumo. 

 

 

 

 

7. Kita  svarbi informacija ( adaptacija grupėje, lankomumas ir kt.) 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                    .................................................................................. 
   (parašas, vardas, pavardė) 

A. V. 
 

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas(a)  

    

                                                                                                                     

          (parašas, vardas, pavardė) 

 

                                                                      

 

                                                                                         

 


