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

Vaikų skaičius -16 

Eil. Siekiamybė Pastabos 
1. Vaikai geba įvardinti kas jų draugai, šeima, išmoko 

valdyti savo emocijas, įsitraukti į bendrus žaidimus. 
Padeda vieni kitiems. 

Skatinti vaikus taikiai spręsti 
problemas, ugdyti savitvarkos 
įgūdžius. 

Fizinė raida 
Judėjimo įgūdžiai 

 

1. Vaikai mėto kamuoliuką, šokinėja vietoje, mėto ir 
sugauna kamuolį. Atsega dideles sagas. Aktyviai 
dalyvauja sveikatos savaitės judėjimo dienose, kur vaikai 
parodė fizinius gebėjimus. 

Lavinti pagrindinius 
smulkiosios motorikos judesius. 

Pažinimo raida 
Pasaulio pažinimas 

 

1. Vaikai geba žaisti su žaislais, maišo spalvas ir išgauna 
kitą spalvą, dėlioja nesudėtingas loto, konstruoja iš 
statybinių detalių. Padeda laistyti gėles ir supranta, kad 
vanduo padeda augalams augti. 

Didesnį dėmesį skirti erdvės 
tyrinėjimams. 

Matematikos pradmenys 
Skaičių sąvokos 

 

1. Vaikai geba parodyti pirštais bei pasakyti kiek jiems 
metų, skiria pagrindines spalvas, išrikiuoja į vieną eilę 
skirtingų dydžių mašinytes. 

Didesnį dėmesį skirs 
geometrinėms figūroms 
įtvirtinimui, išrikiuoja į vieną 
eilę mašinytes ir šalia jų padėti 
po vieną kubelį. 

Kalbos raida 
Žodynas ir kalba 

 

1. Vaikai bendraudami vartoja dviejų ir daugiau žodžių 
sakinius, kartoja žinomų dainų, eilėraščių, žaidimų frazes, 
savarankiškai pasirenka knygutes, komentuoja knygos 
veikėjus, imituoja žinomą pasaką.  

Skatinti vaikus kuo daugiau 
kalbėti, aktyviai dalyvauti 
pokalbiuose, pratinti dalintis 
patirtais įspūdžiais.  

Rašto tyrinėjimas  
2. Vaikai geba ant popieriaus lapo eksperimentuoti piešdami 

taškeliais, zigzagais, pripiešia seriją kilpinių keverzonių. 
Daugiau dėmesio skirti rašto 
tyrinėjimui. 

Komunikaciniai įgūdžiai  
1. Vaikai geba pasakyti kieno žaislas, džiaugiasi naujais 

žaislais, išeidami atsisveikina. 
Skatinti vaikus atsakyti į 
suaugusiųjų klausimus. 

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

Vaikų skaičius -17 

Eil. Siekiamybė Pastabos 
1. Vaikai geba išreikšti savo jausmus, įvardija kas jų 

draugai, šeima. Pasako kokius jausmus šiuo metu jaučia: 
pyksta, liūdi, džiaugiasi. Išmoko valdyti savo emocijas. 

Didesnį dėmesį skirs savitvarkos 
įgūdžių tobulinimui. 



Tam pasiekti buvo pasinerta į organizuotą ir savaiminę 
vaikų kūrybiškumo ugdymąsi, daug bendraujama su 
vaikais bei jų tėveliais.  

Fizinė raida 
Judėjimo įgūdžiai 

 

1. Vaikai geba atlikti pratimus skirtus jų amžiui: mėto 
kamuoliuką, peršoką per liniją. Tobulino judėjimo 
įgūdžius, tam pasiekti buvo kuriama saugi aplinka, kad 
vaikai galėtų bandyti įvaldyti judėjimo įgūdžius. Aktyviai 
dalyvavo sveikatos savaitėse, judėjimo dienose, kur 
vaikai parodė savo vikrumą, fizinius gebėjimus. 

Didesnį dėmesį skirs vaikų 
judėjimo įgūdžių tobulinimui. 

Pažinimo raida 
Pasaulio pažinimas 

 

1. Vaikai geba žaisti nesudėtingus žaidimus. Žino 
pagrindines sąvokas apie laiką, kad įvykiai vyksta vienas 
po kito tam tikra seka. Vaikai atkreipė dėmesį į laiką, 
dienotvarkę, daug dėmesio skyrė tyrinėjant juos supančia 
aplinką.  

Didesnį dėmesį skirs supančios 
aplinkos, erdvės tyrinėjimams. 
 

Matematikos pradmenys 
Skaičių sąvokos 

 

1. Vaikai geba parodyti pirštais bei pasakyti kiek jiems 
metų, skiria pagrindines spalvas, surikiuoja daiktus nuo 
mažiausio iki didžiausio. Padarę darbelį juo didžiuojasi 
bei grožisi. 

Didesnį dėmesį skirs 
geometrinėms figūroms 
įtvirtinimui, linijoms bei 
spalvinimui neišlendant už 
linijų. 

Kalbos raida  
1. Vaikai pasakoja ką nuveikė, trumpais sakiniais pasakoja 

apie praleista dieną darželyje. Kitakalbiai po truputi 
pradeda kalbėti lietuviškai. Tam pasiekti buvo kuriama 
aplinka, kurioje galėtų laisvai nevaržomai bendrauti.  

Lavinti vaikų kalbinius įgūdžius 
bei tobulinti ir turtinti žodyną.  
 

2. Vaikai geba ant popieriaus lapo eksperimentuoti 
piešdami taškeliais, zigzagais, pripiešia seriją kilpinių 
keverzonių. Parodo ant spintelių durų užrašytą simbolį. 
Tam pasiekti buvo pasiūlyta parašyti laišką.  

Kuo daugiau suteikti vaikams 
galimybių rašto tyrinėjimui. 

 
2-3 metų vaikų pasiekimo apibendrinimas. Įvertinta 33 vaikai. Galime teikti, jog vaikų 
socialinė ir emocinė, savęs ir kitų pažinimas, fizikė, judėjimo įgūdžiai, pažinimo raidos yra 
pakankamai išvystytos. Didesnį dėmesį reikėtų skirti vaikų matematikos pradmenims, kalbos 
raidai ugdyti. 
 
 
"Drugelių" grupės 3-4 metų amžiaus vaikų  II-sis vertinimas 
Socialinė kompetencija  Vaikų skaičius - 20 
Eil. Siekiamybė Pastabos 
1. Vaikai turi įgūdžių, kaip elgtis su nepažįstamais 

žmonėmis, skiria kas yra gerai ir kas yra blogai. 
Didesnį dėmesį skirs 
draugiškumui ugdyti. 

Sveikatos saugojimo kompetencija   
1. Naudojant didaktinę lėlę, vaikai išmoko apsirengti, 

nusirengti. Vaikai suvokė kaip elgtis kelyje, kad reikia 
vengti pavojingų daiktų. 

Kontroliuoti vaikų taisyklingą 
laikyseną, skatinti valdyti 
netinkamą elgesį.  

  



Pažinimo kompetencija  
1. Vaikai pažįsta pagrindines spalvas, skaičius, skiria 

šventes nuo kasdienybės.  
Pastebėti ir pavadinti gamtos 
reiškinius. 

Komunikavimo kompetencija -18  
1. Vaikai pasakoja ką veikia, geba imituoti raštą 

keverzojant, taisyklingai laiko piešimo reikmenys, parodo 
skaitomo teksto paveikslėlius. 

Skatins, kad vaikai daugiau 
klausinėtų, pasakotų, 
atpasakotų. Skatins vaikų 
kalbinį ugdymą, nes grupėje 
daug kitakalbių. 

Meninė kompetencija   
1. Vaikai geba lipdyti įvairiomis formomis, anspauduoti, 

tvirtai spausti plaštaką. Džiaugiasi savo kūrinėliais. 
Klausantis dainelių įrašus vaikai atkartoja, niūniuoja. 

Didesnį dėmesį skirs 
išraiškingam vaidybiniams 
žaidimams. 

 
"Pakalnučių" grupės 3-4 metų amžiaus vaikų  II-sis vertinimas 
Socialinė kompetencija  Vaikų skaičius - 12 
Eil. Siekiamybė Pastabos 
1. Vaikai turi įgūdžių, kaip elgtis su nepažįstamais 

žmonėmis, skiria kas yra gerai ir kas yra blogai, kad 
reikia laikytis taisyklių. 

Didesnį dėmesį skirs tarpusavio 
bendravimui, išreikšti jausmus, 
spręsti konfliktus. 

Sveikatos saugojimo kompetencija   
1. Vaikai išmoko rengtis, sagstyti sagas, autis batus. Vaikai 

suvokė kaip elgtis kelyje, kad reikia vengti pavojingų 
daiktų. Vaikai išmoko šokinėti ant vienos kojos. 

Judesio koordinacijos 
tobulinimui, sveikos gyvensenos 
ugdymui.  

Pažinimo kompetencija   
1. Vaikai žino pagrindines spalvas, pasako savo šalies, 

miesto pavadinimą. Suvokia daiktų dydį, padėtį erdvėje, 
skiria šventes nuo kasdienybės.  

Pilietiniam ugdymui, savo 
gimtojo krašto pažinimui, daiktų 
grupavimui, palyginimui. 

Komunikavimo kompetencija -18  
1. Vaikai geba imituoti raštą keverzojant. Išmoko apibūdinti 

paveikslą trumpais sakiniais. Komunikuoja tarpusavyje ir 
su suaugusiais.  

Kalbos turtinimui, lietuvių 
liaudies patarlių panaudojimui. 
Ypatingą dėmesį skirsiu 
kitakalbiams vaikams. 

Meninė kompetencija   
1. Vaikai geba lipdyti nesudėtingas formomis, piešti 

naudojant įvairia techniką, žaidžia vaidybinius 
žaidimus. Puikiai sekasi šokt, klausytis muzikos, 
atpažinti žinomus kūrinius. 

Didesnį dėmesį skirs 
kūrybiškumo ugdymui. 

 
3-4 metų  amžiaus vaikų II-jo vertinimo  apibendrinimas. Įvertinta 32 vaikai. Galime 

teikti, jog vaikai ženkliai pasistūmėjo į priekį. Šio amžiaus vaikų stiprioji pusės tai: socialinė, 
sveikatos saugojimo,  pažinimo, meninė kompetencija. 

Reikėtų tobulinti vaikų komunikavimo kompetencijos gebėjimus. Remdamiesi atliktu 
vaikų daromos pažangos vertinimu, didesnį dėmesį skirti vaikų kalbos turtinimui. 

 
"Riešutėlių" grupės 4-5 metų amžiaus vaikų  II-sis vertinimas 
Socialinė kompetencija  Vaikų skaičius - 19 
Eil. Siekiamybė Pastabos 
1. Vaikai išmoko atpažinti savo ir kito jausmus. Įgijo 

tinkamo bendravimo įgūdžių. Įvardina teigiamus ir 
neigiamus personažus bei komentuoja veikėjų elgesį. 

Didesnį dėmesį skirs tarpusavio 
bendravimui, išreikšti jausmus, 
spręsti konfliktus. 



Sveikatos saugojimo kompetencija   
1. Suvokė kaip reikia elgtis su pavojingais daiktais. Įgijo 

fizinių gebėjimų.  
Sveikos mitybos įgūdžių 
formavimui.  

Pažinimo kompetencija   
1. Susipažino su žmonių profesijomis, jas įvardina ir nurodo 

būdingus požymius. Šalies ir gimtojo miesto 
pavadinimus.   

Didesnį dėmesį skirs 
geometrinių figūrų įvardinimui 
ir atrasti erdvėje. Laiko tėkmės 
suvokimui. Tyrinėjimui ir 
atradimams. 

Komunikavimo kompetencija  
1. Vaikai supranta raidžių ir rašto svarbą. Domisi knygomis, 

suvokia sekamos pasakos eilę pagal įvykius.  
Aiškintis naujų žodžių reikšmes. 

Meninė kompetencija   
1. Vaikai geba grožėtis savo ir vaikų darbais, juos vertinti. 

Geba improvizuoti, vaidinti. 
Didesnį dėmesį skirs 
kūrybiškumo ugdymui, 
lankstymui, karpymui.  

 
"Ąžuoliukų" grupės  4-5 metų amžiaus vaikų  II-sis vertinimas 
Socialinė kompetencija  Vaikų skaičius - 17 
Eil. Siekiamybė Pastabos 
1. Vaikai įgijo tinkamo bendravimo įgūdžių. Geba taikiai 

spręsti ginčus žaisdami.  
Didesnį dėmesį skirs sąlygų 
sudarymui kūrybiniams 
žaidimams. Tobulins socialinius 
įgūdžius. 

Sveikatos saugojimo kompetencija   
1. Vaikai geriau jaučia ritmą, tempą, geba šokinėti 

kaitaliojant kojas.   
Didesnį dėmesį skirs supratimui 
apie saugų eismą bei atsargiam 
elgesiui su pavojingais daiktais.  

Pažinimo kompetencija   
1. Didelį dėmesį skyrėme tyrinėjimams ir atradimams. 

Vaikai daiktus stebėdami, tyrinėdami įgijo begale žinių.  
Didesnį dėmesį skirs savo šalies 
žinių įtvirtinimui, profesijų, 
geometrinių figūrų įvardinimui, 
skaičiavimui.  

Komunikavimo kompetencija  
1. Vaikai noriai varto knygeles, prašo skaityti. Kopijuoja 

ženklus ir raides, imituoja raštą.   
Didesnį dėmesį skirs kūrinėlio 
atpasakojimui, naujų žodžių 
reikšmėms.  

Meninė kompetencija   
1. Vaikai geba piešti gamtos reiškinius. Noriai šoka grojant 

muzikai. Geba lankstyti iš popieriaus.  
Didesnį dėmesį skirs 
kūrybiškumo ugdymui, klausos 
lavinimui.  

 
4-5 metų  amžiaus vaikų II-jo vertinimo  apibendrinimas. Įvertinta 36 vaikai. Vaikai 

padarė didelę pažangą. Įgijo gebėjimų socialinėje, sveikatos saugojimo, komunikavimo, meninėje 
kompetencijoje. 

Tobulintini vaikų pažinimo kompetencijos gebėjimai. Remdamiesi atliktu vaikų daromos 
pažangos vertinimu, didesnį dėmesį skirti: savo šalies, miesto žinių įtvirtinimui, profesijų 
įvardinimui, geometrinių figūrų pažinimui, laiko tėkmes suvokimui, tyrinėjimams ir atradimams.  
 
 
 



"Žemuogiukų" grupės  5-6  metų amžiaus vaikų II-sis vertinimas 
Socialinė kompetencija  Vaikų skaičius - 16 
Eil. Siekiamybė Pastabos 
1. Vaikai įgijo tinkamo socialinių įgūdžių.  Didesnį dėmesį skirs suvokimui 

apie vaikų teises ir pareigas. 
Sveikatos saugojimo kompetencija   
1. Vaikai puikiai įvaldę sveikatos saugojimo kompetencijos 

įgūdžius.   
Didesnį dėmesį skirs 
savarankiškam apsirengimui 
einant į lauką (užsitraukti 
užtrauktukus, užsirišti batus).  

Pažinimo kompetencija   
1. Vaikai suvokia gamtos reiškinius, skiria paros dalis, geba 

tyrinėti ir eksperimentuoti.  
Didesnį dėmesį skirs savo šalies 
žinių įtvirtinimui, Lietuvos 
miestų, upių, ežerų 
pavadinimams, geometrinių 
figūrų atpažinimui ir 
įvardinimui.  

Komunikavimo kompetencija  
1. Vaikai noriai varto knygeles, prašo skaityti. Kopijuoja 

ženklus ir raides, imituoja raštą.  Puikiai įvaldę 
komunikavimo įgūdžius. 

Didesnį dėmesį skirs kūrinėlio 
atpasakojimui, naujų žodžių 
reikšmėms.  

Meninė kompetencija   
1. Vaikai geba piešti gamtos reiškinius. Noriai šoka grojant 

muzikai. Geba lankstyti iš popieriaus.  
Didesnį dėmesį skirs 
kūrybiškumo ugdymui, klausos 
lavinimui.  

 
"Nykštukų" grupės  5-6  metų amžiaus vaikų II-sis vertinimas 
Socialinė kompetencija  Vaikų skaičius - 17 
Eil. Siekiamybė Pastabos 
1. Vaikai įgijo sampratą apie tinkamą bendravimą, suvokia 

apie tykančius pavojus, žino kaip reikia elgtis.  
Šioje kompetencijos belieka 
tobulinti vaikų įgūdžius pagal 
poreikį. 

Sveikatos saugojimo kompetencija   
1. Vaikai puikiai įvaldę sveikatos saugojimo kompetencijos 

įgūdžius.   
Tobulinti vaikų įgūdžius 
naudojant peilį ir batų raištelių 
užrišimą.  

Pažinimo kompetencija   
1. Vaikai geba išvardinti keletą Lietuvos miestų 

pavadinimus, suvokia gamtos reiškinius, skiria paros 
dalis.  

Didesnį dėmesį skirs 
tyrinėjimams ir atradimams.  

Komunikavimo kompetencija  
1. Vaikai noriai varto knygeles, prašo skaityti. Kopijuoja 

ženklus ir raides, imituoja raštą.  Puikiai įvaldę 
komunikavimo įgūdžius. Keli vaikai moka skaityti. 

Didesnį dėmesį skirs 
taisyklingai vaikų kalbai (žodžių 
derinimui), garsų tarimui. 8 
vaikai bendraus su logopede.  

Meninė kompetencija   
1. Vaikai geba piešti gamtos reiškinius. Noriai šoka grojant 

muzikai. Patobulėjo žmogaus figūros piešimas.  
Didesnį dėmesį skirs 
kūrybiškumo ugdymui, tobulinti 
kirpimo ir lankstymo įgūdžius.  

 
 



"Ežiukų" grupės  5-6  metų amžiaus vaikų II-sis vertinimas 
Socialinė kompetencija  Vaikų skaičius - 5 
Eil. Siekiamybė Pastabos 
1. Vaikai įgijo tinkamo socialinių įgūdžių.  Didesnį dėmesį skirs grupės 

taisyklių laikymosi, tausoti ir 
saugoti savo ir kitų vaikų 
žaislus. 

Sveikatos saugojimo kompetencija   
1. Vaikai labai gerai įvaldę sveikatos saugojimo 

kompetencijos įgūdžius.   
Tobulinti vaikų įgūdžius saugiai 
žaidžiant, sportuojant ir batų 
raištelių užrišimą.  

Pažinimo kompetencija   
1. Vaikai suvokia gamtos reiškinius, skiria paros dalis, geba 

tyrinėti ir eksperimentuoti. 
Didesnį dėmesį skirs Lietuvos 
miestų pavadinimams, ežerų ir 
upių pavadinimams. Savo 
šeimos ir kitų švenčių 
suvokimui.  

Komunikavimo kompetencija  
1. Vaikai noriai varto knygeles, prašo skaityti. Kopijuoja 

ženklus ir raides, imituoja raštą.  Puikiai įvaldę 
komunikavimo įgūdžius.  

Didesnį dėmesį skirs 
taisyklingai vaikų kalbai (žodžių 
derinimui), garsų tarimui.  

Meninė kompetencija   
1. Vaikai geba piešti gamtos reiškinius. Noriai šoka grojant 

muzikai. Patobulėjo žmogaus figūros piešimas.  
Didesnį dėmesį skirs 
kūrybiškumo ugdymui, tobulinti 
kirpimo ir lankstymo įgūdžius.  

 
5-6 metų  amžiaus vaikų II-jo vertinimo  apibendrinimas. Įvertinta 38 vaikai. Stiprioji 

pusė tai vaikų socialinė ir sveikatos saugojimo kompetencija. 
Tobulintinos vaikų komunikavimo, pažinimo, meninė kompetencijos. Remdamiesi atliktu 

vaikų daromos pažangos vertinimu, didesnį dėmesį skirti: kalbos ugdymui, aplinkos pažinimui, 
tobulinti kirpimo ir lankstymo įgūdžius. 
 
"Ežiukų" priešmokyklinės grupės  vaikų II-sis vertinimas 
Socialinė kompetencija  Vaikų skaičius - 11 
Eil. Siekiamybė Pastabos 
1. Vaikai įgijo sampratą apie tinkamą bendravimą, suvokia 

apie tykančius pavojus, žino kaip reikia elgtis.  
Skatinti taikiai spręsti 
nesutarimus. Suvokti savo teises 
ir pareigas. 

Sveikatos saugojimo kompetencija   
1. Vaikai labai gerai įvaldę sveikatos saugojimo 

kompetencijos įgūdžius.   
Tobulinti vaikų taisyklingą 
laikyseną.  

Pažinimo kompetencija   
1. Vaikai suvokia gamtos reiškinius, skiria paros dalis, 

tyrinėja, eksperimentuoja. 
Didesnį dėmesį skirs 
didaktiniams, pažintiniams stalo 
žaidimams.  

Komunikavimo kompetencija  
1. Vaikai noriai varto knygeles, prašo skaityti. Kopijuoja 

ženklus ir raides, imituoja raštą.  Puikiai įvaldę 
komunikavimo įgūdžius.  

Didesnį dėmesį skirs 
taisyklingai vaikų kalbai (žodžių 
derinimui), garsų tarimui. 
Smulkiajai tautosakai.  

Meninė kompetencija   



1. Vaikai geba piešti gamtos reiškinius. Noriai šoka grojant 
muzikai. Patobulėjo žmogaus figūros piešimas.  

Didesnį dėmesį skirs 
kūrybiškumo ugdymui.  

 
"Boružiukų" priešmokyklinės grupės  vaikų II-sis vertinimas 
Socialinė kompetencija  Vaikų skaičius - 21 
Eil. Siekiamybė Pastabos 
1. Vaikai suvokia apie tykančius pavojus, žino kaip reikia 

elgtis, žino savo teises ir pareigas. 
Šioje kompetencijos belieka 
tobulinti vaikų įgūdžius pagal 
poreikį. 

Sveikatos saugojimo kompetencija   
1. Vaikai labai gerai įvaldę sveikatos saugojimo 

kompetencijos įgūdžius.   
Šioje kompetencijos belieka 
tobulinti vaikų įgūdžius pagal 
poreikį. 

Pažinimo kompetencija   
1. Vaikai suvokia gamtos reiškinius, skiria paros dalis, 

tyrinėja, eksperimentuoja. 
Šioje kompetencijos belieka 
tobulinti vaikų įgūdžius pagal 
poreikį. 

Komunikavimo kompetencija  
1. Vaikai noriai varto knygeles, prašo skaityti. Kopijuoja 

ženklus ir raides, imituoja raštą.  Puikiai įvaldę 
komunikavimo įgūdžius.  

Šioje kompetencijos belieka 
tobulinti vaikų įgūdžius pagal 
poreikį. 

Meninė kompetencija   
1. Vaikai geba piešti gamtos reiškinius. Noriai šoka grojant 

muzikai.  
Šioje kompetencijos belieka 
tobulinti vaikų įgūdžius pagal 
poreikį. 

 
Priešmokyklinio amžiaus vaikų II-jo vertinimo  apibendrinimas. Įvertinta 32 vaikai. 

Vaikai įvaldę labai gerai visas penkias kompetencijas. 
Silpnoji pusė - vaikų komunikavimo kompetencijos įgūdžiai. Remdamiesi atliktu vaikų 

daromos pažangos vertinimu, didesnį dėmesį skirti: smulkiajai tautosakai;  plėtoti žodyną, žodžių 
reikšmę, garsų tarimui.  
 
IŠVADOS 
Vaikų vystymosi raidos (2-3 m. amžius) 

• Galime teikti, jog vaikų socialinė ir emocinė, savęs ir kitų pažinimas, fizikė, judėjimo 
įgūdžiai, pažinimo raidos yra pakankamai išvystytos. Didesnį dėmesį reikėtų skirti vaikų 
matematikos pradmenims, kalbos raidai ugdyti. 

 
Vaikų kompetencijų ugdymas (3-6 m. amžius) 

(3-4 m. amžius) Galime teikti, jog vaikai ženkliai pasistūmėjo į priekį. Šio amžiaus vaikų 
stiprioji pusės tai: socialinė, sveikatos saugojimo,  pažinimo, meninė kompetencija. 

Reikėtų tobulinti vaikų komunikavimo kompetencijos gebėjimus. Remdamiesi atliktu 
vaikų daromos pažangos vertinimu, didesnį dėmesį skirti vaikų kalbos turtinimui. 

(4-5 m. amžius)Vaikai padarė didelę pažangą. Įgijo gebėjimų socialinėje, sveikatos 
saugojimo, komunikavimo, meninėje kompetencijoje. 

Tobulintini vaikų pažinimo kompetencijos gebėjimai. Remdamiesi atliktu vaikų daromos 
pažangos vertinimu, didesnį dėmesį skirti: savo šalies, miesto žinių įtvirtinimui, profesijų 
įvardinimui, geometrinių figūrų pažinimui, laiko tėkmes suvokimui, tyrinėjimams ir atradimams.  

(5-6 m. amžius) Stiprioji pusė tai vaikų socialinė ir sveikatos saugojimo kompetencija. 



Tobulintinos vaikų komunikavimo, pažinimo, meninė kompetencijos. Remdamiesi atliktu 
vaikų daromos pažangos vertinimu, didesnį dėmesį skirti: kalbos ugdymui, aplinkos pažinimui, 
tobulinti kirpimo ir lankstymo įgūdžius. 
 
Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymas  

• Vaikai įvaldę labai gerai visas penkias kompetencijas. Silpnoji pusė - vaikų 
komunikavimo kompetencijos įgūdžiai. Remdamiesi atliktu vaikų daromos pažangos 
vertinimu, didesnį dėmesį skirti: smulkiajai tautosakai;  plėtoti žodyną, žodžių reikšmę, 
garsų tarimui.  

 
 

 
 

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui 
Rasa Marcinkienė 
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