
Lentvario lopšelio-darželio "Šilas"  
vaikų daromos pažangos I-jo vertinimo analizė 

 
"Pelėdžiukų" grupės 2-3 metų amžiaus vaikų  I-sis vertinimas 
Socialinė ir emocinė raida 
Savęs ir kitų pažinimas 

Vaikų skaičius -15 

Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 3 12  pasitiki pažįstamais ir prižiūrinčiais suaugusiaisiais; 
2. 4 11  paprašytas duoda ranką, sutinka būti vedamas; 
3. 4 11  pats apsiauna šlepetes, nors ne visada tos kojos; 
4. 3 12  pats bando rengtis; 
5.  15  supranta veiklas pagal dienotvarkę (kai pranešama, 

jog laikas jau į lauką, pogulio, valgyti ir t.t.) 
6. 5 10  rodo ženklus, leidžiančius suprasti, kad nori "ant 

puoduko"; 
7. 4 11  tualete pats nusimauna ir užsimauna kelnes; 
8.  15  pats plauna rankas ir nusišluosto; 
9. 1 14  valgo pats šaukštu, geria iš puodelio; 
10. 2 13  suvokia grupės taisykles, sako "ne", kai kitas vaikas 

bando iš jo atimti žaislą, pastumtas laukia suaugusiojo 
įsikišimo; 

11. 3 12  padeda tvarkyti žaislus; 
12. 13 2 Gyvenimo 

įgūdžių 
ugdymas 

„Panašūs ir 
skirtingi“ 

supranta, jog yra berniukas arba mergytė; 

13. 2 13  matydamas verkianti vaiką įvardina "vaikas verkia"; 
14. 2 13  verkianti vaiką paglosto, apkabiną; 
15. 2 13  užsigavęs pučia skaudančia vietą;  
16.  15  džiaugdamasis ploja "katutes"; 
17.  15  žaidžia su kitais grupės vaikais; 
18. 2 13  kartu su kitais vaikais žaidžia siužetinius žaidimus 

(apsimeta vairuotoju kai žaidžia su mašinėle arba 
mamyte, kai žaidžia su lėlyte); 

19. 7 8 Grupės 
taisyklės 

laukia savo eilės pasisupti ant arkliuko; 

Viso: 2 4  Didesnį dėmesį skirti: Matui, Gabrielei, Augustui, 
Arnoldui, Arminai 

    Gabūs vaikai: Agnė, Dovilė 
Fizinė raida 
Judėjimo įgūdžiai 

Vaikų skaičius -15 

1.  15  nueina prie kamuolio ir jį paspiria; 
2.  15  abiem rankomis meta kamuolį; 
3.  15  bėga, šokinėja vietoje; 
4. 2 13  įveikia kliūtį eidamas, lipdamas, šokinėdamas; 
5. 2 13  sugauna kamuolį; 
6.  15  mėgina minti pedalus ir vairuoti važiuojančius 

žaisliukus; 
7.  15  padeda sudeda žaisliukus į vietas; 
8. 3 12  eilute surikiuoja didelius žaislus; 



9.  15  pila vandenį iš ąsotėlio į puodelį; 
10. 15  Sudaryti 

sąlygas 
įveria batraištį į didelę skylę; 

11. 10 5 -„- ima atseginėti dideles sagas; 
12. 6 9 -„- ima užtraukinėti  užtrauktuką; 
Viso: 3 6  Didesnį dėmesį skirti: Matui, Augustui, Gabrielai, 

Arnoldui, Arminai  
    Gabūs vaikai: Agnė, Ilarija, Luknė, Otilija, Gabija, 

Dovilė 
Pažinimo raida 
Pasaulio pažinimas 

Vaikų skaičius -15 

Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  15  žaidžia su žaislais; 
2.  15  konstruoja iš  statybinių detalių; 
 11 4 Sudaryti 

sąlygas 
dėlioja nesudėtingas loto; 

3.  15  ieško pamesto žaislo;  
4. 4 11  žaisdamas su smėliu naudoja kastuvėlį; 
5. 3 12  stumdo kubelį ar kitą daiktą ir imituoja mašinos 

variklio ūžesį; 
6. 9 6 Sudaryti 

sąlygas 
žaidžia savo įsivaizduojamus žaidimus; 

7. 15  Tyrinėjimai prie vandens stalo išbando įvairias priemones: 
laistytuvus, skirtingų dydžių puodelius, piltuvėlius, 
samtukus, kempines; 

8. 1 14  sumaišo spalvas išgaudamas kitą spalvą; 
9. 13 2 Tyrinėjimai vartoja žodžius kietas, lygus, sunkus, lipnus; 
10. 1 14  stebi vorele einančias skruzdėles ir svarsto, kur jos 

keliauja; 
11. 8 7 Tyrinėjimai klausia: "kur dingo sniegas?", kai nulipdytas senis 

besmegenis ištirpsta; 
12. 4 11  padeda laistyti gėles ir supranta, kad vanduo padeda 

augalams augti; 
13. 7 8 Sudaryti 

sąlygas 
lesina paukštelį ir sako: "jis alkanas"; 

Viso: 6 3  Didesnį dėmesį skirti: Matui, Gabrielai, Augustui, 
Arnoldui, Ievai, Arminai 

    Gabūs vaikai: Ilarija, Agnė, Luknė, Dovilė 
Matematikos pradmenys 
Skaičių sąvokos 

Vaikų skaičius - 15 

Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 4 11  pastatyti iš kubelių bokštą; 
2. 15  Padėti v.  išrikiuoja į vieną eilę mašinytes ir šalia jų padeda po 

vieną kubelį arba kitus daiktus; 
3.  15  parodo pirštais kiek metų; 
Sekos ir elementų ryšiai jose  
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
4. 7 8 Padėti v. išrikiuoja į vieną eilę skirtingų dydžių mašinytes arba 

kitus daiktus; 
5. 11 4 Padėti v.  pagal dydį sudeda piramidę; 
6. 12 3 Padėti v. atskiria pagrindinių spalvų pagaliukus, kamuoliukus 



ar kt.; 
7.  15  muša būgną, groja žaisliniais instrumentais; 
Formos ir erdviniai santykiai  
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
8.  15  pučia burbulus ir džiaugiasi kiek "kamuolių"; 
9. 15  Padėti v. suvokia kai kurias formų pavadinimus: "čia 

apskritimas. jis kaip saulutė".  
10.  15  suvokia, kad reikia pasilenkti, kai sakote: "tavo batai 

po stalu"; 
Rūšiavimas ir klasifikavimas  
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
11. 13 2 Padėti v. 

rūšiuoti 
į kibirą surenka visus geltonus kubelius; 

12. 14 1 -„- iš karoliukų krūvos atrenka tik apvalius karoliukus; 
13. 13 2 -„- iš žaislinių statybinių detalių išrenka kubelius ir 

pastato bokštelį; 
Viso 8 4  Didesnį dėmesį skirti: Ievai, Matui, Gabrielai, 

Augustui, Arnoldui, Arminai 
    Gabūs vaikai: Dovilė, Agnė 
Kalbos raida 
Žodynas ir kalba 

Vaikų skaičius - 15 

Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 6 9 Kasdieninis 

bendravimas 
vaikas klausia kas, kur, kada: kas čia? kur eini? kada 
ateisi? 

2.  15  žodžiais išreiškia emocijas ir mintis (nenoriu..., 
noriu...); 

3. 6 9 Skatinami 
kalbėti 

bendraudamas vartoja 2 ir daugiau žodžių sakinius; 

4.  15  pradeda vartoti įvardžius: aš, jis, man; 
5.  15  pradeda vartoti neiginį (ne); 
6. 10 5 Vyrauja 

žaismės 
principas 

pradeda vartoti jungtukus: ir, o, bet; 

7. 12 3 -„- pradeda vartoti prielinksnius: į, ant, po; 
8.  15  klauso ir supranta nurodymus; 
Kalbos garsai ir ritmas  
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
9. 2 13  žaidžia žodžių garsais (banana, nanabana...); 
10. 2 13 

 
 kartoja žodžius, kurių smagu klausytis: dun, dun, dun 

ir t.t.; 
11. 9 6 Smulkioji 

tautosaka, 
žaidinimai 

kartoja žinomų dainų, eilėraščių, žaidinimų frazes; 

12. 13 2 Garsų 
pamėgdžiojimai 

sugalvoja savo žodžių žaidimus; 

Pažintis su knygomis Vaikų skaičius - 15 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
13.  15  savarankiškai pasirenka knygutes, vaidina, kad skaito; 
14. 11 4 Flanelinės 

lentos arba lėlių 
teatro pagalba 

kalba apie perskaitytą tekstą, kartoja suaugusiojo 
skaitomą tekstą; 



15. 3 12  prašo paskaityti knygutė; 
16.  15  imituoja žinomą pasaką, eiliuotą kūrinį; 
17.  15  komentuoja knygos veikėjus; 
Rašto tyrinėjimas  
Eil. Siekia Geba Siekiamybė  
18.  15  ant popieriaus lapo eksperimentuoja su įvairiomis 

žymėmis linijas, taškelius, zigzagais; 
19.  15  pripiešia seriją kilpinių keverzonių ir pasako: "čia 

mano mamytė arba čia aš ir t.t." 
20.  15  parodo ant spintelės durų užrašytą savo vardą ar 

simbolį ir pasako "mano"; 
21.  15  pradeda atpažinti aplinkoje paplitusius simbolius; 
22. 15  Parašyti laišką piešia linijas ir brėžia ženklus, kurie yra panašūs į 

raides; 
Viso 8 11  Didesnį dėmesį skirti: Augustui, Matui, Gabrielai 
    Gabūs vaikai: Ilarija, Agnė, Luknė, Gabija, Dovilė 
Komunikaciniai įgūdžiai Vaikų skaičius -15 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  15  suaugusiam garsiai skaitant, kokia juokingą knygelę, 

garsiai juokiasi; 
2.  15  paklaustas kieno žaislas atsako; 
3.  15  sugeba susieti personažų veiksmus, kai paaiškinama 

ką tie personažai veikia;  
4.  15  pasako: "mano knyga"; 
5.  15  norėdamas gerti sako: "dar dar"; 
6.  15  išeidamas namo atsisveikina; 
7.  15  džiaugiasi nauju daiktu; 
8. 8 7 Skatinti v. 

pasakoti savo 
įspūdžius 

pasakoja apie savaitgalį "tėvelis mane kėlė ant rankų";  

9. 6 9 Skatinti atrasti 
pasakos 

personažą 

išgirdęs žinomą pasaką apie "meškiuką", iš lentynos 
atneša  meškiuką; 

Viso: 2 7  Didesnį dėmesį skirti: Augustui, Matui, Gabrielai 
    Gabūs vaikai: Gabija, Agnė 
    Vaikų raidos: 

Silpnesnės – Pažinimo – (Pasaulio pažinimas, 
Matematikos pradmenys) 
Stipresnės – Socialinė ir emocinė (Savęs ir kitų 
pažinimas, komunikavimo įgūdžiai), kalbos raida 

 
"Varpelių" grupės 2-3 metų amžiaus vaikų  I-sis vertinimas 
Socialinė ir emocinė raida 
Savęs ir kitų pažinimas 

Vaikų skaičius -16 

Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 1 15  pasitiki pažįstamais ir prižiūrinčiais suaugusiaisiais; 
2.  16  paprašytas duoda ranką, sutinka būti vedamas; 
3. 6 10 Padėti suvokti pats apsiauna šlepetes, nors ne visada tos kojos; 
4. 7 9 Skatinti v.  pats bando rengtis; 
5. 2 14  supranta veiklas pagal dienotvarkę (kai pranešama, 

jog laikas jau į lauką, pogulio, valgyti ir t.t.) 



6.  16  rodo ženklus, leidžiančius suprasti, kad nori "ant 
puoduko"; 

7. 3 13  tualete pats nusimauna ir užsimauna kelnes; 
8. 2 14  pats plauna rankas ir nusišluosto; 
9. 1 15  valgo pats šaukštu, geria iš puodelio; 
10. 6 10 Grupės 

taisyklės 
suvokia grupės taisykles, sako "ne", kai kitas vaikas 
bando iš jo atimti žaislą, pastumtas laukia suaugusiojo 
įsikišimo; 

11.  16  padeda tvarkyti žaislus; 
12.  16  supranta, jog yra berniukas arba mergytė; 
13.  16  matydamas verkianti vaiką įvardina "vaikas verkia"; 
14. 4 11  verkianti vaiką paglosto, apkabiną; 
15.  16  užsigavęs pučia skaudančia vietą;  
16.  16  džiaugdamasis ploja "katutes"; 
17. 3 13  žaidžia su kitais grupės vaikais; 
18. 2 14  kartu su kitais vaikais žaidžia siužetinius žaidimus 

(apsimeta vairuotoju kai žaidžia su mašinėle arba 
mamyte, kai žaidžia su lėlyte); 

19. 4 10  laukia savo eilės pasisupti ant sūpuoklių; 
Viso: 3 7  Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai:  
Fizinė raida 
Judėjimo įgūdžiai 

Vaikų skaičius -16 

1.  16  nueina prie kamuolio ir jį paspiria; 
2. 1 15  abiem rankomis meta kamuolį; 
  16  bėga, šokinėja vietoje; 
3. 3 13  įveikia kliūtį eidamas, lipdamas, šokinėdamas; 
4. 8 8 Judrus. 

žaidimai 
sugauna kamuolį; 

5. 3 13  mėgina minti pedalus ir vairuoti važiuojančius 
žaisliukus; 

Š. 8 8 Grupės 
taisyklės 

padeda sudeda žaisliukus į vietas; 

7. 4   eilute surikiuoja didelius žaislus; 
8. 16  Tyrinėjimai  pila vandenį iš ąsotėlio į puodelį; 
9. 6 10 Sudaryti 

sąlygas 
įveria batraištį į didelę skylę; 

10. 7 9 -„- ima atsekinėti dideles sagas; 
11. 7 9 -„- ima užtraukinėti  užtrauktuką; 
Viso: 6 2  Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai:  
Pažinimo raida 
Pasaulio pažinimas 

Vaikų skaičius -16 

Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 1 15  žaidžia su žaislais; 
2. 2 14  konstruoja iš  statybinių detalių; 
  16  dėlioja nesudėtingas loto; 
3. 2 14  ieško pamesto žaislo;  
4.  16  žaisdamas su smėliu naudoja kastuvėlį; 
5. 9 7 Skatinti 

interpretuoti 
stumdo kubelį ar kitą daiktą ir imituoja mažinos 
variklio ūžesį; 



6.  16  žaidžia savo įsivaizduojamus žaidimus; 
7. 16  tyrinėjimai prie vandens stalo išbando įvairias priemones: 

laistytuvus, skirtingų dydžių puodelius; piltuvėlius, 
samtukus, kempines; 

8. 9 7 atradimai sumaišo spalvas išgaudamas kitą spalvą; 
9. 16  Padėti suvokti 

sąvokas 
vartoja žodžius kietas, lygus, sunkus, lipnus; 

10. 14 2 tyrinėja stebi vorele einančias skruzdėles ir svarsto, kur jos 
keliauja; 

11. 3 13  klausia: "kur dingo sniegas?", kai nulipdytas senis 
besmegenis ištirpsta; 

12. 5 11  padeda laistyti gėles ir supranta, kad vanduo padeda 
augalams augti; 

13.  16  lesina paukštelį ir sako: "jis alkanas"; 
Viso: 5 4  Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai:  
Matematikos pradmenys 
Skaičių sąvokos 

Vaikų skaičius - 16 

Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  16  pastato iš kubelių bokštą; 
2. 1 15  išrikiuoja į vieną eilę mašinytes ir šalia jų padeda po 

vieną kubelį arba kitus daiktus; 
3.  16  parodo pirštais kiek metų; 
Sekos ir elementų ryšiai jose  
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
4. 15 1 Padėti v.  išrikiuoja į vieną eilę skirtingų dydžių mašinytes arba 

kitus daiktus; 
5. 16  Padėti v.  pagal dydį sudeda piramidę; 
6. 9 7 Padėti v.  atskiria pagrindinių spalvų pagaliukus, kamuoliukus 

ar kt.; 
7. 4 12  muša būgną, groja žaisliniais instrumentais; 
Formos ir erdviniai santykiai  
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
8.  16  pučia burbulus ir džiaugiasi kiek "kamuolių"; 
9. 16  Padėti v.  suvokia kai kurias formų pavadinimus: "čia 

apskritimas. jis kaip saulutė".  
10.  16  suvokia, kad reikia pasilenkti, kai sakote: "tavo batai 

po stalu"; 
Rūšiavimas ir klasifikavimas  
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
11. 11 5 Padėti v. 

rūšiuoti 
į kibirą surenka visus geltonus kubelius; 

12. 16  Padėti v.  iš karoliukų krūvos atrenka tik apvalius karoliukus; 
13.  16  iš žaislinių statybinių detalių išrenka kubelius ir 

pastato bokštelį; 
Viso 6 5  Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai:  
Kalbos raida 
Žodynas ir kalba 

Vaikų skaičius - 16 

Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 4 12  vaikas klausia kas, kur, kada: kas čia? kur eini? kada 



ateisi? 
2.  16  žodžiais išreiškia emocijas ir mintis (nenoriu..., 

noriu...); 
3. 2 14  bendraudamas vartoja 2 ir daugiau žodžių sakinius; 
4. 5 11  pradeda vartoti įvardžius: aš, jis, man; 
5.  16  pradeda vartoti neiginį (ne); 
6. 16  Skatinti kalbėti pradeda vartoti jungtukus: ir, o, bet; 
7. 2 14  pradeda vartoti prielinksnius: į, ant, po; 
8.  16  klauso ir supranta nurodymus; 
Kalbos garsai ir ritmas  
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
9.  16  žaidžia žodžių garsais (banana, nanabana...); 
10.  16  kartoja žodžius, kurių smagu klausytis: dun, dun, dun 

ir t.t. 
11.  16  kartoja žinomų dainų, eilėraščių, žaidinimų frazes; 
12. 9 7 Garsų 

pamėgdžiojimas 
sugalvoja savo žodžių žaidimus; 

Pažintis su knygomis Vaikų skaičius -  
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
13.  16  savarankiškai pasirenka knygutes, vaidina, kad skaito; 
14. 16  Flanelinės 

lentos arba lėlių 
teatro pagalba 

kalba apie perskaitytą tekstą, kartoja suaugusiojo 
skaitomą tekstą; 

15.  16  prašo paskaityti knygutė; 
16. 1 15  imituoja žinomą pasaką, eiliuotą kūrinį; 
17. 14 2 skatinti komentuoja knygos veikėjus; 
Rašto tyrinėjimas  
Eil. Siekia Geba Siekiamybė  
18.  16  ant popieriaus lapo eksperimentuoja su įvairiomis 

žymėmis linijas, taškelius, zigzagais; 
19.  16  pripiešia seriją kilpinių keverzonių ir pasako: "čia 

mano mamytė arba čia aš ir t.t." 
20.  16  parodo ant spintelės durų užrašytą savo vardą ar 

simbolį ir pasako "mano"; 
21.  16  pradeda atpažinti aplinkoje paplitusius simbolius; 
22. 16  Parašyti laišką piešia linijas ir brėžia ženklus, kurie yra panašūs į 

raides; 
Komunikaciniai įgūdžiai  
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
23. 9 7  suaugusiam garsiai skaitant, kokia juokingą knygelę, 

garsiai juokiasi; 
24.  16  paklaustas kieno žaislas atsako; 
 16  Vaidina, 

judesiais, 
mimika 
išreiškia 

personažą 

sugeba susieti personažų veiksmus, kai paaiškinama 
ką tie personažai veikia;  

25.  16  pasako: "mano knyga"; 
26.  16  norėdamas gerti sako: "dar dar"; 
27.  16  išeidamas namo atsisveikina; 
28.  16  džiaugiasi nauju daiktu; 



29.  16  pasakoja apie savaitgalį "tėvelis mane kėlė ant 
rankų";  

30. 4 12  išgirdęs žinomą pasaką apie "meškiuką", iš lentynos 
atneša  meškiuką; 

Viso: 6 18  Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai:  
    Vaikų raidos: 

Silpnesnės – Pažinimo (pasaulio pažinimas, 
matematikos pradmenys) 
Stipresnės – Socialinė ir emocinė, kalbos 
(komunikavimo įgūdžiai) 

2-3 metų vaikų pasiekimo apibendrinimas. Įvertinta 31 vaikas. Galime teikti, jog vaikų 
socialinė ir emocinė raida yra pakankamai išvystyta. Didesnį dėmesį reikėtų skirti vaikų pažinimo 
raidos ugdymui (pasaulio pažinimas, matematikos pradmenys).  
 
"Drugelių" grupės 3-4 metų amžiaus vaikų  I-sis vertinimas 
Socialinė kompetencija -21 Vaikų skaičius - 20 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 2 18  pasako savo vardą;  
2. 3 17  pasako savo metus; 
3. 3 17  pasako savo šeimos narių vardus;  
4.  20  skiria berniuką nuo mergaitės;  
5. 1 19  reiškia savo poreikius, norus; 
6. 2 18  įvardina savo būsenas (liūdna(s), linksma(s);  
7. 1 19  prašo pagalbos (surasti, paduoti...);  
8. 4 16  prisitaiko prie pokyčių (pasirengęs dienos dalį praleisti 

be artimųjų); 
9. 2 18  bendrauja su pažįstamais, suaugusiaisiais, vaikais;  
10. 6 14 Gyvenimo 

įgūdžių 
ugdymas 

suvokia, jog negalima imti iš nepažįstamų siūlomų 
daiktų;  

11.  20  džiaugiasi savo pasiekimais;  
12. 3 17  skiria, kas yra gerai, kas yra blogai;  
13. 9 11 Grupės 

taisyklės 
sutaria su kitais vaikais, dalijasi žaislais;  

14. 10 10 Mandagumo 
ugdymas 

paprašo žaislo iš draugo;  

15. 3 17  turi vieną ar keletą draugų;  
16. 1 19  dalyvauja bendruose žaidimuose;  
17. 1 19  mėgina padėti kitam, paguodžia;  
18. 2 18  žaisdamas mėgdžioja suaugusiųjų veiksmus, atlieka jų 

pavedimus;  
19. 2 18  turi mėgstamą žaislą, žaidimą;  
20.  20  atpažįsta savo drabužius, žaislus;  
21. 2 18  žino žaislų vietą, padeda juos į vietą. 
Viso 4 3  Didesnį  dėmesį skirti: Martynui (1) 
    Gabūs vaikai: Rūta, Anastasija, Deimantė Taras., 

Evita, Milda, Nida, Vanesa, Deimantė, Ernestas, 
Samiras, Tajus, (12) 

Sveikatos saugojimo kompetencija -19 Vaikų skaičius - 20 



Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  20  padedamas suaugusiojo plaunasi, šluostosi rankas; 
2. 1 19  pradeda savarankiškai naudotis tualetu; 
3.  20  valgo naudodamas stalo įrankiais; 
4. 10 10 "Aš aprengsiu 

lėlytę" 
mėgina rengtis; 

5. 10 10 Gyvenimo 
įgūdžių 

ugdymas 

stengiasi kontroliuoti savo emocijas ir judesius; 

6. 3 17  vengia pavojingų daiktų; 
7. 2 18  kreipiasi pagalbos ištikus nesėkmei; 
8. 8 12 "Išvyka už 

darželio ribų" 
kelyje yra atsargus, laikosi šalia suaugusiojo;  

9. 1 19  juda koordinuotai; 
10.  20  greitą ėjimą keičia bėgimu; 
11.  20  šokinėja abiem kojomis; 
12. 2 18  šokinėja viena koja; 
13.  20  nušoka nuo nedidelio paaukštinimo; 
14.  20  pralenda pro kliūtį; 
15.  20  laipioja neaukštomis kopėtėlėmis aukštyn – žemyn; 
16.  20  ridena, meta ir pagauna kamuolį iš nedidelio atstumo; 
17.  20  spiria kamuolį dešine ir kaire koja; 
18.  20  kartoja rodomus judesius, pratimus; 
19.  20  Žaidžia judriuosius žaidimus. 
Viso    Didesnį dėmesį skirti:  
 3 11  Gabūs vaikai: Rūta, Anastasija, Deimantė Taras., 

Evita, Milda, Nida, Vanesa, Deimantė, Ernestas, 
Samiras, Tajus, Andrius, Gabrielė, Maksim, Artiom, 
Milana (17) 

Pažinimo kompetencija -18 Vaikų skaičius - 20 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 7 13 "Aš ir kiti 

žmonės" 
smalsauja ir klausinėja apie save ir kitus žmones; 

2.  20  domisi aplinka; 
3.  20  supranta daiktų paskirtį (šaukštu – valgome, plaktuku 

kalame...) ir mėgina jais naudotis; 
4. 5 15  skiria šventes nuo kasdienybės;  
5.  20  domisi paveikslėlių kortelėmis, stalo žaidimais;  
6. 9 11 "Spalvų 

pasaulyje" 
pažįsta pagrindines spalvas: baltą, juodą, raudoną, 
geltoną, žalią, mėlyną; 

7. 2 18  sieja daiktus, suranda pagal spalvą, dydį;  
8. 8 12 "Mano 

geometrinė 
šalis" 

aplinkoje suranda pažįstamų formų daiktų; 

9. 3 17  apibūdina daiktų ypatybes (karštas, šaltas, švelnus...); 
10. 1 19  taisyklingai sudeda dėlionę iš 4 dalių; 
11.  20  supranta sąvokas "vienas" ir "daug"; 
12. 1 19  suvokia kryptį pagal savo kūno padėtį (pirmyn – atgal, 

aukštyn – žemyn).  
13. 7 13  pradeda skaičiuoti daiktus; 
14.  20  suvokia paros dalis: diena, naktis; 



15. 4 16  suvokia savo dienotvarkės etapus; 
16. 5 15  pastebi ir pavadina kai kuriuos gamtos reiškinius; 
17. 1 19  atpažįsta ir pavadina kai kuriuos vaisius ir daržoves; 
18.  20  atpažįsta kai kuriuos gyvūnus. 
Viso    Didesnį dėmesį skirti: -  
 3 6  Gabūs vaikai: Rūta, Anastasija, Dovydas, Evita, 

Milda, Nida, Vanesa, Deimantė, Tajus, Andrius, Milana 
(11) 

Komunikavimo kompetencija -18 Vaikų skaičius - 20 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  20  supranta suaugusiųjų ir vaikų kalbą; 
2. 4 16  noriai klausinėja (kas čia? kodėl?); 
3. 6 14 "Aš tau 

papasakosiu..." 
dalijasi informacija su kitais: rodo, sako ką matė 
girdėjo. 

4. 2 18  atsako į pasisveikinimą ir atsisveikinimą; 
5. 8 12 "Mandagumo 

ugdymas" 
mandagiai kalba dėkoja, prašo; 

6. 6 14 "Individualus 
darbas" 

taria dauguma gimtosios kalbos garsus; 

7.  20  supranta ir vykdo žmonių nurodymus; 
8. 4 16  komentuoja ką padarė, nupiešė, žaidė; 
9. 2 18  reiškia savo kietinimus žodžiais; 
10. 4 16  teisingai pavadina kasdieninius daiktus; 
11. 3 17  pasako ką veikęs (piešiu saulė, žaidžiu su kamuoliu, 

ragauju...) 
12.  20  noriai klausosi trumpu skaitomų kūrinėlių; 
13. 1 19  pats pasirenka knygą ją varto; 
14. 2 18  vardiją ką mato paveikslėliuose; 
15. 3 17  klausydamasis skaitomo teksto, parodo atitinkamus 

paveikslėlius; 
16. 3 17  suvokia trumpo teksto prasmę; 
17. 5 15  keverzoja imituodamas raštą; 
18. 6 14 "Individualus 

darbas" 
pratinasi taisyklingai laikyti piešimo reikmenį. 

Viso 4 3  Didesnį dėmesį skirti: Martynui, Deimantei Taras., 
Airiui (3) 

    Gabūs vaikai: Rūta, Anastasija, Dovydas, Evita, 
Milda, Nida, Vanesa, Deimantė, Ernestas, Samiras, 
Joris, Tajus, Gabrielė, Maksim, Milana (15) 

Meninė kompetencija -15 Vaikų skaičius - 20 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  20  piešia pieštukais, kreidelėmis, flomasteriais; 
2.  20  tapo teptuku, pirštais; 
3.  20  taškuoja, brūkšniuoja, brėžia linijas, apskritimus; 
4.  20  piešdamas naudoja keletą spalvų; 
5.  20  spauduoja pirštais, delnais, teptuku ir kitomis 

priemonėmis; 
6. 3 17  lipdo kamuoliukus, riestainius ir kitas formas iš įvairių 

minklių; 
7. 1 19  glamžo, plėšo popierių, mėgina kirpti, klijuoti; 
8.  20  stato statinius iš įvairių dydžių kaladėlių, detalių; 



9. 2 18  džiaugiasi savo kūrinėlių, rodo kitiems; 
10. 3 17  išbando savo balsą: niūniuoja, dainuoja garsiai, tyliai, 

lėtai; 
11. 1 19  domisi įvairiomis ritmo raiškos galimybėmis (stuksena 

kaladėlėmis, ploja, trepsi); 
12. 1 19  eina, bėga, trepsi, sukasi pagal muziką; 
13.  20  reaguoja į girdėtą muzikos kūrinį, skiria grojimą nuo 

dainavimo; 
14. 6 14 Sudaryti 

sąlygas 
vaikams žaisti 

žaidžia vaidybinius žaidimus remdamiesi savo socialine 
patirtimi (migdo, maitina, gydo...); 

15. 10 10 "Mano 
pasakėlė" 

vaidybiniams žaidimams naudoja žaislus ir jų 
pakaitalus. 

Viso    Didesnį dėmesį skirti: -  
 2 7  Gabūs vaikai: Rūta, Anastasija, Deimantė Taras., 

Dovydas, Evita, Milda, Nida, Vanesa, Deimantė, 
Ernestas, Samiras, Joris, Tajus, Gabrielė, Airis, 
Maksim, Artiom, Milana (19) 

    Vaikų kompetencijos: 
Silpnesnės - Socialinė, komunikavimo 
Stipresnės – Sveikatos saugojimo, meninė, pažinimo 

 
"Pakalnučių" grupės 3-4 metų amžiaus vaikų  I-sis vertinimas 
Socialinė kompetencija -21 Vaikų skaičius - 12 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 2 10  pasako savo vardą;  
2. 3 9  pasako savo metus; 
3. 5 7  pasako savo šeimos narių vardus;  
4.  12  skiria berniuką nuo mergaitės;  
5. 2 10  reiškia savo poreikius, norus; 
6. 7 5 " Aš 

liūdnas..." 
įvardina savo būsenas (liūdna(s), linksma(s);  

7. 1 11  prašo pagalbos (surasti, paduoti...);  
8. 1 11  prisitaiko prie pokyčių (pasirengęs dienos dalį praleisti be 

artimųjų); 
9. 4 5  bendrauja su pažįstamais, suaugusiaisiais, vaikais;  
10. 6 6 Gyvenimo 

įgūdžių 
ugdymas 

suvokia, jog negalima imti iš nepažįstamų siūlomų daiktų;  

11.  12  džiaugiasi savo pasiekimais;  
12. 9 3 Gyvenimo 

įgūdžių 
ugdymas 

skiria, kas yra gerai, kas yra blogai;  

13. 2 10  sutaria su kitais vaikais, dalijasi žaislais;  
14. 3 9  paprašo žaislo iš draugo;  
15.  12  turi vieną ar keletą draugų;  
16. 1 11  dalyvauja bendruose žaidimuose;  
17. 4 8  mėgina padėti kitam, paguodžia;  
18. 1 11  žaisdamas mėgdžioja suaugusiųjų veiksmus, atlieka jų 

pavedimus;  
19. 1 11  turi mėgstamą žaislą, žaidimą;  



20.  12  atpažįsta savo drabužius, žaislus;  
21. 1 11  žino žaislų vietą, padeda juos į vietą. 
Viso 3 4  Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai: Urtė; Danielius N., Austėja, Goda, Milana 

(5) 
Sveikatos saugojimo kompetencija -19 Vaikų skaičius - 12 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  12  padedamas suaugusiojo plaunasi, šluostosi rankas; 
2.  12  pradeda savarankiškai naudotis tualetu; 
3.  12  valgo naudodamas stalo įrankiais; 
4. 3 9  mėgina rengtis; 
5. 4 8  stengiasi kontroliuoti savo emocijas ir judesius; 
6. 8 4 Gyvenimo 

įgūdžių 
ugdymas 

vengia pavojingų daiktų; 

7.  12  kreipiasi pagalbos ištikus nesėkmei; 
8. 8 4 "Išvyka už 

darželio 
ribų" 

kelyje yra atsargus, laikosi šalia suaugusiojo;  

9. 2 10  juda koordinuotai; 
10.  12  greitą ėjimą keičia bėgimu; 
11.  12  šokinėja abiem kojomis; 
12. 9 3 Judėjimo 

erdvėje -
žaidimai 

šokinėja viena koja; 

13.  12  nušoka nuo nedidelio paaukštinimo; 
14.  12  pralenda pro kliūtį; 
15. 1 11  laipioja neaukštomis kopėtėlėmis aukštyn – žemyn; 
16. 2 10  ridena, meta ir pagauna kamuolį iš nedidelio atstumo; 
17. 1 11  spiria kamuolį dešine ir kaire koja; 
18. 1 11  kartoja rodomus judesius, pratimus; 
19. 1 11  Žaidžia judriuosius žaidimus. 
Viso 3 8  Didesnį dėmesį skirti: -  
    Gabūs vaikai: Urtė; Danielius N., Austėja, Modestas, 

Greta, Goda, Milana (7) 
Pažinimo kompetencija -18 Vaikų skaičius - 12 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 3 9  smalsauja ir klausinėja apie save ir kitus žmones; 
2.  12  domisi aplinka; 
3.  12  supranta daiktų paskirtį (šaukštu – valgome, plaktuku 

kalame...) ir mėgina jais naudotis; 
4. 5 7  skiria šventes nuo kasdienybės;  
5.  12  domisi paveikslėlių kortelėmis, stalo žaidimais;  
6. 9 3 "Spalvų 

pasaulis" 
pažįsta pagrindines spalvas: baltą, juodą, raudoną, geltoną, 
žalią, mėlyną; 

7. 10 2 Didaktiniai 
žaidimai 

sieja daiktus, suranda pagal spalvą, dydį;  

8. 6 6 "Mano 
geometrinė 

šalis" 

aplinkoje suranda pažįstamų formų daiktų; 

9. 6 6 "Karšta – apibūdina daiktų ypatybes (karštas, šaltas, švelnus...); 



šalta" 
10. 3 9  taisyklingai sudeda dėlionę iš 4 dalių; 
11. 3 9  supranta sąvokas "vienas" ir "daug"; 
12.  12  suvokia kryptį pagal savo kūno padėtį (pirmyn – atgal, 

aukštyn – žemyn).  
13. 2 10  pradeda skaičiuoti daiktus; 
14. 2 10  suvokia paros dalis: diena, naktis; 
15.  12  suvokia savo dienotvarkės etapus; 
16. 2 10  pastebi ir pavadina kai kuriuos gamtos reiškinius; 
17.  12  atpažįsta ir pavadina kai kuriuos vaisius ir daržoves; 
18.  12  atpažįsta kai kuriuos gyvūnus. 
Viso 4 7  Didesnį dėmesį skirti: - Deimantui, Eitvydas (2) 
    Gabūs vaikai: Danielius N. , Austėja, Goda, Milana (4) 
Komunikavimo kompetencija -18 Vaikų skaičius - 12 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  12  supranta suaugusiųjų ir vaikų kalbą; 
2. 3 9  noriai klausinėja (kas čia? kodėl?); 
3. 5 7  dalijasi informacija su kitais: rodo, sako ką matė girdėjo. 
4. 1 11  atsako į pasisveikinimą ir atsisveikinimą; 
5. 3 9  mandagiai kalba dėkoja, prašo; 
6. 5 7  taria dauguma gimtosios kalbos garsus; 
7. 1 11  supranta ir vykdo žmonių nurodymus; 
8. 3 9  komentuoja ką padarė, nupiešė, žaidė; 
9. 2 10  reiškia savo kietinimus žodžiais; 
10. 3 9  teisingai pavadina kasdieninius daiktus; 
11. 2 10  pasako ką veikęs (piešiu saulė, žaidžiu su kamuoliu, 

ragauju...) 
12. 1 11  noriai klausosi trumpu skaitomų kūrinėlių; 
13.  12  pats pasirenka knygą ją varto; 
14. 6 6 "Pasakysiu 

ką matau" 
vardiją ką mato paveikslėliuose; 

15. 4 8  klausydamasis skaitomo teksto, parodo atitinkamus 
paveikslėlius; 

16. 4 8  suvokia trumpo teksto prasmę; 
17. 6 6 "Parašysiu 

laišką" 
keverzoja imituodamas raštą; 

18. 1 11  pratinasi taisyklingai laikyti piešimo reikmenį. 
Viso 2 2  Didesnį dėmesį skirti: Deimantui, Alanui, Eitvydas (3) 
    Gabūs vaikai: Urtė; Danielius K., Austėja, Modestas, 

Adriana, Milana (6) 
Meninė kompetencija -15 Vaikų skaičius - 12 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  12  piešia pieštukais, kreidelėmis, flomasteriais; 
2.  12  tapo teptuku, pirštais; 
3. 3 9  taškuoja, brūkšniuoja, brėžia linijas, apskritimus; 
4.  12  piešdamas naudoja keletą spalvų; 
5. 5 7  spauduoja pirštais, delnais, teptuku ir kitomis 

priemonėmis; 
6. 12  Lipdymas lipdo kamuoliukus, riestainius ir kitas formas iš įvairių 

minklių; 
7. 11 1 Aplikacija glamžo, plėšo popierių, mėgina kirpti, klijuoti; 



8.  12  stato statinius iš įvairių dydžių kaladėlių, detalių; 
9.  12  džiaugiasi savo kūrinėlių, rodo kitiems; 
10. 2 10  išbando savo balsą: niūniuoja, dainuoja garsiai, tyliai, 

lėtai; 
11. 1 11  domisi įvairiomis ritmo raiškos galimybėmis (stuksena 

kaladėlėmis, ploja, trepsi); 
12.  12  eina, bėga, trepsi, sukasi pagal muziką; 
13. 2 10  reaguoja į girdėtą muzikos kūrinį, skiria grojimą nuo 

dainavimo; 
14. 2 10  žaidžia vaidybinius žaidimus remdamiesi savo socialine 

patirtimi (migdo, maitina, gydo...); 
15. 2 10  vaidybiniams žaidimams naudoja žaislus ir jų pakaitalus. 
Viso 2 6  Didesnį dėmesį skirti: -  
    Gabūs vaikai: Urtė; Danielius K., Modestas, Goda, 

Adriana (5) 
    Vaikų kompetencijos: 

Silpnesnės – komunikavimo, socialinė 
Stipresnės – sveikatos saugojimo, pažinimo, meninė 

3-4 metų  amžiaus vaikų I-jo vertinimo  apibendrinimas. Įvertinta 32 vaikai. Stiprioji 
pusė tai vaikų sveikatos saugojimo kompetencija. 

Silpnoji pusė tai vaikų socialinė ir komunikavimo kompetencijos. Remdamiesi atliktu vaikų 
daromos pažangos vertinimu, didesnį dėmesį skirti: gyvenimo įgūdžių ugdymui; grupės taisyklių 
suvokimui; mandagumo elgesio ugdymui; vaiko būsenos suvokimui. 

  
"Pakalnučių" grupės 4-5 metų amžiaus vaikų I-sis vertinimas 
Socialinė kompetencija -19 Vaikų skaičius - 2 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  2  pasako savo vardą, pavardę, kiek metų; 
2.  2  suvokia, kas yra jo šeima; 
3.  2  suvokia, kad su berniukais ir mergaitėmis 

bendraujama šiek tiek skirtingai; 
4.  2  reiškia savo jausmus kitiems priimtinais būdais; 
5.  2  įvardina savo jausmus ir paaiškina jų priežastis (aš 

linksma(s), nes..., man liūdna, nes...); 
6.  2  prireikus kreipiasi pagalbos į suaugusius ir vaikus;  
7.  2  prisitaiko įvairioje pažįstamoje socialinėje aplinkoje;   
8. 2  "Supažindinimas 

su darželio 
darbuotojais 

bendrauja su mažai pažįstamais žmonėmis (virėja, 
valytoja ir kt.); 

9.  2  atsargus su nepažįstamais žmonėmis: neįsileidžia 
svetimų į namus, kai yra vienas;  

10. 1 1  suvokia  savo gebėjimus: kas sekasi gerai, o kas 
blogai;  

11.  2  žaidžia vienas arba su kitais vaikais;  
12.  2  ieško žaidimo draugo, siūlo žaisti, tariasi; 
13.  2  džiaugiasi su kitu, kai linksma, guodžiasi, kai liūdna 

ar skauda;  
14.  2  skiria, kas gerai, o kas blogai;  
15.  2  skiria teigiamus ir neigiamus personažus, komentuoja 

jų elgesį; 
16.  2  žaidžia socialinius žaidimus (aš, mama, tėtis);  



17. 1 1  išklauso ir žaisdamas stengiasi laikytis taisyklių;  
18.  2  taikiai sprendžia ginčus dėl žaislų, žaidimo vietos; 
19,  2  žino kai kurių daiktų vietą, tvarko žaislus; 
Viso 1 16  Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai: Lilija (1) 
Sveikatos saugojimo kompetencija -22 Vaikų skaičius - 2 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  2  laikosi asmens higienos; 
2.  2  tvarkingai valgo naudodamas stalo įrankiais; 
3.  2  žino keletą sveikatai naudingų ir vertingų maisto 

produktų; 
4.  2  savarankiškai rengiasi: užsimauna, apsivelka, 

nusivelka drabužius; 
5. 1 1  rūpinasi savo ir kitų saugumu žaisdamas, 

sportuodamas; 
6. 1 1  žino neatsargaus elgesio su pavojingais daiktais 

pasekmes; 
7. 1 1  suvokia, kad ištikus nelaimei gali padėti pažįstami, o 

kartais ir nepažįstami žmonės; 
8. 1 1  turi supratimą apie saugų eismą;  
9.  2  juda skirtingais būdais: šliaužia, ropoja, eina ant 

pirštų galų, kulnais; 
10.  2  atlieka įvairius judesius skirtingu tempu; 
11.  2  žaisdamas pabėga nuo  gaudančiojo; 
12.  2  šokinėja į priekį suglaustomis kojomis; 
13.  2  šokinėja pakaitomis ant vienos ir kitos kojos; 
14.  2  perlipa nedideles kliūtis; 
15.  2  peršoka nedideles kliūtis; 
16.  2  pralenda pro kelias įvairaus aukščio kliūtis; 
17.  2  laipioja kopėtėlėmis aukštyn – žemyn; 
18.  2  ridena, meta ir pagauna kamuolį; 
19. 1   meta  kamuolį dešine ar kaire ranka į taikinį; 
20.    ridena, spiria kamuolį kojomis; 
21.    spiria kamuolį į taikinį; 
22.    žaidžia judriuosius žaidimus laikydamasis taisyklių. 
Viso - 14  Didesnį dėmesį skirti: -  
    Gabūs vaikai: Lilija(1) 
Pažinimo kompetencija -19 Vaikų skaičius - 2 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  2  stebi, tyrinėja aplinką, klausinėja kitų, norėdamas ką 

nors sužinoti;  
2. 1 1  domisi žmonių profesijomis, darbais; 
3. 2  Tyrinėti 

Lietuvos 
žemėlapį 

žino savo šalies, miesto, kaimo pavadinimą; 

4.  2  supranta daiktų paskirtį  ir jais naudotis; 
5.  2  apibūdina lytėjimu, kitais pojūčiais pažįstamas daiktų 

ypatybės (karšta, šalta, švelnus...); 
6. 1 1  domisi šeimos, bendruomenės ir kitomis šventėmis;   
7.  2  apibūdina daiktų padėtį erdvėje (viršuje – apačioje, 

toli – arti); 



8.  2  žaidžia pažįstamus stalo žaidimus su suaugusiuoju, 
vienas;  

9.  2  pažįsta, aplinkoje pastebi ir pavadina pagrindines 
spalvas;  

10. 2  "Geometrinė 
šalis" 

pažįsta, aplinkoje pastebi ir pavadina pagrindines 
geometrines figūras (skritulį, trikampį, keturkampį); 

11. 1 1  pastebi daiktų skirtumus ir panašumus; 
12. 1 1  grupuoja, lygina daiktus pagal keletą požymių (dydį, 

kiekį, paskirtį...); 
13.  2  taisyklingai sudeda dėlionę iš 6... dalių; 
14.  2  domisi skaičiais, skaičiuoja daiktus iki ...; 
15. 
 

1 
 

1  suvokia laiko tėkmę ir tinkamai vartoja kai kurias 
sąvokas: vakar, šiandien, rytoj; 

16. 1 1  žino ir pavadina paros dalis: diena, naktis, rytas, 
vakaras; 

17.  2  skiria metų laikus, pastebi ir pavadina pagrindinius 
gamtos reiškinius; 

18.  2  atpažįsta ir pavadina kai kuriuos medžius ir kitus 
artimiausius aplinkos augalus; 

19.  2  atpažįsta ir pavadina kai kuriuos gyvūnus ir 
paukščius. 

Viso 2 10  Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai:  
Komunikavimo kompetencija -17 Vaikų skaičius - 2 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  2  noriai bendrauja su suaugusiaisiais, užmezga 

kontaktą;  
2.  2  aiškina pasakoja apie tai ką žino;  
3.  2  žino ir vartoja mandagumo žodžius: ačiū, prašau; 

atsiprašau; 
4. 2  "Kokia graži 

mano gimtoji 
kalba"  

kalba suprantamai, derina ir sieja žodžius; 

5.  2  keliais žodžiais atsako į klausimus; 
6.  2  pasakoja apie savo ir kitų veiklą; 
7. 1 1  pasakoja apie savo išgyvenimus, santykius su kitais 

žmonėmis; 
8. 1 1  domisi naujų, nežinomų žodžių reikšmėmis; 
9.  2  atpažįsta girdėtą pasaką ar jos dalį ir kai kuriuos 

veikėjus; 
10.  2  turi mėgstamą knygą, pasaką, prašo ją paskaityti; 
11.  2  pasakoja, ką mato iliustracijoje, suvokia iliustracijos 

reikšmę; 
12. 1 1  klausydamasis žinomos pasakos, iš eilės sudeda 

paveiksliukus 
13. 2   atpažįsta parašytą savo vardą; 
14. 1 1  kopijuoja įvairius ženklus, raides; 
15. 1 1  suvokia, kad parašyti žodžiai turi reikšmę; 
16.  2  imituoja rašymą: piešia įvairias linijas, apskritimus; 
17.  2  taisyklingai laiko piešimo ar rašymo reikmenį. 
Viso 2 10  Didesnį dėmesį skirti:  



    Gabūs vaikai:  
Meninė kompetencija -21 Vaikų skaičius - 2 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  2  piešia  ir tapo keliomis dailės raiškos priemonėmis; 
2.  2  išmėgina naujas dailės technikas, medžiagas; 
3.  2  piešdamas, spalvindamas naudoja įvairias spalvas; 
4.  2  spauduoja įvairiomis priemonėmis ir būdais (pieštuko 

galu, pirštais...); 
5. 2  "Aš ypatingas" piešia žmogų, teisingai išdėstydamas jo kūno dalis; 
6. 1 1  piešia žinomus daiktus, reiškinius; 
7. 2  Lipdymas  lipdo ir eksperimentuoja su įvairiomis minklėmis 

(moliu, plastilinu, modelinu, tešla...); 
8. 1 1  glamžo, lanksto, plėšo popierių; 
9. 2  Lankstiniai  lenkia popierių į kelias dalis, kuria nesudėtingus 

lankstinius; 
10. 1 1  kerpa nesudėtingas formas; 
11.  2  tepa popieriaus skiauteles klijais, jas priklijuoja 

reikiamoje vietoje; 
12.  2  pagal sumanymą konstruoja daiktus iš lego detalių, 

kaladėlių; 
13.  2  grožisi savo dailės kūriniais, pasakoja, ką pavaizdavo, 

sukūrė; 
14.  2  dainuoja pritariant instrumentui ir be jo; 
15.  2  išgauna garsus skambančius žaislais, daiktais; 
16.  2  groja muzikos instrumentais (barškučiais, 

kaladėlėmis, plaktukėliais...) greitai, lėtai, garsiai, 
tyliai; 

17.  2  ritmiškai juda pagal įvairaus pobūdžio muziką 
keisdamas tempą; 

18.  2  skiria liūdną ar linksmą muziką; 
19.  2  žaidžia vaidybinius žaidimus mėgdžiodamas kito 

judesius, kalbos manierą; 
20.  2  improvizuoja, vaidina pasirinkdamas vietą, 

pritaikydamas aplinkos daiktus; 
21.  2  noriai stebi teatro vaidinimus grupėje, darželyje ir 

kitur. 
Viso 3 15  Didesnį dėmesį skirti: -  
    Gabūs vaikai:  
    Vaikų kompetencijos: 

Silpnesnės - 
Stipresnės – sveikatos saugojimo, socialinė, 
meninė, pažinimo, komunikavimo 

 
"Riešutėlių" grupės 4-5 metų amžiaus vaikų  I-sis vertinimas 
Socialinė kompetencija -19 Vaikų skaičius - 19 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 2 17  pasako savo vardą, pavardę, kiek metų; 
2. 5 14  suvokia, kas yra jo šeima; 
3. 1 18  suvokia, kad su berniukais ir mergaitėmis 

bendraujama šiek tiek skirtingai; 
4. 4 15  reiškia savo jausmus kitiems priimtinais būdais; 



5. 11 8 "Aš liūdnas..." įvardina savo jausmus ir paaiškina jų priežastis (aš 
linksma(s), nes..., man liūdna, nes...); 

6.  19  prireikus kreipiasi pagalbos į suaugusius ir vaikus;  
7. 4 15  prisitaiko įvairioje pažįstamoje socialinėje aplinkoje;   
8. 15 4 Išvyka po 

darželį 
bendrauja su mažai pažįstamais žmonėmis (virėja, 
valytoja ir kt.); 

9. 1 18  atsargus su nepažįstamais žmonėmis: neįsileidžia 
svetimų į namus, kai yra vienas;  

10. 7 12 Gyvenimo 
įgūdžių 

ugdymas 

suvokia  savo gebėjimus: kas sekasi gerai, o kas 
blogai;  

11. 5 14  žaidžia vienas arba su kitais vaikais;  
12. 4 15  ieško žaidimo draugo, siūlo žaisti, tariasi; 
13. 6 13 Rūpestingumo 

ugdymas 
džiaugiasi su kitu, kai linksma, guodžiasi, kai liūdna ar 
skauda;  

14. 2 17  skiria, kas gerai, o kas blogai;  
15. 14 5  skiria teigiamus ir neigiamus personažus, komentuoja 

jų elgesį; 
16. 6 13  žaidžia socialinius žaidimus (aš, mama, tėtis);  
17. 1 18  išklauso ir žaisdamas stengiasi laikytis taisyklių;  
18. 5 14  taikiai sprendžia ginčus dėl žaislų. Žaidimo vietos; 
19. 1 18  žino kai kurių daiktų vietą, tvarko žaislus; 
Viso 6 1  Didesnį dėmesį skirti: Oksanai, Leonidui (2) 
    Gabūs vaikai: Jonas, Airinga, Rytis, Kamilė (4)  
Sveikatos saugojimo kompetencija -22 Vaikų skaičius - 19 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 2 17  laikosi asmens higienos; 
2. 1 18  tvarkingai valgo naudodamas stalo įrankiais; 
3. 4 15  žino keletą sveikatai naudingų ir vertingų maisto 

produktų; 
4. 1 18  savarankiškai rengiasi: užsimauna, apsivelka, 

nusivelka drabužius; 
5. 3 16  rūpinasi savo ir kitų saugumu žaisdamas, 

sportuodamas; 
6. 7 12 Gyvenimo 

įgūdžių 
ugdymas 

žino neatsargaus elgesio su pavojingais daiktais 
pasekmes; 

7. 2 17  suvokia, kad ištikus nelaimei gali padėti pažįstami, o 
kartais ir nepažįstami žmonės; 

8. 5 14  turi supratimą apie saugų eismą;  
9. 1 18  juda skirtingais būdais: šliaužia, ropoja, eina ant pirštų 

galų, kulnais; 
10. 2 17  atlieka įvairius judesius skirtingu tempu; 
11. 2 17  žaisdamas pabėga nuo gaudančiojo; 
12. 3 16  šokinėja į priekį suglaustomis kojomis; 
13. 10 9 Judėjimo 

erdvėje 
žaidimai 

šokinėja pakaitomis ant vienos ir kitos kojos; 

14. 1 18  perlipa nedideles kliūtis; 
15. 1 18  peršoka nedideles kliūtis; 
16. 2 17  pralenda pro kelias įvairaus aukščio kliūtis; 



17. 8 11 "Įveikiame 
kliūtis" 

laipioja kopėtėlėmis aukštyn – žemyn; 

18. 5 14  ridena, meta ir pagauna kamuolį; 
19. 1 18  meta  kamuolį dešine ar kaire ranka į taikinį; 
20.  19  ridena, spiria kamuolį kojomis; 
21. 3 16  spiria kamuolį į taikinį; 
22. 1 18  žaidžia judriuosius žaidimus laikydamasis taisyklių. 
Viso 3 1  Didesnį dėmesį skirti: - Oksanai (1) 
    Gabūs vaikai: Jonas, Airinga, Rytis, Emilija, Kamilė, 

Živilė, Aleksandra, Dominykas (8) 
Pažinimo kompetencija -19 Vaikų skaičius -  
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 6 13 Tyrinėjimai 

lauke 
stebi, tyrinėja aplinką, klausinėja kitų, norėdamas ką 
nors sužinoti;  

2. 8 11 "Kas manimi 
rūpinasi" 

domisi žmonių profesijomis, darbais; 

3. 10 9 "Keliausiu po 
savo gimtą 

miestą" 

žino savo šalies, miesto, kaimo pavadinimą; 

4.  19  supranta daiktų paskirtį  ir jais naudotis; 
5. 4 15  apibūdina lytėjimu, kitais pojūčiais pažįstamas daiktų 

ypatybės (karšta, šalta, švelnus...); 
6. 4 15  domisi šeimos, bendruomenės ir kitomis šventėmis;   
7. 14 5 Didaktiniai 

žaidimai 
apibūdina daiktų padėtį erdvėje (viršuje – apačioje, 
toli – arti); 

8. 2 17  žaidžia pažįstamus stalo žaidimus su suaugusiuoju, 
vienas;  

9. 3 16  pažįsta, aplinkoje pastebi ir pavadina pagrindines 
spalvas;  

10. 15 4 "Geometrinių 
figūrų šalyje" 

pažįsta, aplinkoje pastebi ir pavadina pagrindines 
geometrines figūras (skritulį, trikampį, keturkampį); 

11. 3 16  pastebi daiktų skirtumus ir panašumus; 
12. 8 11 Sugrupuosiu 

daiktus 
grupuoja, lygina daiktus pagal keletą požymių (dydį, 
kiekį, paskirtį...); 

13. 7 12 Stalo žaidimai taisyklingai sudeda dėlionę iš 6... dalių; 
14. 2 17  domisi skaičiais, skaičiuoja daiktus iki ...; 
15. 
 

9 10 "Ką aš veikiau, 
veikiu, 

veiksiu?" 

suvokia laiko tėkmę ir tinkamai vartoja kai kurias 
sąvokas: vakar, šiandien, rytoj; 

16. 5 14  žino ir pavadina paros dalis: diena, naktis, rytas, 
vakaras; 

17. 4 15  skiria metų laikus, pastebi ir pavadina pagrindinius 
gamtos reiškinius; 

18. 14 5 "Ką aš žinau 
apie medžius?" 

atpažįsta ir pavadina kai kuriuos medžius ir kitus 
artimiausius aplinkos augalus; 

19. 5 14  atpažįsta ir pavadina kai kuriuos gyvūnus ir paukščius. 
Viso 9 1  Didesnį dėmesį skirti: Gabrieliui, Oksanai, Mantui, 

Leonidui (4) 
    Gabūs vaikai: Kamilė, Dominykas (2) 
Komunikavimo kompetencija -17 Vaikų skaičius - 19 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 



1. 4 15  noriai bendrauja su suaugusiaisiais, užmezga kontaktą;  
2. 5 14  aiškina pasakoja apie tai ką žino;  
3. 6 13 Mandagumo 

elgesio 
ugdymas 

žino ir vartoja mandagumo žodžius: ačiū, prašau; 
atsiprašau; 

4. 10 9 "Kokia graži 
mano gimtoji 

kalba" 

kalba suprantamai, derina ir sieja žodžius; 

5. 3 16  keliais žodžiais atsako į klausimus; 
6. 9 10 "Aš 

papasakosiu, ką 
veikia mano 

draugas" 

pasakoja apie savo ir kitų veiklą; 

7. 9 10 Gyvenimo 
įgūdžių 

ugdymas 

pasakoja apie savo išgyvenimus, santykius su kitais 
žmonėmis; 

8. 12 7 "Ką reiškia šis 
žodis?" 

domisi naujų, nežinomų žodžių reikšmėmis; 

9. 8 11 "Pasakų 
klausymas" 

atpažįsta girdėtą pasaką ar jos dalį ir kai kuriuos 
veikėjus; 

10. 9 10 "Apsilankykime 
bibliotekėlėje" 

turi mėgstamą knygą, pasaką, prašo ją paskaityti; 

11. 7 12 "Pasakysiu ką 
matau" 

pasakoja, ką mato iliustracijoje, suvokia iliustracijos 
reikšmę; 

12. 16 3 "Iš paveikslėlių 
kuriu pasaką" 

klausydamasis žinomos pasakos, iš eilės sudeda 
paveiksliukus 

13. 16 3 "Susipažįstu su 
savo vardeliu" 

atpažįsta parašytą savo vardą; 

14. 15 4 "Raidžių 
pasakaitė" 

kopijuoja įvairius ženklus, raides; 

15. 4 15  suvokia, kad parašyti žodžiai turi reikšmę; 
16. 7 12 "Parašysiu 

laišką" 
imituoja rašymą: piešia įvairias linijas, apskritimus; 

17. 2 17  taisyklingai laiko piešimo ar rašymo reikmenį. 
Viso 12 -  Didesnį dėmesį skirti: Gabrieliui, Oksanai, Elingai, 

Mindvidui, Mantui, Dorotai, Leonidui (7) 
    Gabūs vaikai: Jonas, Kamilė, Živilė (3) 
Meninė kompetencija -21 Vaikų skaičius - 19 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 2 17  piešia  ir tapo keliomis dailės raiškos priemonėmis; 
2.  19  išmėgina naujas dailės technikas, medžiagas; 
3. 4 15  piešdamas, spalvindamas naudoja įvairias spalvas; 
4. 5 14  spauduoja įvairiomis priemonėmis ir būdais (pieštuko 

galu, pirštais...); 
5. 15 4 "Aš ypatingas" piešia žmogų, teisingai išdėstydamas jo kūno dalis; 
6. 8 11 Dailės ugdymas piešia žinomus daiktus, reiškinius; 
7. 11 8 Lipdymas lipdo ir eksperimentuoja su įvairiomis minklėmis 

(moliu, plastilinu, modelinu, tešla...); 
8. 3 16  glamžo, lanksto, plėšo popierių; 
9. 9 10 Lankstiniai lenkia popierių į kelias dalis, kuria nesudėtingus 

lankstinius; 



10. 4 15  kerpa nesudėtingas formas; 
11. 2 17  tepa popieriaus skiauteles klijais, jas priklijuoja 

reikiamoje vietoje; 
12. 6 13 Sudaryti 

sąlygas 
siužetiniams 
žaidimams 

pagal sumanymą konstruoja daiktus iš lego detalių, 
kaladėlių; 

13. 9 10 "aš papasakosiu 
ką sukūriau" 

grožisi savo dailės kūriniais, pasakoja, ką pavaizdavo, 
sukūrė; 

14. 11 8 dainavimas dainuoja pritariant instrumentui ir be jo; 
15. 1 18  išgauna garsus skambančius žaislais, daiktais; 
16. 1 18  groja muzikos instrumentais (barškučiais, kaladėlėmis, 

plaktukėliais...) greitai, lėtai, garsiai, tyliai; 
17. 13 6 ritmas ritmiškai juda pagal įvairaus pobūdžio muziką 

keisdamas tempą; 
18. 10 9 "Muzikos 

pasaulyje" 
skiria liūdną ar linksmą muziką; 

19. 11 8 Sudaryti 
sąlygas 

vaidybinėms 
žaidimams 

žaidžia vaidybinius žaidimus mėgdžiodamas kito 
judesius, kalbos manierą; 

20. 12 7 Vaidyba improvizuoja, vaidina pasirinkdamas vietą, 
pritaikydamas aplinkos daiktus; 

21.  19  noriai stebi teatro vaidinimus grupėje, darželyje ir 
kitur. 

Viso 11 2  Didesnį dėmesį skirti: - Gabrieliui, Oksanai, 
Mindvidui, Leonidui (4) 

    Gabūs vaikai: Emilija, Kamilė (2) 
    Vaikų kompetencijos: 

Silpnesnės – komunikavimo, meninė, pažinimo, 
socialinė 
Stipresnės – sveikatos saugojimo 

 
"Ąžuoliukų" grupės  4-5 metų amžiaus vaikų  I-sis vertinimas 
Socialinė kompetencija -19 Vaikų skaičius - 16 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  16  pasako savo vardą, pavardę, kiek metų; 
2. 3 13  suvokia, kas yra jo šeima; 
3. 9 7 "Aš ypatingas" suvokia, kad su berniukais ir mergaitėmis 

bendraujama šiek tiek skirtingai; 
4. 4 12  reiškia savo jausmus kitiems priimtinais būdais; 
5. 4 12  įvardina savo jausmus ir paaiškina jų priežastis (aš 

linksma(s), nes..., man liūdna, nes...); 
6.  16  prireikus kreipiasi pagalbos į suaugusius ir vaikus;  
7. 2 14  prisitaiko įvairioje pažįstamoje socialinėje aplinkoje;   
8. 6 10 Kelionė po 

darželį 
bendrauja su mažai pažįstamais žmonėmis (virėja, 
valytoja ir kt.); 

9. 1 15  atsargus su nepažįstamais žmonėmis: neįsileidžia 
svetimų į namus, kai yra vienas;  

10. 6 10 Gyvenimo 
įgūdžių 

suvokia  savo gebėjimus: kas sekasi gerai, o kas 
blogai;  



ugdymas 
11.  16  žaidžia vienas arba su kitais vaikais;  
12. 3 13  ieško žaidimo draugo, siūlo žaisti, tariasi; 
13. 2 14  džiaugiasi su kitu, kai linksma, guodžiasi, kai liūdna ar 

skauda;  
14.  16  skiria, kas gerai, o kas blogai;  
15. 4 12  skiria teigiamus ir neigiamus personažus, komentuoja 

jų elgesį; 
16. 4 12  žaidžia socialinius žaidimus (aš, mama, tėtis);  
17. 3 13  išklauso ir žaisdamas stengiasi laikytis taisyklių;  
18. 5 11  taikiai sprendžia ginčus dėl žaislų. Žaidimo vietos; 
19.  16  žino kai kurių daiktų vietą, tvarko žaislus; 
Viso 3 5  Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai: Danielius, Otas, Ugnė, Rūta, Elinga 

M., Domantas, Sajana, Gabija (8) 
Sveikatos saugojimo kompetencija -22 Vaikų skaičius - 16 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  16  laikosi asmens higienos; 
2. 2 14  tvarkingai valgo naudodamas stalo įrankiais; 
3.  16  žino keletą sveikatai naudingų ir vertingų maisto 

produktų; 
4. 1 15  savarankiškai rengiasi: užsimauna, apsivelka, 

nusivelka drabužius; 
5. 4 12  rūpinasi savo ir kitų saugumu žaisdamas, 

sportuodamas; 
6. 2 14  žino neatsargaus elgesio su pavojingais daiktais 

pasekmes; 
7. 1 15  suvokia, kad ištikus nelaimei gali padėti pažįstami, o 

kartais ir nepažįstami žmonės; 
8. 7 9 "Aš saugus kai 

žinau" 
turi supratimą apie saugų eismą;  

9.  16  juda skirtingais būdais: šliaužia, ropoja, eina ant pirštų 
galų, kulnais; 

10. 3 13  atlieka įvairius judesius skirtingu tempu; 
11. 2 14  žaisdamas pabėga nuo gaudančiojo; 
12.  16  šokinėja į priekį suglaustomis kojomis; 
13. 1 15  šokinėja pakaitomis ant vienos ir kitos kojos; 
14.  16  perlipa nedideles kliūtis; 
15.  16  peršoka nedideles kliūtis; 
16.  16  pralenda pro kelias įvairaus aukščio kliūtis; 
17.  16  laipioja kopėtėlėmis aukštyn – žemyn; 
18. 1 15  ridena, meta ir pagauna kamuolį; 
19. 2 14  meta  kamuolį dešine ar kaire ranka į taikinį; 
20.  16  ridena, spiria kamuolį kojomis; 
21. 1 15  spiria kamuolį į taikinį; 
22. 4 12  žaidžia judriuosius žaidimus laikydamasis taisyklių. 
Viso 1 9  Didesnį dėmesį skirti: -  
    Gabūs vaikai: Danielius, Saulė, Otas, Ugnė, Rūta, 

Akvilė, Domantas, Elinga R., Sajana (9) 
Pažinimo kompetencija -19 Vaikų skaičius - 16 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 



1. 3 13  stebi, tyrinėja aplinką, klausinėja kitų, norėdamas ką 
nors sužinoti;  

2. 11 5 "Aš ir kiti 
žmonės" 

domisi žmonių profesijomis, darbais; 

3. 8 8 "Pakeliausiu po 
savo miestą" 

žino savo šalies, miesto, kaimo pavadinimą; 

4. 1 15  supranta daiktų paskirtį  ir jais naudotis; 
5. 1 15  apibūdina lytėjimu, kitais pojūčiais pažįstamas daiktų 

ypatybės (karšta, šalta, švelnus...); 
6. 2 14  domisi šeimos, bendruomenės ir kitomis šventėmis;   
7. 5 11  apibūdina daiktų padėtį erdvėje (viršuje – apačioje, 

toli – arti); 
8. 4 12  žaidžia pažįstamus stalo žaidimus su suaugusiuoju, 

vienas;  
9. 1 15  pažįsta, aplinkoje pastebi ir pavadina pagrindines 

spalvas;  
10. 12 4 "Geometrinių 

figūrų šalyje" 
pažįsta, aplinkoje pastebi ir pavadina pagrindines 
geometrines figūras (skritulį, trikampį, keturkampį); 

11. 1 15  pastebi daiktų skirtumus ir panašumus; 
12. 5 11  grupuoja, lygina daiktus pagal keletą požymių (dydį, 

kiekį, paskirtį...); 
13. 1 15  taisyklingai sudeda dėlionę iš 6... dalių; 
14. 1 15  domisi skaičiais, skaičiuoja daiktus iki ...; 
15. 
 

9 7 "Ką aš veikiau, 
veikiu, veiksiu" 

suvokia laiko tėkmę ir tinkamai vartoja kai kurias 
sąvokas: vakar, šiandien, rytoj; 

16. 7 9 "Mano diena" žino ir pavadina paros dalis: diena, naktis, rytas, 
vakaras; 

17.  16  skiria metų laikus, pastebi ir pavadina pagrindinius 
gamtos reiškinius; 

18. 5 11  atpažįsta ir pavadina kai kuriuos medžius ir kitus 
artimiausius aplinkos augalus; 

19. 1 15  atpažįsta ir pavadina kai kuriuos gyvūnus ir paukščius. 
Viso 5 1  Didesnį dėmesį skirti: Einartui (1) 
    Gabūs vaikai: Saulė, Ugnė, Rūta, Akvilė, Elinga M. 

(5) 
Komunikavimo kompetencija -17 Vaikų skaičius - 16 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 4 12  noriai bendrauja su suaugusiaisiais, užmezga kontaktą;  
2. 2 14  aiškina pasakoja apie tai ką žino;  
3. 4 12  žino ir vartoja mandagumo žodžius: ačiū, prašau; 

atsiprašau; 
4. 2 14  kalba suprantamai, derina ir sieja žodžius; 
5.  16  keliais žodžiais atsako į klausimus; 
6. 2 14  pasakoja apie savo ir kitų veiklą; 
7. 7 9 Gyvenimo 

įgūdžių 
ugdymas 

pasakoja apie savo išgyvenimus, santykius su kitais 
žmonėmis; 

8. 5 11  domisi naujų, nežinomų žodžių reikšmėmis; 
9. 1 15  atpažįsta girdėtą pasaką ar jos dalį ir kai kuriuos 

veikėjus; 
10. 8 8 "Apsilankykime turi mėgstamą knygą, pasaką, prašo ją paskaityti; 



bibliotekoje" 
11. 1 15  pasakoja, ką mato iliustracijoje, suvokia iliustracijos 

reikšmę; 
12. 7 9 "Aš kuriu 

pasaką" 
klausydamasis žinomos pasakos, iš eilės sudeda 
paveiksliukus 

13. 12 4 "Susipažinsiu 
su savo 

vardeliu" 

atpažįsta parašytą savo vardą; 

14. 4 12  kopijuoja įvairius ženklus, raides; 
15. 5 11  suvokia, kad parašyti žodžiai turi reikšmę; 
16. 5 11  imituoja rašymą: piešia įvairias linijas, apskritimus; 
17.  16  taisyklingai laiko piešimo ar rašymo reikmenį. 
Viso 4 2  Didesnį dėmesį skirti: Einartui, Adriana, Andriui (3) 
    Gabūs vaikai: Saulė, Otas, Ieva, Ugnė, Rūta, Elinga 

M., Domantas (7) 
Meninė kompetencija -21 Vaikų skaičius - 16 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  16  piešia  ir tapo keliomis dailės raiškos priemonėmis; 
2.  16  išmėgina naujas dailės technikas, medžiagas; 
3. 1 15  piešdamas, spalvindamas naudoja įvairias spalvas; 
4.  16  spauduoja įvairiomis priemonėmis ir būdais (pieštuko 

galu, pirštais...); 
5. 3 13  piešia žmogų, teisingai išdėstydamas jo kūno dalis; 
6. 5 11  piešia žinomus daiktus, reiškinius; 
7. 6 10 Lipdymas lipdo ir eksperimentuoja su įvairiomis minklėmis 

(moliu, plastilinu, modelinu, tešla...); 
8. 3 13  glamžo, lanksto, plėšo popierių; 
9. 8 8 Lankstiniai lenkia popierių į kelias dalis, kuria nesudėtingus 

lankstinius; 
10. 8 8 Kerpimas  kerpa nesudėtingas formas; 
11.  16  tepa popieriaus skiauteles klijais, jas priklijuoja 

reikiamoje vietoje; 
12.  16  pagal sumanymą konstruoja daiktus iš lego detalių, 

kaladėlių; 
13. 3 13  grožisi savo dailės kūriniais, pasakoja, ką pavaizdavo, 

sukūrė; 
14. 6 10  dainuoja pritariant instrumentui ir be jo; 
15. 1 15  išgauna garsus skambančius žaislais, daiktais; 
16.  16  groja muzikos instrumentais (barškučiais, kaladėlėmis, 

plaktukėliais...) greitai, lėtai, garsiai, tyliai; 
17. 5 11  ritmiškai juda pagal įvairaus pobūdžio muziką 

keisdamas tempą; 
18. 3 13  skiria liūdną ar linksmą muziką; 
19. 6 10  žaidžia vaidybinius žaidimus mėgdžiodamas kito 

judesius, kalbos manierą; 
20. 11 5  improvizuoja, vaidina pasirinkdamas vietą, 

pritaikydamas aplinkos daiktus; 
21.  16  noriai stebi teatro vaidinimus grupėje, darželyje ir 

kitur. 
Viso 6 7  Didesnį dėmesį skirti: - Einartui (1) 
    Gabūs vaikai: Saulė, Otas, Ieva, Rūta, Elinga M., 



Domantas (6) 
    Vaikų kompetencijos: 

Silpnesnės – pažinimo, komunikavimo, meninė 
Stipresnės – sveikatos saugojimo, socialinė 

 
"Žemuogiukų" grupės  4-5 metų amžiaus vaikų  I-sis vertinimas 
Socialinė kompetencija -19 Vaikų skaičius - 3 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  3  pasako savo vardą, pavardę, kiek metų; 
2.  3  suvokia, kas yra jo šeima; 
3.  3  suvokia, kad su berniukais ir mergaitėmis bendraujama 

šiek tiek skirtingai; 
4. 1 2  reiškia savo jausmus kitiems priimtinais būdais; 
5. 3  "Aš liūdnas, 

kai...) 
įvardina savo jausmus ir paaiškina jų priežastis (aš 
linksma(s), nes..., man liūdna, nes...); 

6. 1 2  prireikus kreipiasi pagalbos į suaugusius ir vaikus;  
7.  3  prisitaiko įvairioje pažįstamoje socialinėje aplinkoje;   
8.  3  bendrauja su mažai pažįstamais žmonėmis (virėja, 

valytoja ir kt.); 
9. 2 1  atsargus su nepažįstamais žmonėmis: neįsileidžia 

svetimų į namus, kai yra vienas;  
10. 3  Gyvenimo 

įgūdžių 
ugdymas 

suvokia  savo gebėjimus: kas sekasi gerai, o kas blogai;  

11.  3  žaidžia vienas arba su kitais vaikais;  
12. 2 1  ieško žaidimo draugo, siūlo žaisti, tariasi; 
13. 1 2  džiaugiasi su kitu, kai linksma, guodžiasi, kai liūdna ar 

skauda;  
14.  3  skiria, kas gerai, o kas blogai;  
15. 2 1  skiria teigiamus ir neigiamus personažus, komentuoja jų 

elgesį; 
16. 1 2  žaidžia socialinius žaidimus (aš, mama, tėtis);  
17. 1 2  išklauso ir žaisdamas stengiasi laikytis taisyklių;  
18. 3  Grupės 

taisyklės 
taikiai sprendžia ginčus dėl žaislų, žaidimo vietos; 

19.  3  žino kai kurių daiktų vietą, tvarko žaislus; 
Viso 3 8  Didesnį dėmesį skirti: Rokui (1) 
    Gabūs vaikai:  
Sveikatos saugojimo kompetencija -22 Vaikų skaičius - 3 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  3  laikosi asmens higienos; 
2. 1 2  tvarkingai valgo naudodamas stalo įrankiais; 
3.  3  žino keletą sveikatai naudingų ir vertingų maisto 

produktų; 
4. 2 1  savarankiškai rengiasi: užsimauna, apsivelka, nusivelka 

drabužius; 
5. 2 1  rūpinasi savo ir kitų saugumu žaisdamas, sportuodamas; 
6. 1 2  žino neatsargaus elgesio su pavojingais daiktais 

pasekmes; 
7. 3  Gyvenimo 

įgūdžių 
suvokia, kad ištikus nelaimei gali padėti pažįstami, o 
kartais ir nepažįstami žmonės; 



ugdymas 
8. 1 2  turi supratimą apie saugų eismą;  
9.  3  juda skirtingais būdais: šliaužia, ropoja, eina ant pirštų 

galų, kulnais; 
10.  3  atlieka įvairius judesius skirtingu tempu; 
11.  3  žaisdamas pabėga nuo gaudančiojo; 
12. 1 2  šokinėja į priekį suglaustomis kojomis; 
13. 1 2  šokinėja pakaitomis ant vienos ir kitos kojos; 
14.  3  perlipa nedideles kliūtis; 
15. 1 2  peršoka nedideles kliūtis; 
16.  3  pralenda pro kelias įvairaus aukščio kliūtis; 
17.  3  laipioja kopėtėlėmis aukštyn – žemyn; 
18. 3  Judėjimo 

erdvėje 
žaidimai 

ridena, meta ir pagauna kamuolį; 

19.  3  meta  kamuolį dešine ar kaire ranka į taikinį; 
20.  3  ridena, spiria kamuolį kojomis; 
21.  3  spiria kamuolį į taikinį; 
22.  3  žaidžia judriuosius žaidimus laikydamasis taisyklių. 
Viso 2 11  Didesnį dėmesį skirti: -  
    Gabūs vaikai:  
Pažinimo kompetencija -19 Vaikų skaičius - 3 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  3  stebi, tyrinėja aplinką, klausinėja kitų, norėdamas ką nors 

sužinoti;  
2. 3 2 "Aš ir kiti 

žmonės" 
domisi žmonių profesijomis, darbais; 

3. 3 2 "Pakeliausiu 
po savo 
gimtą 

miestą" 

žino savo šalies, miesto, kaimo pavadinimą; 

4.  3  supranta daiktų paskirtį  ir jais naudotis; 
5. 1 2  apibūdina lytėjimu, kitais pojūčiais pažįstamas daiktų 

ypatybės (karšta, šalta, švelnus...); 
6. 3  Šventės domisi šeimos, bendruomenės ir kitomis šventėmis;   
7.  3  apibūdina daiktų padėtį erdvėje (viršuje – apačioje, toli – 

arti); 
8.  3  žaidžia pažįstamus stalo žaidimus su suaugusiuoju, 

vienas;  
9.  3  pažįsta, aplinkoje pastebi ir pavadina pagrindines 

spalvas;  
10. 1 2  pažįsta, aplinkoje pastebi ir pavadina pagrindines 

geometrines figūras (skritulį, trikampį, keturkampį); 
11. 3  Skirtumai ir 

panašumai 
pastebi daiktų skirtumus ir panašumus; 

12. 3  "Sugrupuosiu 
daiktus" 

grupuoja, lygina daiktus pagal keletą požymių (dydį, 
kiekį, paskirtį...); 

13.  3  taisyklingai sudeda dėlionę iš 6... dalių; 
14.  3  domisi skaičiais, skaičiuoja daiktus iki ...; 
15. 
 

3  'Ką aš 
veikiau, 

suvokia laiko tėkmę ir tinkamai vartoja kai kurias 
sąvokas: vakar, šiandien, rytoj; 



veikiu, 
veiksiu" 

16. 3  "Mano 
diena" 

žino ir pavadina paros dalis: diena, naktis, rytas, vakaras; 

17. 3  "Metų 
laikas" 

skiria metų laikus, pastebi ir pavadina pagrindinius 
gamtos reiškinius; 

18. 2 1  atpažįsta ir pavadina kai kuriuos medžius ir kitus 
artimiausius aplinkos augalus; 

19.  3  atpažįsta ir pavadina kai kuriuos gyvūnus ir paukščius. 
Viso 8 8  Didesnį dėmesį skirti: Rokas (1) 
    Gabūs vaikai:  
Komunikavimo kompetencija -17 Vaikų skaičius - 3 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  3  noriai bendrauja su suaugusiaisiais, užmezga kontaktą;  
2.  3  aiškina pasakoja apie tai ką žino;  
3.  3  žino ir vartoja mandagumo žodžius: ačiū, prašau; 

atsiprašau; 
4.  3  kalba suprantamai, derina ir sieja žodžius; 
5. 3  Klausimų – 

atsakymų 
viktorina 

keliais žodžiais atsako į klausimus; 

6. 1 2  pasakoja apie savo ir kitų veiklą; 
7.  3  pasakoja apie savo išgyvenimus, santykius su kitais 

žmonėmis; 
8. 3  "Ką reiškia 

šis žodis?" 
domisi naujų, nežinomų žodžių reikšmėmis; 

9.  3  atpažįsta girdėtą pasaką ar jos dalį ir kai kuriuos 
veikėjus; 

10. 1 2  turi mėgstamą knygą, pasaką, prašo ją paskaityti; 
11. 3  "Papasakosiu 

ką matau" 
pasakoja, ką mato iliustracijoje, suvokia iliustracijos 
reikšmę; 

12. 3  "Aš kuriu 
pasaką" 

klausydamasis žinomos pasakos, iš eilės sudeda 
paveiksliukus 

13. 2 1  atpažįsta parašytą savo vardą; 
14. 2 1  kopijuoja įvairius ženklus, raides; 
15. 3  "Aš žinau 

kas čia 
parašyta" 

suvokia, kad parašyti žodžiai turi reikšmę; 

16.  3  imituoja rašymą: piešia įvairias linijas, apskritimus; 
17.  3  taisyklingai laiko piešimo ar rašymo reikmenį. 
Viso 5 8  Didesnį dėmesį skirti: Rokas (1) 
    Gabūs vaikai:  
Meninė kompetencija -21 Vaikų skaičius - 3 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 1 2  piešia  ir tapo keliomis dailės raiškos priemonėmis; 
2. 2 1  išmėgina naujas dailės technikas, medžiagas; 
3. 1 2  piešdamas, spalvindamas naudoja įvairias spalvas; 
4.  3  spauduoja įvairiomis priemonėmis ir būdais (pieštuko 

galu, pirštais...); 
5. 3  "Aš 

ypatingas" 
piešia žmogų, teisingai išdėstydamas jo kūno dalis; 



6. 1 2  piešia žinomus daiktus, reiškinius; 
7.  3  lipdo ir eksperimentuoja su įvairiomis minklėmis (moliu, 

plastilinu, modelinu, tešla...); 
8. 1 2  glamžo, lanksto, plėšo popierių; 
9. 3  Lankstiniai lenkia popierių į kelias dalis, kuria nesudėtingus 

lankstinius; 
10. 1 2  kerpa nesudėtingas formas; 
11. 1 2  tepa popieriaus skiauteles klijais, jas priklijuoja 

reikiamoje vietoje; 
12.  3  pagal sumanymą konstruoja daiktus iš lego detalių, 

kaladėlių; 
13.  3  grožisi savo dailės kūriniais, pasakoja, ką pavaizdavo, 

sukūrė; 
14.  3  dainuoja pritariant instrumentui ir be jo; 
15.  3  išgauna garsus skambančius žaislais, daiktais; 
16. 1 2  groja muzikos instrumentais (barškučiais, kaladėlėmis, 

plaktukėliais...) greitai, lėtai, garsiai, tyliai; 
17. 2 1  ritmiškai juda pagal įvairaus pobūdžio muziką keisdamas 

tempą; 
18.  3  skiria liūdną ar linksmą muziką; 
19. 1 2  žaidžia vaidybinius žaidimus mėgdžiodamas kito 

judesius, kalbos manierą; 
20. 3  Vaidyba improvizuoja, vaidina pasirinkdamas vietą, 

pritaikydamas aplinkos daiktus; 
21.  3  noriai stebi teatro vaidinimus grupėje, darželyje ir kitur. 
Viso 3 8  Didesnį dėmesį skirti: - Rokas (1) 
    Gabūs vaikai:  
    Vaikų kompetencijos: 

Silpnesnės – pažinimo 
Stipresnės – sveikatos saugojimo, socialinė, 
komunikavimo, meninė 

4-5 metų  amžiaus vaikų I-jo vertinimo  apibendrinimas. Įvertinta 40 vaikų. Stiprioji 
pusė tai vaikų sveikatos saugojimo kompetencija. 

Silpnoji pusė tai vaikų komunikavimo, pažinimo, meninė kompetencijos. Remdamiesi 
atliktu vaikų daromos pažangos vertinimu, didesnį dėmesį skirti: gyvenimo įgūdžių ugdymui; 
mandagumo elgesio ugdymui; kalbos ugdymui. 
 
"Žemuogiukų" grupės  5-6  metų amžiaus vaikų I-sis vertinimas 
Socialinė kompetencija -18 Vaikų skaičius - 16 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  16  pasako savo vardą, pavardę, kiek metų; 
2.  16  reiškia savo poreikius, jausmus (gestais, mimika, 

žodžiais); 
3. 12 4 Rūpestingumo 

ugdymas 
pastebi kito savijautą, mėgina  užjausti, padėti; 

4.  16  pasitiki gerai pažįstamais žmonėmis; 
5. 12 4 Pasikviesti į 

grupę svečius 
bendrauja  su į grupę atėjusias nepažįstamais 
žmonėmis; 

6. 2 14  atsargus su nepažįstamais žmonėmis;  
7. 2 14  pasitiki savo gebėjimais, džiaugiasi laimėjimais;   
8. 6 10 Elgesio draugiškai bendrauja su vaikais, mėgina susitarti; 



ugdymas 
9.  16  skiria, kas yra gerai, o kas blogai; 
10. 5 11  noriai dalyvauja vaikų pokalbiuose, žaidimuose; 
11. 14 2 Grupės 

taisyklės 
laikosi vaikų grupės taisyklių, susitarimų;  

12. 1 15  žaisdamas su suaugusiuoju ar su kitais vaikais laikosi 
taisyklių; 

13.  16  žino, kas ir kur padėta namie ar kitoje įprastoje 
aplinkoje;  

14.  16  tausoja savo ir kitų vaikų žaislus, daiktus;  
15. 2 14  susitvarko savo buvimo vietą; 
16. 1 15  mėgina dirbti kai kuriuos buities darbus (šluoti, valyti 

dulkes);  
17. 1 15  jaučia atsakomybę už patikėtą darbą;  
18. 11 5 Vaiko teisės ir 

pareigos 
suvokia savo teises ir pareigas; 

Viso 5 6  Didesnį dėmesį skirti: Dovydui (1) 
    Gabūs vaikai: Arminas, Lukas M., Snežana, Brigita 

(4) 
Sveikatos saugojimo kompetencija -21 Vaikų skaičius - 16 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  16  laikosi asmens higienos; 
2. 1 15  tvarkingai valgo naudodamas stalo įrankiais; 
3. 3 13  žino keletą sveikatai naudingų ir vertingų maisto 

produktų; 
4. 16  "Aprenkime 

lėlytę" 
užsisega sagas, užsitraukia užtrauktukus, užsiriša batų 
raištelius; 

5. 6 10 Atsipalaidavimo 
nusiraminimo 

žaidimai 

lengvai atsipalaiduoja, nusiramina; 

6. 11 5 Gyvenimo 
įgūdžių 

ugdymas 

rūpinasi savo ir kitų saugumu žaisdamas, 
sportuodamas; 

7. 4 12  saugiai naudojasi žaislais, aktyviam judėjimui 
skirtomis priemonėmis; 

8.  16  neima pavojingų daiktų, nejunginėja elektros ir 
dujinių prietaisų;  

9. 9 7 Gyvenimo 
įgūdžių 

ugdymas 

pasako pavojingo elgesio savo ir kitų sveikatai 
pavyzdžių; 

10.  16  nurodo pavojingas vietas artimiausioje aplinkoje; 
11. 3 13  žino ir pasako, kas gali padėti, ir kreipiasi ištikus 

nesėkmei; 
12.  16  atsargiai elgiasi gatvėje, laikosi svarbiausių saugaus 

eismo taisyklių; 
13.  16  eina, bėga įveikdamas nesudėtingas kliūtis; 
14.  16  eina, bėga, šliaužia keisdamas kryptį, greitį; 
15. 1 15  šokinėja vietoje ir į priekį viena ir abiem kojomis; 
16. 2 14  peršoka nedideles kliūtis; 
17.  16  pralenda pro įvairias kliūtis; 
18.  16  laipioja kopėtėlėmis ir kitais įrengimais; 



19.  16  meta  kamuolį dešine ar kaire ranka į taikinį; 
20.  16  ridena kamuolį kojomis, spiria jį į taikinį; 
21. 16  Vaiko laikysena sekdamas nurodymais (žodžiu, judesiu) atlieka 

taisyklingą kūno laikyseną koreguojančius 2-4 
judesius pratimus; 

Viso 5 10  Didesnį dėmesį skirti: -  
    Gabūs vaikai: Brigita, Karolina (2) 
Pažinimo kompetencija -21 Vaikų skaičius - 16 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  16  stebi, tyrinėja aplinką, klausinėja,  eksperimentuoja;  
2. 13 3 "Aš ir kiti 

žmonės" 
trumpai nusako, kokius darbus gali dirbti suaugusieji; 

3. 16  "Pakeliausime 
po gimtą 
miestą" 

pasako savo šalies, miesto, kaimo pavadinimą; 

4. 16  "Kelionė po 
Lietuva" 

pasako kelis Lietuvos miestų, upių ežerų pavadinimus; 

5.  16  suvokia ir nusako daiktų dydį, padėtį erdvėje (ilgas – 
trumpas, aukštas – žemai...); 

6. 15 1 Daiktų ypatybės suvokia ir nusako lytėjimu, kitais pojūčiais pažįstamas 
daiktų ypatybes (lygus, šiurkštus, grublėtas); 

7. 16  Šventės skiria savo šeimos ar kitas šventes, papasakoja apie 
jas;   

8. 1 15  žaidžia pažįstamus stalo žaidimus vienas, su 
suaugusiuoju, su kitais vaikais; 

9.  16  pažįsta ir pavadina pagrindines spalvas, skiria 
atspalvius;  

10. 16  "Geometrinių 
figūrų šalis" 

atpažįsta ir pavadina įvairias geometrines figūras 
(skritulį, trikampį, kvadratą, kubą, rutulį); 

11. 7 9 "Sugrupuokime 
daiktus" 

grupuoja, lygina daiktus keisdamas grupavimo 
pagrindą; 

12. 14 2  taisyklingai sudeda paveikslėlių seką iš 4 ... dalių; 
13. 1 15  pažįsta kai kuriuos skaičiais, skaičiuoja daiktus iki ...; 
14.  16  pasako kai kurių simbolių ženklų (šviesoforo spalvų, 

pėsčiųjų perėjos) prasmę; 
15. 
 

16  "Metų juosta" skiria ir pavadina paros dalis, savaitės dienas, metų 
laikus; 

16. 15 1 "Kaip dažnai 
keičiasi orai" 

pastebi ir nusako (žodžiais, sakiniais) oru pokyčius; 

17. 15 1 "Metų laikai" pastebi ir nusako (žodžiais, sakiniais) metų laikų 
pokyčius; 

18.  16  atpažįsta ir pavadina kai kuriuos augalus; 
19.  16  atpažįsta ir pavadina daržoves ir vaisius; 
20.  16  atpažįsta ir pavadina kai kuriuos naminius ir laukinius 

gyvūnus; 
21.  16  saugo gamtą, tvarko aplinką, kurioje žaidžia, gyvena. 
Viso 11 8  Didesnį dėmesį skirti: Nikitai, Lukas G., Ritai, 

Valentinui, Skaistei, Dovydui (6) 
    Gabūs vaikai:  
Komunikavimo kompetencija -20 Vaikų skaičius - 16 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 



1. 1 15  prieina pasikalbėti, pats pradeda pokalbį su vaikais ir 
suaugusiaisiais;  

2.  16  mandagiai kreipiasi į draugus ir suaugusiuosius: 
sveikinasi, dėkoja, prašo, atsiprašo;  

3. 2 14  taisyklingai kalba, nujaučia žodžių sąsajas sakinyje; 
4. 10 6 Garsų tarimas taisyklingai ir aiškiai taria gimtosios kalbos garsų; 
5. 15 1 Sakiniais 

atsakome į 
klausimus 

trumpais sakiniais atsako į klausimus; 

6. 7 9  parodo, trumpais sakiniais apibūdina savo kūrinėlį; 
7.  16  teisingai pavadina kasdienius daiktus ir veiksmus su 

jais; 
8.  16  trumpais sakiniais papasakoja apie dabarties ir 

netolimus praeities įvykius; 
9.  16  nusako svarbiausius artimiausios aplinkos daiktų 

požymius; 
10.  16  teisingai vartoja apibendrinamuosius žodžius (indai, 

žaislai...); 
11. 1 15  noriai klausosi vaikams skirtų garso įrašų: pasakų, 

eiliuotų istorijų; 
12.  16  domisi vaikų knygomis: žiūrinėja paveiksliukus, 

iliustracijas; 
13. 8 8  mėgina imituoti skaitymą: pasakoja pagal knygos 

paveiksliukus; 
14.  16  deklamuoja trumpą eilėraštį ar jo dalį; 
15. 3 13  piešiniais pavaizduoja kai kuriuos girdėtos pasakos 

įvykius, veikėjus; 
16. 2 14  domisi raidėmis, kai kurias atpažįsta; 
17. 4 12  kopijuoja, piešia, mėgina parašyti savo vardo raides; 
18.  16  taisyklingai laiko piešimo ar rašymo reikmenį; 
19. 1 15  noriai žaidžia kalbinius žaidimus. 
20.  16  tausoja knyga ir kitais priemones. 
Viso 4 9  Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai: Nikolė, Lukas B., Snežana, Brigita, 

Karolina (5) 
Meninė kompetencija -22 Vaikų skaičius -  
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  16  keliomis dailės raiškos priemonėmis reiškia savo 

įspūdžius sumanymus; 
2. 3 13  noriai išmėgina naujas dailės priemones, medžiagas, 

technikas; 
3.  16  piešia įvairaus ilgio ir lenktumo linijas; 
4.  16  kopijuoja linijas, figūras, paprastus raštus; 
5. 9 7  tiksliai apvedžioja taškais. linijomis pavaizduotus, 

figūras; 
6. 11 5  tapo, piešia artimiausius žmones, daiktus, aplinkos 

reiškinius; 
7.  16  lipdo iš įvairių minklių, laisvai su jomis 

eksperimentuoja (ištempia, sulenkia); 
8. 16   kuria paprastus lankstinius; 
9.  16  žirklėmis kerpa pagal linijas; 



10. 12 4  pats nupiešia ir žirklėmis iškerpa paprastus daiktus, 
figūras; 

11.  16  tvarkingai klijuoja popierių ir kitas medžiagas; 
12.  16  noriai kuria: piešia, lipdo, aplikuoja; 
13.  16  pagal sumanymą arba pagal pavyzdį konstruoja 

daiktus iš lego detalių, kaladėlių, aplinkos daiktų; 
14.  16  kruopščiai ir iki galo atlieka darbą; 
15.  16  paruošia ir sutvarko savo darbo vietą; 
16.  16  grožisi savo dailės kūriniais, domisi kitų darbais; 
17.  16  groja vaikiškais ritminiais instrumentais;   
18.  16  skiria muzikinius ir nemuzikinius garsus; 
19.  16  atpažįsta žinomus muzikos kūrinius (daineles, šokius); 
20.  16  žaidžia paprasčiausius lietuvių liaudies žaidimus, šoka 

ratelius, dainuoja; 
21. 3 13  noriai žaidžia teatrą: vaidina, mėgdžioja judesius, 

gestais, mimika, žodžiais; 
22.  16  dalijasi įspūdžiais apie matytą vaidinimą, koncertą, 

parodą. 
Viso 4 16  Didesnį dėmesį skirti: -  
    Gabūs vaikai: Arminas, Snežana, Karolina (3) 
    Vaikų kompetencijos: 

Silpnesnės – pažinimo 
Stipresnės – meninė, sveikatos saugojimo, 
komunikavimo, socialinė 

 
"Nykštukų" grupės  5-6  metų amžiaus vaikų I-sis vertinimas 
Socialinė kompetencija -18 Vaikų skaičius - 17 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  17  pasako savo vardą, pavardę, kiek metų; 
2.  17  reiškia savo poreikius, jausmus (gestais, mimika, 

žodžiais); 
3.  17  pastebi kito savijautą, mėgina  užjausti, padėti; 
4.  17  pasitiki gerai pažįstamais žmonėmis; 
5. 7 10 Gyvenimo 

įgūdžių 
ugdymas 

bendrauja  su į grupę atėjusias nepažįstamais žmonėmis; 

6. 12 5 Gyvenimo 
įgūdžių 

ugdymas 

atsargus su nepažįstamais žmonėmis;  

7.  17  pasitiki savo gebėjimais, džiaugiasi laimėjimais;   
8.  17  draugiškai bendrauja su vaikais, mėgina susitarti; 
9.  17  skiria, kas yra gerai, o kas blogai; 
10.  17  noriai dalyvauja vaikų pokalbiuose, žaidimuose; 
11. 1 16  laikosi vaikų grupės taisyklių, susitarimų;  
12. 1 16  žaisdamas su suaugusiuoju ar su kitais vaikais laikosi 

taisyklių; 
13.  17  žino, kas ir kur padėta namie ar kitoje įprastoje aplinkoje;  
14.  17  tausoja savo ir kitų vaikų žaislus, daiktus;  
15.  17  susitvarko savo buvimo vietą; 
16.  17  mėgina dirbti kai kuriuos buities darbus (šluoti, valyti 

dulkes);  



17.  17  jaučia atsakomybę už patikėtą darbą;  
18.  17  suvokia savo teises ir pareigas; 
Viso 2 14  Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai: Ema, Rokas J., Jokūbas, Madelija, Kevin, 

Rokas, Paulius, Adomas, Oskar, Emilija, Adriana, Justas, 
Airidė, Orestas, Daniel, Gustas, Aurėja (17) 

Sveikatos saugojimo kompetencija -21 Vaikų skaičius - 17 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 1 16  laikosi asmens higienos; 
2. 17 - savivalda tvarkingai valgo naudodamas stalo įrankiais; 
3.  17 Gyvenimo 

įgūdžių 
ugdymas 

žino keletą sveikatai naudingų ir vertingų maisto 
produktų; 

4. 10 7 savitvarka užsisega sagas, užsitraukia užtrauktukus, užsiriša batų 
raištelius; 

5. 1 16  lengvai atsipalaiduoja, nusiramina; 
6.  17  rūpinasi savo ir kitų saugumu žaisdamas, sportuodamas; 
7.  17  saugiai naudojasi žaislais, aktyviam judėjimui skirtomis 

priemonėmis; 
8. 1 16  neima pavojingų daiktų, nejunginėja elektros ir dujinių 

prietaisų;  
9.  17  pasako pavojingo elgesio savo ir kitų sveikatai pavyzdžių; 
10.  17  nurodo pavojingas vietas artimiausioje aplinkoje; 
11.  17  žino ir pasako, kas gali padėti, ir kreipiasi ištikus 

nesėkmei; 
12.  17  atsargiai elgiasi gatvėje, laikosi svarbiausių saugaus eismo 

taisyklių; 
13.  17  eina, bėga įveikdamas nesudėtingas kliūtis; 
14.  17  eina, bėga, šliaužia keisdamas kryptį, greitį; 
15.  17  šokinėja vietoje ir į priekį viena ir abiem kojomis; 
16.  17  peršoka nedideles kliūtis; 
17.  17  pralenda pro įvairias kliūtis; 
18.  17  laipioja kopėtėlėmis ir kitais įrengimais; 
19.  17  meta  kamuolį dešine ar kaire ranka į taikinį; 
20.  17  ridena kamuolį kojomis, spiria jį į taikinį; 
21.  17  sekdamas nurodymais (žodžiu, judesiu) atlieka taisyklingą 

kūno laikyseną koreguojančius 2-4 judesius pratimus; 
Viso 2 16  Didesnį dėmesį skirti: -  
    Gabūs vaikai: Rokas J., Jokūbas, Madelija, Kevin, 

Rokas, Paulius, Adomas, Oskar, Emilija, Adriana, Justas, 
Airidė, Orestas, Daniel, Gustas, Aurėja (16) 

Pažinimo kompetencija -21 Vaikų skaičius - 17 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  17  stebi, tyrinėja aplinką, klausinėja,  eksperimentuoja;  
2.  17  trumpai nusako, kokius darbus gali dirbti suaugusieji; 
3.  17  pasako savo šalies, miesto, kaimo pavadinimą; 
4. 11 6  pasako kelis Lietuvos miestų, upių ežerų pavadinimus; 
5. 5 12  suvokia ir nusako daiktų dydį, padėtį erdvėje (ilgas – 

trumpas, aukštas – žemai...); 
6. 7 10  suvokia ir nusako lytėjimu, kitais pojūčiais pažįstamas 

daiktų ypatybes (lygus, šiurkštus, grublėtas); 



7.  17  skiria savo šeimos ar kitas šventes, papasakoja apie jas;   
8.  17  žaidžia pažįstamus stalo žaidimus vienas, su suaugusiuoju, 

su kitais vaikais; 
9.  17  pažįsta ir pavadina pagrindines spalvas, skiria atspalvius;  
10. 8 9  atpažįsta ir pavadina įvairias geometrines figūras (skritulį, 

trikampį, kvadratą, kubą, rutulį); 
11.  17  grupuoja, lygina daiktus keisdamas grupavimo pagrindą; 
12.  17  taisyklingai sudeda paveikslėlių seką iš 4 ... dalių; 
13.  17  pažįsta kai kuriuos skaičiais, skaičiuoja daiktus iki ...; 
14.  17  pasako kai kurių simbolių ženklų (šviesoforo spalvų, 

pėsčiųjų perėjos) prasmę; 
15. 
 

2 15  skiria ir pavadina paros dalis, savaitės dienas, metų laikus; 

16. 2 15  pastebi ir nusako (žodžiais, sakiniais) oru pokyčius; 
17. 2 15  pastebi ir nusako (žodžiais, sakiniais) metų laikų 

pokyčius; 
18. 4 13  atpažįsta ir pavadina kai kuriuos augalus; 
19.  17  atpažįsta ir pavadina daržoves ir vaisius; 
20.  17  atpažįsta ir pavadina kai kuriuos naminius ir laukinius 

gyvūnus; 
21.  17  saugo gamtą, tvarko aplinką, kurioje žaidžia, gyvena. 
Viso 3 13  Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai: Jokūbas, Rokas, Paulius, Adomas, Emilija, 

Justas, Airidė, Gustas, Aurėja (9) 
Komunikavimo kompetencija -20 Vaikų skaičius - 17 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 1 16  prieina pasikalbėti, pats pradeda pokalbį su vaikais ir 

suaugusiaisiais;  
2.  17  mandagiai kreipiasi į draugus ir suaugusiuosius: 

sveikinasi, dėkoja, prašo, atsiprašo;  
3. 9 7  taisyklingai kalba, nujaučia žodžių sąsajas sakinyje; 
4. 8 8  taisyklingai ir aiškiai taria daugumą gimtosios kalbos 

garsų; 
5. 5 12  trumpais sakiniais atsako į klausimus; 
6. 5 12  parodo, trumpais sakiniais apibūdina savo kūrinėlį; 
7. 1 16  teisingai pavadina kasdienius daiktus ir veiksmus su jais; 
8. 6 10  trumpais sakiniais papasakoja apie dabarties ir netolimus 

praeities įvykius; 
9. 1 16  nusako svarbiausius artimiausios aplinkos daiktų 

požymius; 
10. 1 16  teisingai vartoja apibendrinamuosius žodžius (indai, 

žaislai...); 
11.  17  noriai klausosi vaikams skirtų garso įrašų: pasakų, eiliuotų 

istorijų; 
12.  17  domisi vaikų knygomis: žiūrinėja paveiksliukus, 

iliustracijas; 
13. 3 14  mėgina imituoti skaitymą: pasakoja pagal knygos 

paveiksliukus; 
14. 1 16  deklamuoja trumpą eilėraštį ar jo dalį; 
15.  17  piešiniais pavaizduoja kai kuriuos girdėtos pasakos 

įvykius, veikėjus; 



16. 9 7  domisi raidėmis, kai kurias atpažįsta; 
17. 14 3  kopijuoja, piešia, mėgina parašyti savo vardo raides; 
18.  17  taisyklingai laiko piešimo ar rašymo reikmenį; 
19.  17  noriai žaidžia kalbinius žaidimus. 
20.  17  tausoja knyga ir kitais priemones. 
Viso 5 7  Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai: Jokūbas, Rokas, Paulius, Adriana, Airidė, 

Aurėja (6) 
Meninė kompetencija -22 Vaikų skaičius - 17 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 7 10  keliomis dailės raiškos priemonėmis reiškia savo 

įspūdžius sumanymus; 
2. 1 16  noriai išmėgina naujas dailės priemones, medžiagas, 

technikas; 
3.  17  piešia įvairaus ilgio ir lenktumo linijas; 
4.  17  kopijuoja linijas, figūras, paprastus raštus; 
5. 3 14  tiksliai apvedžioja taškais. linijomis pavaizduotus, figūras; 
6. 12 5  tapo, piešia artimiausius žmones, daiktus, aplinkos 

reiškinius; 
7. 9 8  lipdo iš įvairių minklių, laisvai su jomis eksperimentuoja 

(ištempia, sulenkia); 
8. 15 1  kuria paprastus lankstinius; 
9. 6 11  žirklėmis kerpa pagal linijas; 
10. 7 10  pats nupiešia ir žirklėmis iškerpa paprastus daiktus, 

figūras; 
11.  17  tvarkingai klijuoja popierių ir kitas medžiagas; 
12. 1 16  noriai kuria: piešia, lipdo, aplikuoja; 
13. 1 16  pagal sumanymą arba pagal pavyzdį konstruoja daiktus iš 

lego detalių, kaladėlių, aplinkos daiktų; 
14. 1 16  kruopščiai ir iki galo atlieka darbą; 
15.  17  paruošia ir sutvarko savo darbo vietą; 
16.  17  grožisi savo dailės kūriniais, domisi kitų darbais; 
17. 3 14  groja vaikiškais ritminiais instrumentais;   
18.  17  skiria muzikinius ir nemuzikinius garsus;; 
19.  17  atpažįsta žinomus muzikos kūrinius (daineles, šokius); 
20.  17  žaidžia paprasčiausius lietuvių liaudies žaidimus, šoka 

ratelius, dainuoja; 
21. 7 10  noriai žaidžia teatrą: vaidina, mėgdžioja judesius, gestais, 

mimika, žodžiais; 
22.  17  dalijasi įspūdžiais apie matytą vaidinimą, koncertą, 

parodą. 
Viso 7 9  Didesnį dėmesį skirti: -  
    Gabūs vaikai: Rokas J., Madelija, Airidė, Aurėja (4) 
    Vaikų kompetencijos: 

Silpnesnės –  
Stipresnės – sveikatos saugojimo, socialinė, pažinimo, 
meninė, komunikavimo 

 
"Ežiukų" grupės  5-6  metų amžiaus vaikų I-sis vertinimas 
Socialinė kompetencija -18 Vaikų skaičius - 5 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 



1. 1 4  pasako savo vardą, pavardę, kiek metų; 
2.  5  reiškia savo poreikius, jausmus (gestais, mimika, 

žodžiais); 
3.  5  pastebi kito savijautą, mėgina  užjausti, padėti; 
4.  5  pasitiki gerai pažįstamais žmonėmis; 
5.  5  bendrauja  su į grupę atėjusias nepažįstamais žmonėmis; 
6.  5  atsargus su nepažįstamais žmonėmis;  
7.  5  pasitiki savo gebėjimais, džiaugiasi laimėjimais;   
8. 2 3  draugiškai bendrauja su vaikais, mėgina susitarti; 
9. 1 4  skiria, kas yra gerai, o kas blogai; 
10.  5  noriai dalyvauja vaikų pokalbiuose, žaidimuose; 
11. 3 2  laikosi vaikų grupės taisyklių, susitarimų;  
12. 2 3  žaisdamas su suaugusiuoju ar su kitais vaikais laikosi 

taisyklių; 
13.  5  žino, kas ir kur padėta namie ar kitoje įprastoje aplinkoje;  
14. 1 4  tausoja savo ir kitų vaikų žaislus, daiktus;  
15.  5  susitvarko savo buvimo vietą; 
16.  5  mėgina dirbti kai kuriuos buities darbus (šluoti, valyti 

dulkes);  
17. 1 4  jaučia atsakomybę už patikėtą darbą;  
18. 2 3  suvokia savo teises ir pareigas; 
Viso 1 10  Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai: Kamilė, Maksim G., Nikita, 
Sveikatos saugojimo kompetencija -21 Vaikų skaičius - 5 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 1 4  laikosi asmens higienos; 
2.  5  tvarkingai valgo naudodamas stalo įrankiais; 
3. 1 4  žino keletą sveikatai naudingų ir vertingų maisto 

produktų; 
4. 5   užsisega sagas, užsitraukia užtrauktukus, užsiriša batų 

raištelius; 
5.  5  lengvai atsipalaiduoja, nusiramina; 
6. 2 3  rūpinasi savo ir kitų saugumu žaisdamas, sportuodamas; 
7. 3 2  saugiai naudojasi žaislais, aktyviam judėjimui 

skirstomomis priemonėmis; 
8.  5  neima pavojingų daiktų, nejunginėja elektros ir dujinių 

prietaisų;  
9.  5  pasako pavojingo elgesio savo ir kitų sveikatai pavyzdžių; 
10.  5  nurodo pavojingas vietas artimiausioje aplinkoje; 
11.  5  žino ir pasako, kas gali padėti, ir kreipiasi ištikus 

nesėkmei; 
12. 2 3  atsargiai elgiasi gatvėje, laikosi svarbiausių saugaus eismo 

taisyklių; 
13.  5  eina, bėga įveikdamas nesudėtingas kliūtis; 
14.  5  eina, bėga, šliaužia keisdamas kryptį, greitį; 
15.  5  šokinėja vietoje ir į priekį viena ir abiem kojomis; 
16.  5  peršoka nedideles kliūtis; 
17.  5  pralenda pro įvairias kliūtis; 
18.  5  laipioja kopėtėlėmis ir kitais įrengimais; 
19.  5  meta  kamuolį dešine ar kaire ranka į taikinį; 
20.  5  ridena kamuolį kojomis, spiria jį į taikinį; 



21.  5  sekdamas nurodymais (žodžiu, judesiu) atlieka taisyklingą 
kūno laikyseną koreguojančius 2-4 judesius pratimus; 

Viso 2 15  Didesnį dėmesį skirti: -  
    Gabūs vaikai: Kamilė, Maksim G., Nikita, 
Pažinimo kompetencija -21 Vaikų skaičius - 5 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  5  stebi, tyrinėja aplinką, klausinėja,  eksperimentuoja;  
2. 1 4  trumpai nusako, kokius darbus gali dirbti suaugusieji; 
3. 2 3  pasako savo šalies, miesto, kaimo pavadinimą; 
4. 5   pasako kelis Lietuvos miestų, upių ežerų pavadinimus; 
5. 2 3  suvokia ir nusako daiktų dydį, padėtį erdvėje (ilgas – 

trumpas, aukštas – žemai...); 
6. 2 3  suvokia ir nusako lytėjimu, kitais pojūčiais pažįstamas 

daiktų ypatybes (lygus, šiurkštus, grublėtas); 
7. 1 4  skiria savo šeimos ar kitas šventes, papasakoja apie jas;   
8.  5  žaidžia pažįstamus stalo žaidimus vienas, su suaugusiuoju, 

su kitais vaikais; 
9.  5  pažįsta ir pavadina pagrindines spalvas, skiria atspalvius;  
10. 2 3  atpažįsta ir pavadina įvairias geometrines figūras (skritulį, 

trikampį, kvadratą, kubą, rutulį); 
11.  5  grupuoja, lygina daiktus keisdamas grupavimo pagrindą; 
12.  5  taisyklingai sudeda paveikslėlių seką iš 4 ... dalių; 
13. 1 4  pažįsta kai kuriuos skaičiais, skaičiuoja daiktus iki ...; 
14.  5  pasako kai kurių simbolių ženklų (šviesoforo spalvų, 

pėsčiųjų perėjos) prasmę; 
15. 
 

1 4  skiria ir pavadina paros dalis, savaitės dienas, metų laikus; 

16.  5  pastebi ir nusako (žodžiais, sakiniais) oru pokyčius; 
17. 1 4  pastebi ir nusako (žodžiais, sakiniais) metų laikų 

pokyčius; 
18.  5  atpažįsta ir pavadina kai kuriuos augalus; 
19.  5  atpažįsta ir pavadina daržoves ir vaisius; 
20.  5  atpažįsta ir pavadina kai kuriuos naminius ir laukinius 

gyvūnus; 
21. 1 4  saugo gamtą, tvarko aplinką, kurioje žaidžia, gyvena. 
Viso 1 10  Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai: Maksim G., Nikita, Titas. 
Komunikavimo kompetencija -20 Vaikų skaičius - 5 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  5  prieina pasikalbėti, pats pradeda pokalbį su vaikais ir 

suaugusiaisiais;  
2. 1 4  mandagiai kreipiasi į draugus ir suaugusiuosius: 

sveikinasi, dėkoja, prašo, atsiprašo;  
3.  5  taisyklingai kalba, nujaučia žodžių sąsajas sakinyje; 
4. 1 4  taisyklingai ir aiškiai taria daugumą gimtosios kalbos 

garsų; 
5. 1 4  trumpais sakiniais atsako į klausimus; 
6.  5  parodo, trumpais sakiniais apibūdina savo kūrinėlį; 
7.  5  teisingai pavadina kasdienius daiktus ir veiksmus su jais; 
8. 1 4  trumpais sakiniais papasakoja apie dabarties ir netolimus 

praeities įvykius; 



9. 1 4  nusako svarbiausius artimiausios aplinkos daiktų 
požymius; 

10. 2 3  teisingai vartoja apibendrinamuosius žodžius (indai, 
žaislai...); 

11.  5  noriai klausosi vaikams skirtų garso įrašų: pasakų, eiliuotų 
istorijų; 

12.  5  domisi vaikų knygomis: žiūrinėja paveiksliukus, 
iliustracijas; 

13.  5  mėgina imituoti skaitymą: pasakoja pagal knygos 
paveiksliukus; 

14. 1 4  deklamuoja trumpą eilėraštį ar jo dalį; 
15. 1 4  piešiniais pavaizduoja kai kuriuos girdėtos pasakos 

įvykius, veikėjus; 
16.  5  domisi raidėmis, kai kurias atpažįsta; 
17. 2 3  kopijuoja, piešia, mėgina parašyti savo vardo raides; 
18. 1 4  taisyklingai laiko piešimo ar rašymo reikmenį; 
19.  5  noriai žaidžia kalbinius žaidimus. 
20. 1 4  tausoja knyga ir kitais priemones. 
Viso - 9  Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai: Maksim G., Nikita, Titas. 
Meninė kompetencija -22 Vaikų skaičius - 5 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 1 4  keliomis dailės raiškos priemonėmis reiškia savo 

įspūdžius sumanymus; 
2. 3 2  noriai išmėgina naujas dailės priemones, medžiagas, 

technikas; 
3.  5  piešia įvairaus ilgio ir lenktumo linijas; 
4.  5  kopijuoja linijas, figūras, paprastus raštus; 
5. 1 4  tiksliai apvedžioja taškais. linijomis pavaizduotus, figūras; 
6. 2 3  tapo, piešia artimiausius žmones, daiktus, aplinkos 

reiškinius; 
7.  5  lipdo iš įvairių minklių, laisvai su jomis eksperimentuoja 

(ištempia, sulenkia); 
8. 2 3  kuria paprastus lankstinius; 
9. 2 3  žirklėmis kerpa pagal linijas; 
10. 2 3  pats nupiešia ir žirklėmis iškerpa paprastus daiktus, 

figūras; 
11. 1 4  tvarkingai klijuoja popierių ir kitas medžiagas; 
12. 2 3  noriai kuria: piešia, lipdo, aplikuoja; 
13.  5  pagal sumanymą arba pagal pavyzdį konstruoja daiktus iš 

lego detalių, kaladėlių, aplinkos daiktų; 
14. 3 2  kruopščiai ir iki galo atlieka darbą; 
15. 1 4  paruošia ir sutvarko savo darbo vietą; 
16.  5  grožisi savo dailės kūriniais, domisi kitų darbais; 
17.  5  groja vaikiškais ritminiais instrumentais;   
18.  5  skiria muzikinius ir nemuzikinius garsus;; 
19.  5  atpažįsta žinomus muzikos kūrinius (daineles, šokius); 
20.  5  žaidžia paprasčiausius lietuvių liaudies žaidimus, šoka 

ratelius, dainuoja; 
21.  5  noriai žaidžia teatrą: vaidina, mėgdžioja judesius, gestais, 

mimika, žodžiais; 



22.  5  dalijasi įspūdžiais apie matytą vaidinimą, koncertą, 
parodą. 

Viso 2 11  Didesnį dėmesį skirti: -  
    Gabūs vaikai: Maksim G., Nikita, 
    Vaikų kompetencijos: 

Silpnesnės –  
Stipresnės – sveikatos saugojimo, socialinė, pažinimo, 
meninė, komunikavimo 

5-6 metų  amžiaus vaikų I-jo vertinimo  apibendrinimas. Įvertinta 38 vaikai. Stiprioji 
pusė tai vaikų sveikatos saugojimo kompetencija. 

Silpnoji pusė tai vaikų komunikavimo, pažinimo, meninė kompetencijos. Remdamiesi 
atliktu vaikų daromos pažangos vertinimu, didesnį dėmesį skirti: gyvenimo įgūdžių ugdymui; 
mandagumo elgesio ugdymui; kalbos ugdymui, vaidybai, lipdymui, gimtojo miesto pažinimui. 
 
"Ežiukų" priešmokyklinės grupės  vaikų I-sis vertinimas 
Socialinė kompetencija -16 Vaikų skaičius - 12 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  12  pasako savo vardą; 
2.  12  pasako savo pavardę,; 
3.  12  pasako, kiek jam metų, žino savo gimimo dieną; 
4.  12  pasako, ko nori, kuo domisi, ką mėgstą; 
5.  12  pasakoja apie savo šeimą, išvykas, šventes; 
6.  12  palygina save, koks yra dabar ir koks buvo ankščiau;  
7. 6 6 Gyvenimo 

įgūdžių 
ugdymas 

drąsiai pasako savo nuomonę, išreiškia jausmus;   

8. 2 10  atsižvelgia į kitų nuomonę; 
9.  12  kreipiasi pagalbos ištikus nesėkmei, įžeistas arba 

nuskriaustas; 
10.  12  žino į kuriuos žmonės ar tarnybas gali kreiptis patekęs į 

bėdą; 
11.  12  užjaučia sergantįjį ar nelaimės ištiktąjį, padeda šalia 

esantiems;;  
12.  12  globoja mažesniuosius (broliuką, sesutę ar kitą mažylį); 
13. 1 11  laisvai ir išradingai žaidžia;  
14. 3 9  taikiai sprendžia nesutarimus;  
15. 3 9  saugiai juda žaidžia namie, grupėje ir lauke; 
16. 2 10  suvokia savo teises ir pareigas;  
Viso 1 10  Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai: Vytenis, Austėja, Robertas, Emilija, 

Kamilė B., Viktorija, Karolis, Ovidijus, Maksim E. 
Sveikatos saugojimo kompetencija -36 Vaikų skaičius - 12 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  12  teigiamai vertina save: savo išvadą, gebėjimus, būdo 

savybes; 
2. 1 11  jaučia šalia esantįjį; 
3.  12  prireikus sukaupia jėgas, valia, ištvermę; 
4.  12  geba atsipalaiduoti nusiraminti; 
5.  12  neįžeidinėja kitų netinkamais žodžiais ar veiksmais; 
6. 2 10  saugiai naudojasi aktyviam judėjimui skirtomis 

priemonėmis, žaislais; 



7.  12  paaiškina, kodėl negalima junginėti elektros ir dujinių 
prietaisų; 

8.  12  pasako, kodėl negalima imti degtukų, aštrių daiktų, vaistų 
ir kt. 

9. 1 11  saugiai elgiasi kelyje; 
10.  12  paaiškina, kaip elgtis miške, prie vandens, pasiklydus ir 

kt.; 
11. 1 11  pasako, kas padeda augti sveikam; 
12.  12  žino, kada reikia plauti rankas, ir savarankiškai tai daro; 
13.  12  savarankiškai arba priminus valosi dantis, prausiasi; 
14.  12  laikosi poilsio ir maitinimosi ritmo; 
15.  12  tvarkingai valgo, deramai naudojasi stalo įrankiais; 
16.  12  savarankiškai padengia ir sutvarko stalą, žaidimų vietą; 
17. 11 1 Savitvarkos 

įgūdžiai "Aš 
gebu" 

savarankiškai užriša ir atsiriša batų raištelius; 

18.  12  pats apsirengia, susisagsto drabužius, susijuosia diržą; 
19.  12  žino, kas gali padėti, į ką kreiptis ištikus nelaimei; 
20. 12  Informacija 

apie šeima 
pasako namų, tėvų darbovietės arba mobiliuosius 
telefonus; 

21. 3 9  žino policijos, gaisrinės ir greitosios pagalbos telefonus; 
22.  12  pavadina ir parodo pagrindines kūno dalis; 
23. 2 10  taisyklingai sėdi ir stovi; 
24.  12  laisvai, koordinuotai vaikščioja, šliaužia, ropoja, lenda, 

lipa;   
25.  12  eina, bėga, šliaužia, šokinėja keisdamas kryptį, tempą, 

greitį; 
26.  12  išlaiko pusiausvyrą eidamas paaukštinimu; 
27.  12  orientuojasi erdvėje, išvengia kliūčių; 
28.  12  meta  ir pagauna kamuolį; 
29.  12  spiria ir atmuša kamuolį; 
30. 1 11  vikriai ir noriai žaidžia judriuosius žaidimus; 
31.  12  savo nuotaiką, mintis išreiškia mimika, kūno poza, 

judesiu. 
32. 1 11  juda ritmiškai: pradeda judėti ir sustoja pagal signalą; 
33.  12  gerbia kitokios išvaizdos, sveikatos žmones; 
34. 1 11  laikosi vaikų grupės taisyklių, susitarimų; 
35.  12  noriai dalyvauja sporto varžybose; 
36.  12  moka laimėti ir garbingai pralaimėti rungtynėse, 

estafetėse; 
Viso 2 25  Didesnį dėmesį skirti: -  
    Gabūs vaikai: Vytenis, Robertas, Robertas, Karolis, 

Aidas, Ovidijus. 
Pažinimo kompetencija -17 Vaikų skaičius - 12 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 1 11  žadžia vaidmeninius žaidimus remdamasis turima 

patirtimi; 
2. 1 11  noriai modeliuoja, konstruoja, žaidžia stalo žaidimus;  
3. 1 11  stebi, tyrinėja, klausinėja,  eksperimentuoja, kas jam 

įdomu, ko nesupranta; 
4.  12  prižiūri, stebi augalą arba gyvūną; 



5.  12  stebi, tyrinėja, apibūdina orus, jų pokyčius; 
6. 1 11  stebi, nusako metų laikų savitumus, jų pokyčius; 
7. 1 11  pastebi ir apibūdina išorinius medžiagų, daiktų, augalų 

pokyčius; 
8.  12  gamtoje patirtus įspūdžius vaizduoja piešiniais; 
9.  12  suvokia žmogaus, gerai pažįstamo augalo ar gyvūno 

gyvenimo ciklą; 
10.  12  nusako lytėjimu, jutimu pažįstamas daiktų savybes;  
11.  12  domisi kompiuteriais; informavimo priemonėmis, 

technika; 
12.  12  skaičiuoja iki ...; 
13.  12  grupuoja, lygina daiktus keisdamas grupavimo pagrindą; 
14.  12  suvokia ir nusako daiktų dydį, padėtį erdvėje; 
15. 
 

1 11  noriai dirba įprastinius kasdieninius darbus; 

16.  12  savo darbeliais puošia namų ir grupės aplinką; 
17.  12  puoselėja gamtą, aplinką, kurioje žaidžia, gyvena. 
Viso - 11  Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai: Vytenis, Anastasija, Austėja, Robertas, 

Natas, Kamilė B., Viktorija, Karolis, Aidas, Ovidijus, 
Maksim E. 

Komunikavimo kompetencija -52 Vaikų skaičius - 12 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  12  mandagiai kalbasi su draugais ir suaugusiaisiais; 
2. 2 10  noriai bendrauja su draugais; 
3. 6 6 "Aš ir kiti 

žmonės" 
noriai bendrauja su suaugusiaisiais; 

4.  12  kalba atsižvelgiant į situaciją (vietą, laiką, kontekstą); 
5. 4 8  nuosekliai reiškia savo mintis pasakodamas; 
6. 5 7  laisvai išsako savo nuomonę apie patirtus išgyvenimus; 
7.  12  trumpai apibūdina daiktus ar reiškinius; 
8.  12  reiškia savo jausmus (džiaugsmą, liūdesį, gailestį); 
9.  12  perteikia savo išgyvenimus, mintis, jausmus piešiniuose, 

ženklais, raidėmis; 
10. 1 11  sutelkia dėmesį ir išklauso draugą; 
11.  12  noriai klausosi skaitomų ar pasakojamų tekstų; 
12.  12  suvokia skaitomų ar pasakojamų tekstų turinį; 
13.  12  nusako girdėto kūrinio įvykius, vietą, laiką; 
14.  12  gali vertinti, interpretuoti girdėto kūrinio veikėjų poelgiu; 
15.  12  atskiria kūrinio išmonę nuo tikrovės; 
16. 3 9  sukuria trumpą pasakojimą, pasakos pabaigą ar pradžią; 
17. 3 9  seka girdėtą pasaką ar jos dalį;; 
18. 4 8  kuria, fantazuoja, pasakoja; 
19. 1 11  vaidina, improvizuoja, imituoja judesius, žodžius, gestus, 

mimika; 
20.  12  žaismingai sieja kalbinę raišką su kitomis raiškos 

formomis; 
21.  12  domisi žodžių reikšmėmis, tinkamai vartoja žodžius; 
22. 12  Smulkioji 

tautosaka 
pasako patarlių, priežodžių, užmina mįslių; 

23. 12  Smulkioji trumpai nusako patarlių, priežodžių, užmina mįslių 



tautosaka prasmę; 
24.  12  deklamuoja eilėraštį ar jo ištrauką; 
25.  12  domisi vaikų knygomis, enciklopedijomis; 
26.  12  išvardija mėgstamus kūrinius, jų veikėjus; 
27.  12  tausoja knygas ir kitas priemones; 
28.  12  klausosi vaikams skirtų radijo laidų; 
29. 2 10  taisyklingai kalba, nujaučia žodžių sąsajas sakinyje;  
30. 2 10  taisyklingai ir aiškiai taria gimtosios kalbos garsų; 
31.  12  pasako panašios ir priešingos reikšmės žodžius; 
32.  12  paprasčiausiai lygina daiktus ar reiškinius; 
33. 3 9  noriai vaidina, improvizuoja; 
34.  12  pastebi raides, žodžius artimiausioje aplinkoje; 
35.  12  atpažįsta nebaigtus (taškais, linijomis vaizduojamus) 

daiktus; 
36. 2 10  pasakoja pagal paveikslėlius, knygų iliustracijas; 
37.  12  pastebi vaizdų, ženklų (ne vien raidžių), garsų skirtumas 

ir panašumus; 
38. 1 11  suvokia skaitymo ir rašymo kryptį (iš kairės į dešinė); 
39. 1 11  imituoja skaitymą komentuodamas iliustracijas; 
40. 11 1 Domėjimasis 

skaitymu ir 
rašymu 

perskaito savo vardą ar kitus jam reikšmingus žodžius; 

41.  12  imituoja raštą ir jo elementus; 
42.  12  taisyklingai laiko pieštuką, kreidelę, flomasterį;   
43.  12  pažįsta kai kurias raides; 
44.  12  pastebi, atpažįsta kai kuriuos žodžius; 
45.  12  imituoja ir kopijuoja raides ir žodžius; 
46.  12  piešia, mėgina parašyti savo vardo raides; 
47.  12  mėgina parašyti savo vardą; 
48.  12  piešia, mėgina parašyti kai kurias raides ir skaitmenis; 
49.  12  piešia linijas, figūras, raštus ir kt. 
50.  12  piešia ornamentus, spalvina, karpo, lipdo; 
51.  12  piešia, mėgina rašyti molyje, smėlyje, ant stiklo, lentoje ir 

kitur; 
52.  12  pagal galimybes lankosi bibliotekoje, knygyne, teatre ir 

kitur; 
Viso 4 33  Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai:  
Meninė kompetencija -16 Vaikų skaičius - 12 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 2 10  pasitiki savimi, laisvai reiškia įspūdžius, išgyvenimus 

sumanymus; 
2.  12  įvairiomis dailės raiškos priemonėmis vaizduoja daiktus 

ar reiškinius; 
3. 1 11  kūrybiškai naudoja įvairias dailės raiškos medžiagas ir 

priemones; 
4.  12  išradingai, saugiai, taupiai naudoja įvairias dailės raiškos 

medžiagas ir priemones; 
5.  12  tiksliai nuspalvina figūras, piešinius; 
6.  12  išmėgina vis naujas paprasčiausias dailės raiškos 

technikas; 



7.  12  savarankiškai ir kruopščiai atlieka įvairias užduotis; 
8.  12  savarankiškai pasiruošia ir sutvarko darbo vietą; 
9.  12  grožisi savo dailės ir draugų kūrinėliais;  
10.  12  noriai dainuoja; 
11.  12  groja išgauna garsus skambančiais žaislais, daiktais,  

instrumentais;   
12. 12  Išreikšti save 

muzikos 
garsais 

skiria trumpus ir ilgus, aukštus ir žemus, muzikinius ir 
nemuzikinius garsus; 

13. 1 11  noriai žaidžia teatrą: kuria siužetus, pasiskirsto 
vaidmenimis, juos atlieka;  

14.  12  stebi įvairius teatro vaidinimus grupėje, darželyje ir kitur; 
15.  12  dalijasi įspūdžiais, išgyvenimais apie matytą vaidinimą, 

šokį. 
16.  12  žaidžia paprasčiausius lietuvių liaudies žaidimus, šoka 

ratelius; 
Viso 1 12  Didesnį dėmesį skirti: -  
    Gabūs vaikai: Vytenis, Anastasija, Austėja, Robertas, 

Emilija, Natas, Viktorija, Karolis, Ovidijus, Aidas, 
    Vaikų kompetencijos: 

Silpnesnės – komunikavimo 
Stipresnės – pažinimo, sveikatos saugojimo, socialinė, 
meninė  

 
"Boružiukų" priešmokyklinės grupės  vaikų I-sis vertinimas 
Socialinė kompetencija -16 Vaikų skaičius - 21 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  21  pasako savo vardą; 
2.  21  pasako savo pavardę,; 
3.  21  pasako, kiek jam metų, žino savo gimimo dieną; 
4.  21  pasako, ko nori, kuo domisi, ką mėgstą; 
5.  21  pasakoja apie savo šeimą, išvykas, šventes; 
6.  21  palygina save, koks yra dabar ir koks buvo ankščiau;  
7. 7 14  drąsiai pasako savo nuomonę, išreiškia jausmus;;   
8. 7 14  atsižvelgia į kitų nuomonę; 
9.  21  kreipiasi pagalbos ištikus nesėkmei, įžeistas arba 

nuskriaustas; 
10. 9 12  žino į kuriuos žmonės ar tarnybas gali kreiptis 

patekęs į bėdą; 
11.  21  užjaučia sergantįjį ar nelaimės ištiktąjį, padeda šalia 

esantiems;  
12.  21  globoja mažesniuosius (broliuką, sesutę ar kitą 

mažylį); 
13.  21  laisvai ir išradingai žaidžia;  
14. 1 20  taikiai sprendžia nesutarimus;  
15. 1 20  saugiai juda žaidžia namie, grupėje ir lauke; 
16. 17 4 Gyvenimo 

įgūdžių ugdymas 
suvokia savo teises ir pareigas;  

Viso 1   Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai: Matas, Kotryna, Rusnė, Adrijana, 

Ksenija, Gabija, Adrija,  Gytis, Julija, Kamilė T., 



Ernest, Arina, Rytis,  Evelina, Sabrina. 
Sveikatos saugojimo kompetencija -36 Vaikų skaičius - 21 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 4 17  teigiamai vertina save: savo išvadą, gebėjimus, būdo 

savybes; 
2.  21  jaučia šalia esantįjį; 
3.  21  prireikus sukaupia jėgas, valia, ištvermę; 
4.  21  geba atsipalaiduoti nusiraminti; 
5. 1 20  neįžeidinėja kitų netinkamais žodžiais ar veiksmais; 
6.  21  saugiai naudojasi aktyviam judėjimui skirtomis 

priemonėmis, žaislais; 
7. 2 19  paaiškina, kodėl negalima junginėti elektros ir dujinių 

prietaisų; 
8. 1 20  pasako, kodėl negalima imti degtukų, aštrių daiktų, 

vaistų ir kt. 
9.  21  saugiai elgiasi kelyje; 
10. 6 15 Gyvenimo 

įgūdžių ugdymas 
paaiškina, kaip elgtis miške, prie vandens, pasiklydus 
ir kt.; 

11. 1 20  pasako, kas padeda augti sveikam; 
12.  21  žino, kada reikia plauti rankas, ir savarankiškai tai 

daro; 
13.  21  savarankiškai arba priminus valosi dantis, prausiasi; 
14.  21  laikosi poilsio ir maitinimosi ritmo; 
15.  21  tvarkingai valgo, deramai naudojasi stalo įrankiais; 
16.  21  savarankiškai padengia ir sutvarko stalą, žaidimų 

vietą; 
17. 16 5 Savitvarkos 

įgūdžiai, 
savarankiškumas 

"Aš gebu" 

savarankiškai užriša ir atsiriša batų raištelius; 

18.  21  pats apsirengia, susisagsto drabužius, susijuosia diržą; 
19.  21  žino, kas gali padėti, į ką kreiptis ištikus nelaimei; 
20. 21  Informacija apie 

šeimą "Šeimos 
rate" 

pasako namų, tėvų darbovietės arba mobiliuosius 
telefonus; 

21. 12 9  žino policijos, gaisrinės ir greitosios pagalbos 
telefonus; 

22.  21  pavadina ir parodo pagrindines kūno dalis; 
23.  21  taisyklingai sėdi ir stovi; 
24.  21  laisvai, koordinuotai vaikščioja, šliaužia, ropoja, 

lenda, lipa;   
25.  21  eina, bėga, šliaužia, šokinėja keisdamas kryptį, tempą, 

greitį; 
26.  21  išlaiko pusiausvyrą eidamas paaukštinimu; 
27.  21  orientuojasi erdvėje, išvengia kliūčių; 
28.  21  meta  ir pagauna kamuolį; 
29.  21  spiria ir atmuša kamuolį; 
30.  21  vikriai ir noriai žaidžia judriuosius žaidimus; 
31.  21  savo nuotaiką, mintis išreiškia mimika, kūno poza, 

judesiu. 
32.  21  juda ritmiškai: pradeda judėti ir sustoja pagal signalą; 



33.  21  gerbia kitokios išvaizdos, sveikatos žmones; 
34. 8 13 Grupės taisyklių 

laikymasis 
laikosi vaikų grupės taisyklių, susitarimų; 

35. 1 20  noriai dalyvauja sporto varžybose; 
36.  21  moka laimėti ir garbingai pralaimėti rungtynėse, 

estafetėse; 
Viso 4 24  Didesnį dėmesį skirti: -  
    Gabūs vaikai: Matas, Kotryna, Rusnė, Adrija, Julija, 

Arina,  Rytis,   
Pažinimo kompetencija -17 Vaikų skaičius - 21 
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1.  21  žadžia vaidmeninius žaidimus remdamasis turima 

patirtimi; 
2.  21  noriai modeliuoja, konstruoja, žaidžia stalo žaidimus;  
3.  21  stebi, tyrinėja, klausinėja,  eksperimentuoja, kas jam 

įdomu, ko nesupranta; 
4.  21  prižiūri, stebi augalą arba gyvūną; 
5.  21  stebi, tyrinėja, apibūdina orus, jų pokyčius; 
6.  21  stebi, nusako metų laikų savitumus, jų pokyčius; 
7. 2 19  pastebi ir apibūdina išorinius medžiagų, daiktų, 

augalų pokyčius; 
8.  21  gamtoje patirtus įspūdžius vaizduoja piešiniais; 
9. 3 18  suvokia žmogaus, gerai pažįstamo augalo ar gyvūno 

gyvenimo ciklą; 
10.  21  nusako lytėjimu, jutimu pažįstamas daiktų savybes;  
11.  21  domisi kompiuteriais; informavimo priemonėmis, 

technika; 
12.  21  skaičiuoja iki ...; 
13. 17 4 Daiktų ypatumai 

"Kuo jie 
skiriasi?" 

grupuoja, lygina daiktus keisdamas grupavimo 
pagrindą; 

14. 16 5 "Daiktai, kaip ir 
mes, yra 
erdvėje" 

suvokia ir nusako daiktų dydį, padėtį erdvėje; 

15. 
 

 21  noriai dirba įprastinius kasdieninius darbus; 

16.  21  savo darbeliais puošia namų ir grupės aplinką; 
17.  21  puoselėja gamtą, aplinką, kurioje žaidžia, gyvena. 
Viso 2 13  Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai: Matas, Karolina Ž., Kotryna, Rusnė, 

Emilija, Diana, Adrijana, Ksenija, Gabija, Nojus, 
Adrija, Gytis,   Julija,  Kamilė T.,  Ernest, Arina, 
Rytis,  Evelina, Orinta,  

Komunikavimo kompetencija -52 Vaikų skaičius -  
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 1 20  mandagiai kalbasi su draugais ir suaugusiaisiais; 
2.  21  noriai bendrauja su draugais; 
3.  21  noriai bendrauja su suaugusiaisiais; 
4. 14 7 Gebėjimas 

klausytis 
kalba atsižvelgiant į situaciją (vietą, laiką, kontekstą); 

5. 4 17  nuosekliai reiškia savo mintis pasakodamas; 



6. 4 17  laisvai išsako savo nuomonę apie patirtus 
išgyvenimus; 

7.  21  trumpai apibūdina daiktus ar reiškinius; 
8.  21  reiškia savo jausmus (džiaugsmą, liūdesį, gailestį); 
9.  21  perteikia savo išgyvenimus, mintis, jausmus 

piešiniuose, ženklais, raidėmis; 
10.  21  sutelkia dėmesį ir išklauso draugą; 
11.  21  noriai klausosi skaitomų ar pasakojamų tekstų; 
12.  21  suvokia skaitomų ar pasakojamų tekstų turinį; 
13.  21  nusako girdėto kūrinio įvykius, vietą, laiką; 
14.  21  gali vertinti, interpretuoti girdėto kūrinio veikėjų 

poelgiu; 
15.  21  atskiria kūrinio išmonę nuo tikrovės; 
16.  21  sukuria trumpą pasakojimą, pasakos pabaigą ar 

pradžią; 
17.  21  seka girdėtą pasaką ar jos dalį;; 
18.  21  kuria, fantazuoja, pasakoja; 
19.  21  vaidina, improvizuoja, imituoja judesius, žodžius, 

gestus, mimika; 
20.  21  žaismingai sieja kalbinę raišką su kitomis raiškos 

formomis; 
21. 2 19  domisi žodžių reikšmėmis, tinkamai vartoja žodžius; 
22. 18 3 Smulkioji 

tautosaka 
pasako patarlių, priežodžių, užmina mįslių; 

23. 18 3 Smulkioji 
tautosaka 

trumpai nusako patarlių, priežodžių, užmina mįslių 
prasmę; 

24.  21  deklamuoja eilėraštį ar jo ištrauką; 
25.  21  domisi vaikų knygomis, enciklopedijomis; 
26.  21  išvardija mėgstamus kūrinius, jų veikėjus; 
27.  21  tausoja knygas ir kitas priemones; 
28.  21  klausosi vaikams skirtų radijo laidų; 
29. 6 15 Plėsti žodyną, 

žodžių reikšmę 
taisyklingai kalba, nujaučia žodžių sąsajas sakinyje;  

30. 6 15 Garsų tarimas taisyklingai ir aiškiai taria gimtosios kalbos garsų; 
31.  21  pasako panašios ir priešingos reikšmės žodžius; 
32.  21  paprasčiausiai lygina daiktus ar reiškinius; 
33. 1 20  noriai vaidina, improvizuoja; 
34.  21  pastebi raides, žodžius artimiausioje aplinkoje; 
35.  21  atpažįsta nebaigtus (taškais, linijomis vaizduojamus) 

daiktus; 
36.  21  pasakoja pagal paveikslėlius, knygų iliustracijas; 
37.  21  pastebi vaizdų, ženklų (ne vien raidžių), garsų 

skirtumas ir panašumus; 
38.  21  suvokia skaitymo ir rašymo kryptį (iš kairės į dešinė); 
39.  21  imituoja skaitymą komentuodamas iliustracijas; 
40.  21  perskaito savo vardą ar kitus jam reikšmingus 

žodžius; 
41.  21  imituoja raštą ir jo elementus; 
42.  21  taisyklingai laiko pieštuką, kreidelę, flomasterį;   
43.  21  pažįsta kai kurias raides; 
44.  21  pastebi, atpažįsta kai kuriuos žodžius; 



45.  21  imituoja ir kopijuoja raides ir žodžius; 
46.  21  piešia, mėgina parašyti savo vardo raides; 
47.  21  mėgina parašyti savo vardą; 
48.  21  piešia, mėgina parašyti kai kurias raides ir skaitmenis; 
49.  21  piešia linijas, figūras, raštus ir kt. 
50.  21  piešia ornamentus, spalvina, karpo, lipdo; 
51.  21  piešia, mėgina rašyti molyje, smėlyje, ant stiklo, 

lentoje ir kitur; 
52.  21  pagal galimybes lankosi bibliotekoje, knygyne, teatre 

ir kitur; 
Viso 5 42  Didesnį dėmesį skirti:  
    Gabūs vaikai: Kotryna, Rusnė, Arina, 
Meninė kompetencija -16 Vaikų skaičius -  
Eil. Siekia Geba Siekiamybė Pastabos 
1. 6 15 Skatinti 

pasitikėjimą 
savimi 

pasitiki savimi, laisvai reiškia įspūdžius, išgyvenimus 
sumanymus; 

2.  21  įvairiomis dailės raiškos priemonėmis vaizduoja 
daiktus ar reiškinius; 

3.  21  kūrybiškai naudoja įvairias dailės raiškos medžiagas 
ir priemones; 

4. 4 17  išradingai, saugiai, taupiai naudoja įvairias dailės 
raiškos medžiagas ir priemones; 

5. 4 17  tiksliai nuspalvina figūras, piešinius; 
6.  21  išmėgina vis naujas paprasčiausias dailės raiškos 

technikas; 
7. 6 15 Savarankiškumą, 

kruopštumą 
savarankiškai ir kruopščiai atlieka įvairias užduotis; 

8. 1 20  savarankiškai pasiruošia ir sutvarko darbo vietą; 
9.  21  grožisi savo dailės ir draugų kūrinėliais;  
10.  21  noriai dainuoja; 
11.  21  groja išgauna garsus skambančiais žaislais, daiktais,  

instrumentais;   
12.  21  skiria trumpus ir ilgus, aukštus ir žemus, muzikinius 

ir nemuzikinius garsus; 
13. 6 15  noriai žaidžia teatrą: kuria siužetus, pasiskirsto 

vaidmenimis, juos atlieka;  
14.  21  stebi įvairius teatro vaidinimus grupėje, darželyje ir 

kitur; 
15. 1 20  dalijasi įspūdžiais, išgyvenimais apie matytą 

vaidinimą, šokį. 
16.  21  žaidžia paprasčiausius lietuvių liaudies žaidimus, 

šoka ratelius; 
Viso 2 9  Didesnį dėmesį skirti: -  
    Gabūs vaikai: Matas, Karolina Ž., Kotryna, Rusnė, 

Emilija, Diana, Adrijana, Ksenija, Gabija, Adrija, 
Julija, Kamilė T.,  Ernest,  Arina,  Evelina, Orinta, 
Sabrina. 

    Vaikų kompetencijos: 
Silpnesnės – komunikavimo 
Stipresnės – socialinė, pažinimo, meninė, sveikatos 



saugojimo 
     

Priešmokyklinio amžiaus vaikų I-jo vertinimo  apibendrinimas. Įvertinta 33 vaikai. 
Stiprioji pusė tai vaikų socialinė ir pažinimo kompetencija. 

Silpnoji pusė - vaikų komunikavimo kompetencijos įgūdžiai. Remdamiesi atliktu vaikų 
daromos pažangos vertinimu, didesnį dėmesį skirti: gyvenimo įgūdžių ugdymui "Rizikos ir 
kasdieninės situacijos", "Poreikiai, teisės ir atsakomybė", "Aš ir mano šeima", "Šeimos rate"; 
savarankiškumui ir savitvarkos įgūdžiams "Aš gebu"; grupės taisyklių suvokimui; mandagumo 
elgesio ugdymui; vaiko būsenos suvokimui, išreikšti savo jausmus - "Zipio draugai" programai; 
smulkioji tautosakai; domėjimuisi rašymu ir skaitymu; gebėjimui klausytis, išklausyti kito;  plėtoti 
žodyną, žodžių reikšmę, garsų tarimui; išreikšti save muzikos garsais (skirti trumpus – ilgus, 
aukštus – žemus muzikinius garsus);  daiktų ypatumams suvokimui (jų grupavimui, lyginimui; 
nusakyti daiktų dydžius, padėti erdvėje).  
 
IŠVADOS. 
Vaikų vystymosi raidos (2-3 m. amžius) 
 Socialinė ir emocinė raida. Formuoti vaiko pasitikėjimą pažįstamais, prižiūrinčiais 

suaugusiaisiais. Savojo „aš“ suvokimas. Gyvenimo įgūdžių ugdymas - „Panašūs ir 
skirtingi“. Formuoti vaiko elgseną. Laikytis dienotvarkės. Pradeda vykdyti žodinius 
nurodymus. Laikytis grupės taisyklių. Reikšti ir valdyti emocijas. Skatinti žaisti su kitais 
vaikais, dalijantis žaislais. Įgyti ir taikyti savitvarkos įgūdžius - "Aš pats!". 

 Fizinė raida. Judėjimo įgūdžiai. Įvaldyti metimo, gaudymo ir spyrimo įgūdžius. Lavinti 
pagrindinius smulkiuosius judesius. Valdyti smulkiosios rankų raumenis. Koordinuoti akių 
judesių sąveiką. Sudaryti sąlygas vandens žaidimams. 

 Pažinimo raida. Išlaikyti dėmesį (siurpriziniai momentai). Tyrinėti priežasties ir pasekmės 
santykius. Domėtis erdve, tyrinėti, atrasti. Suvokti daiktų paskirtį, jų rūšiavimą, 
kvalifikavimą. Lyginti, matuoti, dėlioti daiktus tam tikra tvarka. Atpažinti sekas ir gebėti 
jas pakartoti. Vaidinti sukurtus vaidmenis ir situacijas. Žaistai su daiktais, įsivaizduojant 
juos kuo kitu. 

 Kalbos raida. Komunikaciniai įgūdžiai. Suvokti kalbą. Skatinti aiškiai kalbėti, suvokti 
nesudėtingus nurodymus. Dalyvauti pokalbyje. Skatinti domėtis knygomis, iliustracijomis, 
kalbėti dviejų žodžių junginiais. Išgirdę pasaką atrasti personažą, žaislą, daiktą. Skatinti 
klausinėti "Kas čia?" ir t.t. Mėginti piešti ir rašyti (keverzoti imituoti raštą). 

Vaikų kompetencijų ugdymas (3-5 m. amžius) 
 Socialinė kompetencija. Gyvenimo įgūdžių ugdymas. Savęs pažinimas. Įvardinti savo 

būseną, jausmus. Priklausimas grupėje ir bendravimas. Bendravimas su darželio 
darbuotojais. Grupių taisyklės. Mandagaus elgesio ugdymas. Rizikos ir kasdieninės 
situacijos. Gilinti supratimą apie šeimą, kaimynus. Rūpestingumo ugdymas.  

 Sveikatos saugojimo. Savitvarkos įgūdžiai. Saugumas kelyje ir buityje, išvykų 
organizavimas. Judėjimas erdvėje, koordinacijos lavinimas (šuoliukai ant vienos kojos). 
Organizuoti judriuosius žaidimus, kliūčių ruožą. 

 Pažinimo. Gyvenimo įgūdžių ugdymas – "Aš ir kiti žmonės".  Painkime gimtąjį miestą. 
Pakeliaukime po Lietuvos žemėlapį. Tyrinėjimai ir atradimai. Suvokimas laiko tėkmės. 
Augalų pažinimas. Pagrindinių spalvų suvokimas, gebėjimas orientuotis erdvėje. Skatinti 
supratimą apie daiktų ypatybes, formą, dydį. Padėti suvokti didaktinių žaidimų prasmę 
(dėlioti dėliones iš 4-6 dalių).  

 Komunikavimo. Skatinti kalbėti sakiniais, klausytis, klausinėti. Tvirtinti garsų tarimą. 
Aiškintis naujų žodžių prasmę. Knygelių skaitymas. Skatinti pasakojimą pagal 
paveikslėlius, iliustracijas. Kurti pasakojimus. Domėjimasis parašytu raštu (keverzonės, 
rašto imitacija, laiško rašymas). 



 Meninė. Sudaryti sąlygas, vaikų  kūrybiškumo ugdymui (savaiminei veiklai, vaidybai, 
lipdymui, aplikacijai). Suvokti ir išdėstyti žmogaus kūno dalis. Dainavimas pritariant 
instrumentui.  

Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymas  
 Socialinė kompetencija. Gyvenimo įgūdžių ugdymas. Reikšti save, jausmus, būseną. 

Suvokti savo teises ir pareigas.  
 Sveikatos saugojimo. Savarankiškumo ir savitvarkos įgūdžių formavimasis. Grupių 

taisyklių laikymasis. Informacijos stoka apie šeimą. 
 Pažinimo. Daiktų ypatumai (grupavimas, lyginimas, dydžių suvokimas).  Daiktų padėtis 

erdvėje.   
 Komunikavimo. Bendravimas su suaugusiaisiais. Smulkioji tautosaka. Domėjimasis 

skaitymu ir rašymu. Klausytis skaitomų kūrinių ir kurti pasakojimus. Plėsti žodyną, 
aiškintis naujų žodžių prasmę. Taisyklinga kalba, garsų tarimas.  

 Meninė. Išreikšti save muzikos garsais. Skatinti pasitikėjimą savimi. Ugdyti 
savarankiškumą ir kruopštumą.  
 
 

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui 
Rasa Marcinkienė 
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