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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS 

,,KREGŽDUTĖ“ 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinio 

   

___________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS                                                                   Data (ruduo):       ____________ 

         Data (pavasaris): ____________ 

     

 

GEBĖJIMAI Ruduo Pavasaris 

Ne Siekia Taip Ne Siekia Taip 

Pažinimo kompetencija.       

Geba sutelkti dėmesį atlikdamas įvairią veiklą        

Domisi aplinka, tyrinėja, eksperimentuoja, apibendrina       

Geba apibūdinti įvairių daiktų atskirus požymius       

Geba palyginti daiktus (pagal aukštį, dydį, kt.)       

Žino daiktų paskirtį ir geba įvairiai juos panaudoti savo 

veikloje, žaidimuose 

      

Skaičiuoja, rūšiuoja, matuoja įvairius daiktus, 

apibendrina gautus rezultatus 

      

Pagal turimą patirtį nustato reiškinių priežastingumą       

Pažįsta spalvas       

Orientuojasi laike (metų laikai, mėnuo, savaitės 

dienos) 

      

Skaičiuoja iki 20 ir atgal.       

Atlieka atimties, sudėties veiksmus 10 ribose.       

Atlieka atimties, sudėties veiksmus 20 ribose.       

Orientuojasi erdvėje (kairė, dešinė, viršus, apačia)       

Komunikavimo kompetencija       

Pakankamai išplėtotas žodynas       

Pakankamai išplėtota rišlioji kalba       

Įvardija, apibūdina objektus, veiksmus, reiškinius       

Klauso pasakų ir jas seka.       

Supranta žodžių prasmę, geba ją paaiškinti       

Geba papasakoti pasakojimą, istoriją       

Geba naudotis įvairiomis komunikacijos priemonėmis 

(telefonu, paštu, kt.) informacijai perduoti 
      

Taisyklingai ir aiškiai taria visus garsus.       

Raiškiai deklamuoja eilėraščius       

Foneminė klausa pakankamai išlavėjusi        



Geba atlikti žodžių garsinę analizę ir sintezę       

Pažįsta didžiąsias raides       

Pažįsta mažąsias raides       

Garsą sieja su raide ir užrašo skiemenis, trumpus 

žodžius. 
      

Kopijuoja žodžius.       

Perskaito nesudėtingus žodžius, sakinius.       

Sveikatos saugojimo kompetencija       

Geba rūpintis savo ir kitų sveikata.       

Domisi savo kūnu, pavadina jo dalis, jaučia ir valdo jį.       

Geba atsipalaiduoti nusiraminti.       

Laisvai koordinuotai vaikščioja , bėgioja, šokinėja.       

Laikosi higienos įgūdžių       

Socialinė kompetencija       

Geba prisitaikyti, stengiasi padėti kitiems       

Geba valdyti savo emocijas, įvardyti savo jausmus       

Geba įsijausti į kito būseną (užjausti, džiaugtis, kt.)       

Gali priimti sprendimus, tartis, spręsti problemas       

Geba bendrauti, drauge veikti su bendraamžiais       

Vaidmeniniuose  žaidimuose atlieka prisiimtą arba 

priskirtą vaidmenį 
      

Dažnai rodo iniciatyvą       

Meninė kompetencija        

Geba pasitelkti vaizduotę kurdamas, muzikuodamas       

Savitai vaizduoja žmones, gyvūnus, augalus, kt.       

Skiria tikrovę nuo vaizduotės reiškinių       

Noriai klauso, atlieka, dalyvauja muzikinėje veikloje       

Geba pasirinkti meno raiškos priemones       

Originaliai vaizduoja aplinkoje esančius daiktus, 

reiškinius 
      

Geba pabaigti pradėtą darbą       

 

 

PASTABOS: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Vertinimą (ruduo) atliko: ______________________           _______________________________________ 

                                                 (parašas)                                                 (vardas, pavardė) 

 

Vertinimą (pavasaris) atliko: ______________________        ______________________________________ 

                                                  (parašas)                                                 (vardas, pavardė) 
 


