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Vaiko gebėjimų plėtojimosi aprašo paskirtis 

 
Vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014), ikimokyklinis institucinis vaikų 

ugdymas ir ugdymasis grindžiamas požiūriu, kad:  

• Ikimokyklinio ugdymo šerdis yra vaiko gerovė, visuminis ugdymasis, aktyvus, autentiškas, patirtinis vaiko 

dalyvavimas ugdymo procese. 

• Veiksmingiausiai vaikas ugdosi aplinkoje, kurioje yra saugus, gerbiamas, kurioje pripažįstama jo nuomonė ir 

tenkinami jo poreikiai. Žaidimas yra svarbiausia vaiko socialinį, emocinį ir pažintinį ugdymąsi skatinanti 

veikla. 

• Vaikai aktyviai mokosi ir pažįsta juos supantį pasaulį praktiškai bandydami, tyrinėdami, kurdami.  

• Savo sukauptą patirtį, žinias ir gebėjimus vaikai parodo skirtingais būdais – žaisdami, bendraudami, 

kalbėdami, tyrinėdami, kurdami, spręsdami kasdienes problemas. 

• Vaiko ugdymas yra integralus, jo fizinio, emocinio, socialinio ir pažintinio ugdymosi sritys yra susijusios ir 

vienodai svarbios.  

• Vėliau įgyjami vaikų gebėjimai, supratimas ir nuostatos grindžiami anksčiau įgytais gebėjimais, žiniomis, 

nuostatomis. 

• Kiekvieno vaiko ugdymosi tempas yra individualus, todėl vaikų pasiekimai įvairiose srityse skirtingi.  

• Ir vaiko raida, ir ugdymasis yra biologinės brandos bei aplinkos, kurią sudaro vaiko fizinis, socialinis ir 

kultūrinis pasaulis, sąveikos rezultatas. 

• Vaiko ugdymasis vyksta daugialypiame socialiniame ir kultūriniame kontekste (gerovės ar skurdo 

sąlygomis, vienkalbėje ar daugiakalbėje, miesto ar kaimo aplinkoje) ir yra jo veikiamas. 

• Vaiko raida yra skatinama, kai jam keliami ugdymosi iššūkiai yra šiek tiek didesni už jo turimus gebėjimus. 

Kiekvienas vaikas yra unikali, besikeičianti ir aktyvi asmenybė, turinti savo prigimtines galias. Vaikas 

augdamas keičiasi, įgaudamas individualią patirtį, o jo ugdymosi tempas yra  unikalus. Vaiko gebėjimų 

plėtojimosi aprašas skirtas, atsižvelgiant į raidos dėsningumus, nustatyti kiekvieno vaiko  ugdymosi tempą bei 

individualius pasiekimus kiekvienoje srityje ir pagal tai organizuoti ugdymo procesą grupėje. 

 Vaiko gebėjimų plėtojimosi aprašą pildo vaiką ugdantis pedagogas; 

 Pasiekimai fiksuojami vaikui pažįstamoje aplinkoje; 

 Aprašo pildymui nėra skiriamas apibrėžtas laikas. Paprastai gebėjimų aprašas yra užpildomas 

per porą savaičių, todėl atspindi tai, ką pedagogas pastebėjo būtent tuo metu; 

 Aprašas pildomas du kartus per mokslo metus: mokslo metų pradžioje ir mokslo metų 

pabaigoje. 

 Vilniaus lopšelio-darželio „Coliukė“ aprašo vaiko pasiekimų gairės yra: “VISADA 

ATLIEKA”,  “ATLIEKA PRIMINUS“ (kartais), “ DAR NEATLIEKA”. 

 
VA – VISADA šį veiksmą vaikas atlieka visada 
AP – ATLIEKA 
PRIMINUS/ kartais 

šis veiksmas yra atliekamas dažniausiai priminus arba su 
pedagogo ar asistento pagalba 

DN – DAR 
NEATLIEKA 

šio veiksmo vaikas dar neatlieka 



 

Vaiko gebėjimų plėtojimosi aprašo įžanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fizinė vaiko raida. Stambioji motorika 
 
 

GEBĖJIMAI  / VERTINIMO DATA     

VAIKO AMŽIUS 1-2 metai 

 

Tvirtai vaikšto     
Vaikšto atbulomis     
Išlaiko pusiausvyrą     
Tikslingai siekia daikto     
Pagauna kamuolį dviem rankomis     
Perlipa per kliūtį     
Stumiasi kojomis sėdėdamas ant riedančio žaislo     
Lipa laiptais pristatomuoju žingsniu     
VAIKO AMŽIUS    3- 4 metai 

Neša puodelį neišlaistydamas skysčio     

Geba eiti vingiuojančia linija     

Pastovi ant vienos kojos     

Šokinėja ant vienos kojos     

Pagauna kamuolį sulenktomis rankomis     

Pagauna kamuolį, atšokusį nuo žemės     

Lipa kopėčiomis žaidimų aikštelėje     
VAIKO AMŽIUS     5 metai 

Ritmiškai žygiuoja pagal muziką     

Geba pastovėti ant pirštų galiukų laikydamas rankas ant 
klubų 

    

Paliečia kojų pirštus abiem rankom     

Stovėdamas ant vienos kojos gali siūbuoti kitą koją     

Spardo kamuolį     

Šokinėja ant vienos kojos į priekį     

Šokinėja atbulomis     

Bėgioja vingiais greitėdamas ir lėtėdamas     
VAIKO AMŽIUS   6 metai  

Dalyvauja estafetėse     

Eina ratu     

Eina poroje     

Eina gyvatėle     

Eina atbulomis     

Gali stovėti ant vienos kojos užmerkęs akis     

Gali vienu metu pašokti į aukštį ir suktis     

Geba atmušti kamuolį nuo žemės viena ranka ir abiem 
rankomis jį pagauti 

    

Pagauna kamuolį viena ranka     

Peršoka kliūtį     

Šokinėja per virvę     

Geba kaboti     

Važiuoja dviračiu     

Bėga neatsitrenkdamas     

Įsisupa ir supasi supynėmis     

 

 

     Fizinės raidos gebėjimų plėtojimosi komentaras (stambiosios motorikos) (atliekant              

pakartotinį vertinimą) 

 

 

 

 

 

 
 



 

Fizinė vaiko raida. Smulkioji motorika 

 
GEBĖJIMAI  / VERTINIMO DATA 

   
 

VAIKO AMŽIUS 1-2 metai 

Valgydamas naudojasi šaukštu ir šakute     
 Rašymo/piešimo priemonę ima visu delnu     
Atidaro duris     
Geba varstyti      
Geba perpilti vandenį iš vieno puodelio į kitą     
Sudeda 4 ar daugiau detalių dėlionę     

Atkartoja pirštų žaidimus     
Suima smulkų daiktą     
Perima daiktą iš vienos rankos į kitą     
Pasuka plaštaką delnu žemyn ir aukštyn     
Mojuoja plaštaka     
Ploja rankomis     
VAIKO AMŽIUS 3-4 metai 

Lipdo: plokščią „pyragą“,     
 lipdo „gyvatę“,     
 lipdo kamuolį.     
Veria smulkius karoliukus     
Geba užsukti kamštelį     
Kerpa žirklėmis tiesia linija     
Užsega įstatytą užtrauktuką     
Užsisega sagutes, esančias priekyje     
Ištiesęs delną nykščiu gali paliesti visus pirštus     
Perlenkia popierių horizontaliai, vertikaliai ir 
įstrižai 

    

VAIKO AMŽIUS 5 metai 

Viena ranka suglamžo servetėlę į kamuoliuką     
Pieštuką ir žirkles laiko taisyklingai     
Lipdo atpažįstamus objektus     
Iškerpa kvadratą, trikampį, apskritimą     
Įdeda laišką į voką     
Užriša mazgą     
Sega sagas     
Savarankiškai užtraukia užtrauktuką     
Geba naudotis drožtuku     
Sudėlioja 30+ dalių dėlionę     
VAIKO AMŽIUS 6 metai 

Kerpa tiksliai pagal kontūrus     
Rašo žodžius     
Užriša mazgą     
Sudėlioja 50+ detalių dėlionę     
Kopijuoja formas, raides     

 

 

     Fizinės raidos gebėjimų plėtojimosi komentaras (smulkiosios motorikos) (atliekant 

pakartotinį vertinimą) 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Vaiko kalbos raida. Sakytinė kalbos raida 

 
GEBĖJIMAI  / VERTINIMO DATA 

   
 

VAIKO AMŽIUS 1-2 metai 

Supranta kas yra sakoma     
Atsako į klausimą gestu, žodžiu 

    
Pokalbio metu klausosi kalbančiojo     
Kalba dviejų-trijų žodžių sakiniais     
Reaguoja į savo ir artimųjų vardus     
Sako „atia“     
Sako „prašau“     
Sako „ačiū“     
Mėgdžioja gyvūnų garsus, žodžius     
Supranta artimiausios aplinkos daiktų ir reiškinių 
pavadinimus 

    

Uždavęs klausimą laukia atsakymo     
VAIKO AMŽIUS 3-4 metai 

Gali pantomima parodyti žodžių reikšmę     

Supranta „yra“ ir „nėra“ reikšmę kalbėdamas apie 
daiktų požymius     

Papasakoja, kam naudojami daiktai (peilis pjauti)     
Vartoja prielinksnius (pvz. prie, už, iš )     
Geba atsakyti į klausimus     
Kalba pilnais sakiniais (Vakare aš eisiu namo)     
Gali papasakoti dienos įvykius iš eilės     
Kartu su suaugusiais deklamuoja eilėraštukus     
Atpažįsta priešingybes (minkštas-kietas ir etc.)     
Skiria ir įvardina priešybes     
Klausinėja, užkalbina      

Kalba sudėtiniais sakiniais (Aš esu linksmas, nes 
šiandien atvažiuos pas mane močiutė)     

Taisyklingai taria daugumą gimtosios kalbos žodžių, garsų 
    

VAIKO AMŽIUS 5 metai 

Parodo ir įvardina savo kūno dalis     
Žiūrėdamas į paveikslėlius gali papasakoti istoriją     
Pasakoja istorijas be paveikslėlių     
Geba rimuoti (kėdė-lėlė, moka-šoka ir etc.)     
Vartoja linksnius (myliu mamą, sėdžiu ant kėdės)     
Asmenuoja (aš einu, tu eini, jis/ji eina)     
Atpažįsta gyvūnus     
Supranta sudėtingesnio turinio tekstus     
Atpažįsta dešinę ir kairę     
VAIKO AMŽIUS 6 metai 

Geba atpasakoti istoriją nežiūrėdamas į 
paveikslėlius     

Geba apibrėžti dažnai vartojamus daiktavardžius 
(stalas – baldas, prie kurio sėdėdami valgome)     

Geba kurti trumpus ketureilius     
Seka pasakas     
Supranta pajuokavimus, dviprasmybes, fraziologizmus, 
perkeltinę žodžio prasmę 

    

Tiksliai perduoda informaciją     
Supranta artimiausioje aplinkoje vartojamus kitos kalbos 
žodžius 

    

Kalba turininga ir vaizdinga kalba (sinonimai, antonimai, 
technologiniai terminai) 

    



 

     Kalbos raidos gebėjimų plėtojimosi komentaras (sakytinės) (atliekant pakartotinį vertinimą) 

 

 

 

 

 

 

 



Vaiko kalbos raida. Rašytinė kalbos raida 

 
GEBĖJIMAI  / VERTINIMO DATA     

VAIKO AMŽIUS 1-2 metai 

Dalyvauja eilėraščių deklamavime ir dainelių 
dainavime 

    

Nukopijuoja pateiktus simbolius     
Varto knygutės lapus nuo pradžios iki pabaigos     

Atpažįsta ir įvardija mėgstamas knygas     

Supranta, kad iš knygos galima skaityti     

Pradeda rašyti (pasikartojantys zigzagai, linijos, 
apskritimai) 

    

VAIKO AMŽIUS 3-4 metai 

Nukopijuoja kvadratą     

Nukopijuoja pateiktus paprastus žodžius     
Piešia, tapo pirštais     

Kai kas piešiniuose jau atpažįstama     

Brėžia ant nurodytos linijos     

Kai rašo, kita ranka prilaiko popieriaus lapą     

Teptuką laiko ne kumštyje, o pirštais     
Piešia dviejų dalių žmones     
Rašo skaičius nuo 1 iki 10     
VAIKO AMŽIUS 5 metai 

Kopijuoja stačiakampį     
Kopijuoja trikampį     
Kopijuoja savo vardą     
Rašo skaičius nuo 1 iki 20     
Piešia atpažįstamus piešinius     

Piešia namą     

VAIKO AMŽIUS 6 metai 

Kopijuoja rombą     

Užrašo savo vardą ir pavardę     
Rašo skaičius nuo 1 iki 50     
Piešia atpažįstamus daiktus     
Piešia žmogų su detalėmis (antakiais, blakstienomis, 
kojų/rankų pirštais ir pan.)     

Kopijuoja žodžius     

 

    Kalbos raidos gebėjimų plėtojimosi komentaras (rašytinės) (atliekant pakartotinį vertinimą) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pažintinė vaiko raida 

 
GEBĖJIMAI  / VERTINIMO DATA 

   
 

VAIKO AMŽIUS 1-2 metai 

Domisi aplink vykstančia veikla     
Stengiasi pamatyti, išgirsti, paliesti, paimti, paragauti 
žaislus ar kitus daiktus 

    

Mėgsta žaisti slėpynių     
Atsižvelgia į suaugusiojo siūlymus     
Geba ardyti, išrinkti     
Mėgsta žaisti su vandeniu     
Žino dienos ritmą     
Ieško įprastų daiktų įprastose vietose     
Gestais, mimika parodo, jog suvokia, ką reiškia yra 
(nėra), dar, taip (ne) 

    

Supranta, ką reiškia vienas, daug, kiek metukų     
Atpažįsta artimus žmones, žaislus, daiktus     
Atpažįsta daiktus, objektus paveikslėliuose     
Žino kai kurių daiktų paskirtį     
VAIKO AMŽIUS 3-4 metai 

Pats pasirenka žaidimui ar kitai veiklai reikalingus 
daiktus ir medžiagas 

    

Žaisdamas tyrinėja, išbando naujas medžiagas     
Parodo, kuris indas yra tuščias     
Rūšiuoja pagal spalvą/formą     
Skaičiuoja iki 20     
Parodo, kuris daiktas yra mažiausias     
Parodo, kuris daiktas yra didžiausias     
Parodo, kuris daiktas yra ilgiausias     
Parodo, kuris daiktas yra trumpiausias     
Parodo, kuris daiktas yra švelnus     
Parodo, kuris daiktas yra šiurkštus     
Parodo, kuris daiktas yra lengvas     
Parodo, kuris daiktas yra sunkus     
Atsako į užduotą klausimą     
Sudėlioja daiktus pagal dydį     
Grupuoja daiktus pagal požymius     
Įvardina daiktą, kurio trūksta     
Orientuojasi savo grupės, darželio, namų aplinkoje     
Pasako savo ir šeimos narių vardus     
Paduoda penkis daiktus     
Pradeda skirti dešinę ir kairę savo pusę     
Paros dalis sieja su savo gyvenimo ritmu     
VAIKO AMŽIUS 5 metai 

Atpažįsta skaičius iki 20     
Pastebi pasikeitimus savo aplinkoje     
Domisi medžiagomis, iš kurios padarytas žaislas ar 
daiktas 

    

Atpažįsta gamtoje ar paveiksluose dažniausiai 
sutinkamus gyvūnus, medžius, gėles, daržoves, grybus, 
pasako jų pavadinimus. 

    

Pasako metų laikus ir būdingus jiems požymius     
Parodo, kuris daiktas yra kietas     
Parodo, kuris daiktas yra minkštas     



 

   
Gali surinkti užrašytą telefono numerį     
Žino savaitės dienas     
Gali parodyti eilėje paskutinį     
Gali parodyti eilėje vidurinį     
Žino laikrodžių paskirtį     
Skaičiuoja kas 5     
Supranta, kad knygos skaitomos iš kairės į dešinę     
Skiria ir žodžiais išreiškia erdvinius daikto santykius su 
savimi: priešais mane, už manęs, šalia manęs ir t.t. 

    

Parodo, kurioje krūvoje yra daugiau     
Parodo, kurioje krūvoje yra mažiau     
Gali parodyti didesnį     
Gali rūšiuoti objektus nuo mažiausio iki didžiausio 
(ir atvirkščiai)     

Gali pasakyti, koks oras     
Gali parodyti eilėje pirmą     
Skiria, kuris paveikslėlis vaizduoja dieną, o kuris – 
naktį     

Domisi ir tyrinėja aplinką, dangaus kūnus, buities 
prietaisus ir kt. 

    

Įvardina 8 spalvas (gali parodyti)     
Įvardina geometrines figūras (gali parodyti)     
VAIKO AMŽIUS 6 metai   
Atpažįsta skaičius iki 50     
Pasako savo tėvų profesijas, žino savo namų adresą     
Pasako savo šalies ir miesto pavadinimus     
Mato ir įvardija aiškiai matomus skirtumus ir panašumus     
Rodo pagarbą gyvajai ir negyvajai gamtai     
Mokosi rūšiuoti atliekas     
Nusako miško, pievos, vandens telkinio augmenijos ir 
gyvūnijos būdingiausius bruožus 

    

Atpažįsta po kelis vandens ir miško augalus bei gyvūnus     
Nusako iš ko gaminama duona, pieno produktai     
Noriai tyrinėja medžiagų savybes, daiktų sandarą     
Domisi gamtos reiškiniais     
Tvarkingai ir saugiai elgiasi gamtoje, išvykoje     
Paaiškina kodėl reikia taupyti elektrą, gamtos išteklius     
Domisi kaip seniau gyveno žmonės     
Su suaugusiais aptaria stebėjimų, bandymų ar 
konstravimo planus 

    

Domisi žmonių gyvenimo būdu     
Tyrinėja susidomėjęs, atidžiai, stengiasi viską pastebėti     
Siūlo idėjas ką norėtų tyrinėti, išbandyti     
Bando prisiimti atsakomybę už bendrą darbą     
Paaiškina kaip reikia prižiūrėti naminius gyvūnus     
Supranta ir gali paaiškinti antonimus (geras-blogas)     
Iš atminties sudėlioja skaičių eilę nuo 1 iki 20     

Gali pasakyti, kuri dabar yra valanda (valandos 
tikslumu)     

Skiria 8 spalvas     
Skiria geometrines figūras     
Sudėlioja paveikslėlius pagal įvykių eiliškumą     
Pasako, kas yra “vienoda”, “skirtinga”     
Gali rūšiuoti objektus nuo mažiausio iki didžiausio 
(ir atvirkščiai)     

Skaičiuoja kas 2     
Gali pasakyti, koks skaičius yra “prieš” ir “po” 
duotojo skaičiaus (iki 20)     



Sudeda skaičius (dešimtyje)     
Atima skaičius (dešimtyje)     
Gali išvardinti paeiliui metų mėnesius     
Skiria Lietuvos piniginius vienetus     
Pradeda suprasti kada vartojami priešingos reikšmės 
žodžiai 

    

 

 

   Pažintinės raidos gebėjimų plėtojimosi komentaras  (atliekant pakartotinį vertinimą) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Savitvarkos gebėjimai 

 
GEBĖJIMAI  / VERTINIMO DATA 

   
 

VAIKO AMŽIUS 1-2 metai 

Nusimauna kojines     
Savarankiškai nusirengia     
Bando apsiauti batus     
Savarankiškai geria iš puodelio     
Parodo arba pasako kada nori į tualetą     
Valgo savarankiškai     
Sudeda žaisliukus į dėžę     
VAIKO AMŽIUS 3 -4 metai 

Užsimauna kojines     
Apsiauna batus (ant teisingų kojų)     
Teisingai plaunasi rankas, prausiasi ir nusišluosto     
Kosėdamas ir čiaudėdamas prisidengia burną ir nosį     
Šaukštą ir šakutę laiko teisingai     
Savarankiškai valgo     
Savarankiškai sutvarko žaislus     
Savarankiškai eina į tualetą (nereikia pagalbos)     
Nusivalo pasituštinęs     
VAIKO AMŽIUS 5 metai 

Viską nusirengia ir apsirengia savarankiškai     
Savarankiškai pučia nosį     
Tepa peiliu (pvz., sviestą, sūrį, uogienę)     
Valgo peiliu ir šakute     
VAIKO AMŽIUS 6 metai 

Viską nusirengia ir apsirengia savarankiškai     
Savarankiškai susitvarko (plauna rankas, pučia nosį, 
kloja lovytę ir pan.) 

    

Pasirenka drabužius ir avalynę pagal orus     
Savarankiškai serviruoja ir tvarko stalą     
Jaučia kada alkanas, kada pasisotino     
Geria pakankamai vandens     
Valgo įvairų maistą     

 

  Savitvarkos gebėjimų plėtojimosi komentaras  (atliekant pakartotinį vertinimą) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Socialinė ir emocinė vaiko raida 

 
GEBĖJIMAI  / VERTINIMO DATA 

   
 

VAIKO AMŽIUS 1-2 metai 

Mimika, kūno judesiais ir garsais išreiškia džiaugsmą, 
liūdesį, baimę ir pyktį 

    

Patiria išsiskyrimo su tėvais nerimą ir džiaugsmą jiems 
sugrįžus 

    

Nusiramina su suaugusiojo pagalba     
Nusiramina su mėgstamu žaislu      
Paprašytas gali imtis kitos veiklos     
Atsisako paklusti, tačiau galima susitarti     
Prireikus geba paprašyti mokytojo pagalbos     
Žaidžia vienas, bet stebi kitus vaikus     
Padeda kitam vaikui     
Priima kitą vaiką į žaidimą     
Užmezga draugystes     
VAIKO AMŽIUS 3-4 metai 

Yra ramus ir rodo pasitenkinimą kasdiene tvarka bei 
ritualais 

    

Bendradarbiauja žaisdamas su kitais vaikais     
Žaidžia įsivaizduojamuosius žaidimus     
Pasako „ačiū“     
Pasako „prašau“     
Sako „atsiprašau“, kai įskaudina kitus     
Sako „atsiprašau“, kai nori pertraukti kalbantį     
Žino savo amžių     
Žino savo šeimos narių vardus     
Nori dėmesio     
Lengvai išsiskiria su tėvais     
Mėgsta kitiems rengti pasirodymus     
Žaidžia su kitais vaikais     
Žaisdamas laikosi žaidimo taisyklių     
Nuolat primenant laikosi grupėje numatytos tvarkos, 
susitarimų ir taisyklių 

    

Glosto, jei kitas nuliūdęs     
Paprašo, jei nori paimti kitam priklausantį daiktą     
VAIKO AMŽIUS 5 metai 

Renkasi draugus     
Pakviečia žaisti nuliūdusį vaiką, kurio į žaidimą 
nepriėmė kiti 

    

Žaidžia konkurencinius žaidimus     
Žaidžia stalo žaidimus     
Laikosi grupėje numatytos tvarkos, susitarimų ir 
taisyklių 

    

Primena kitiems tinkamo elgesio taisykles     

Atpažįsta pagrindines emocijas (džiaugsmą, pyktį, 
susierzinimą, pavydą, išgąstį ir pan.)     

Žino savo gimimo dieną     
Padeda suaugusiems     
VAIKO AMŽIUS 6 metai 

Geba dirbti mažoje grupėje     
Žaidžia konkurencinius žaidimus     
Geba dirbti savarankiškai     
Turi draugą arba kelis žaidimo partnerius     
Žino savo adresą     
Nusiteikęs susipažinti, susidraugauti, geranoriškai 
bendrauti 

    

Padeda suaugusiems     
Elgiasi pagal savo gero elgesio supratimą     
Atsiprašo, jei elgiasi netinkamai     



Ieško taikių konflikto išeičių     
Valdo savo pyktį, įniršį     
Žino savo teises ir pareigas     
Gerbia kitus vaikus, išklauso jų nuomonės     
Pasitiki pedagogais, juos gerbia     
Žino kaip reikia elgtis su nepažįstamais suaugusiais     

 

 

  Socialinės ir emocinės raidos plėtojimosi komentaras  (atliekant pakartotinį vertinimą) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žaidimas ir kūrybiškumas 

 
GEBĖJIMAI  / VERTINIMO DATA 

   
 

VAIKO AMŽIUS 1-2 metai 

Turi mėgstamą žaisliuką     
Smalsiai pastebi aplinkos pasikeitimus      
Žaidžia su žaislais vienas     
Stebi kitus žaidžiančius vaikus     
Pasirenka mėgstamą veiklą     
Noriai išbando menines priemones (pieštukus, dažus, 
modiliną) 

    

Keičia žaisliukus žaidimo metu     
Priima kitą vaiką į žaidimą     
Reaguoja į muzikos garsus, melodijas, judesius     
Šoka pagal muziką     
VAIKO AMŽIUS 3-4 metai 

Bendradarbiauja žaisdamas su kitais vaikais     
Žaidžia įsivaizduojamuosius žaidimus     
Žaidimo metu kuria personažus     
Pasakodamas naudoja gestus ir mimiką     
Sugalvoja naujų žaidimų     
Inicijuoja veiklą su draugais     
Mėgsta kurti piešiant     
Skambant muzikai ritmiškai ploja, trepsi     
Įvairius jausmus, norus rodo judesiais ir veiksmais     
VAIKO AMŽIUS 5 metai 

Renkasi draugus žaidimo metu     
Žaidžia konkurencinius žaidimus     
Žaidžia stalo žaidimus     

Kuria naujus personažus 
    

Fantazuoja ir įsivaizduoja nuotykius     
Ieško sunkumų, kliūčių ir juos įveikia     
Klausinėja, aiškindamasis jam nežinomus naujus 
dalykus 

    

Mėgsta klausyti muzikos     
Apžiūrinėja, tyrinėja muzikos instrumentus     
Kuria, dainuoja savitus žodžius, ritmuoja vaikiškais 
instrumentais 

    

Mėgdžioja žaidinimų, gyvūnų, augalų judesius     
Muzikiniuose rateliuose judesiais, veiksmais vaizduoja 
siužeto elementus, reiškia savaime kilusias emocijas 

    

Kuria spontaniškai, kūrybos procesą palydi pasakojimu, 
komentavimu 

    

Eksperimentuoja dailės priemonėmis, kuria koliažus, turi 
mėgstamas spalvas 

    

VAIKO AMŽIUS 6 metai 

Geba dirbti mažoje grupėje     
Žaidžia konkurencinius žaidimus     
Žaidžia stalo žaidimus     
Noriai žaidžia vaidmeninius žaidimus     
Geba dirbti ir žaisti savarankiškai     
Atpažįsta sunkumus, numato priimtų sprendimų 
pasekmes 

    

Mokosi iš savo ir kitų klaidų     
Išsako savo požiūrį į mokymąsi ir jo prasmę     
Supranta ir pasako ar problemą gali įveikti pats ar su 
suaugusiojo pagalba 

    

Žaidžia vaizduojamuosius, šokamuosius žaidimus     
Kuria savo šokį pagal muziką     
Žaisdamas atkuria matytų situacijų fragmentus     



Įsitraukia į dailės darbelius     
Atpažįsta gitaros skambėjimą     
Atpažįsta smuiko skambėjimą     
Noriai mokosi savaitės dainelių     
Patinka deklamuoti eilėraščius     
Šoka improvizuodamas     
Sukuria ištisą žaidimo aplinką, panaudodamas daiktus, 
drabužius, reikmenis 

    

Objektus vaizduoja ne tokius, kokius mato, o tokius, ką 
apie juos žino 

    

Kuria pagal išankstinį sumanymą, kuris procese gali 
kisti 

    

Eksperimentuoja grafikos, tapybos, mišriomis dailės 
priemonėmis 

    

Drąsiai įgyvendina savo kūrybos sumanymus, nebijo 
suklysti 

    

Sugalvoja žaidimų pavadinimus     
Improvizuodamas kuria melodiją trumpam tekstui     
Kuria lėlių, dramos vaidinimus pagal girdėtas ar 
išgalvotas situacijas 

    

Atpažįsta skirtingus vizualaus meno kūrinius: 
TAIP NE TAIP NE TAIP NE TAIP NE 

paveikslas         

skulptūra         

fotografija         

teatras         

kinas         

Atpažįsta skirtingus muzikos stilius: TAIP NE TAIP NE TAIP NE TAIP NE 

liaudies muzika         

klasikos kompozitoriai         

repas         

rokas         

populiarioji vaikiška muzika         

         

         

         

         

 

 

  Žaidimo ir kūrybiškumo gebėjimų plėtojimosi komentaras  (atliekant pakartotinį vertinimą) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kimočių emocinio intelekto ugdymo programa 

 
GEBĖJIMAI  / VERTINIMO DATA 

   
 

Noriai dalyvauja Kimočių pamokėlėse     
Stabdo nemalonų elgesį „STOP! Man nemalonu!”     
Naudoja prašančią rankelę     
Atkreipia pašnekovo dėmesį     
Naudoja ramų balsą konflikto metu     
Naudoja ramų kūną ir veidą konflikto metu     
Pasirenka tinkamus žodžius konflikto metu 
paaiškinant situaciją 

    

Ištaiso skaudinančią situaciją, moka atsiprašyti     
Yra malonus ir leidžia ištaisyti skaudinančią 
situaciją, priima atsiprašymą 

    

Sunkiose situacijose laikosi principo - Tikėkis 

geriausio. 
    

Žino, kad linksma tada, kada linksma visiems     
Žino, kad yra metas būti paiku ir metas būti rimtu     
Žino, normalu būti piktam, bet nedera būti 
nemaloniam. 

    

Geba suprasti kito jausmus pagal mimiką, 
intonaciją, veiksmus ir žodžius 
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