
 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  

vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla 

Ankstyvojo amžiaus vaiko vertinimo anketa 

Vertina tėvai/ globėjai 

Vaiko vardas, pavardė___________________________________________________________ 

Grupė________________________________________________________________________ 

Tinkamą atsakymą pažymėti + 

Ugdymo(si) pasiekimai 
Data____________________ Data______________________ 

Dar ne Siekia Geba Dar ne Siekia Geba 

Moka savarankiškai valgyti 

 

      

Savarankiškai( 

prisilaikydamas) lipa laiptais 

aukštyn ir žemyn 

      

Kalba 2-3 žodžių sakiniais 

 

      

Įvardija žaisliukus 

 

      

Ridena, meta, gaudo kamuolį 

 

      

Pavadina kelias kūno dalis 

 

      

Įvairiomis rašymo 

priemonėmis spontaniškai 

brauko popieriaus lape 

      

Pažįsta ir pavadina kai 

kuriuos gyvūnus, žmones, 

daiktus, jų atvaizdus 

 

      

Supranta, ką reiškia vienas, 

daug (parodo pirštukais, kiek 

turi metukų) 

      

       

 

________________________________                                       _____________________ 
             ( vardas, pavardė)                                                                                                  (parašas)  

 

 

 

 

 



 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  

vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla 

3-4 metų amžiaus vaiko vertinimo anketa 

Vertina tėvai/ globėjai 

Vaiko vardas, pavardė__________________________________________________________ 

Grupė_______________________________________________________________________ 

Tinkamą atsakymą pažymėti + 

Ugdymo(si) pasiekimai 
Data____________________ Data_____________________ 

Dar ne Siekia Geba Dar ne Siekia Geba 

Kalba pirmuoju asmeniu: „aš 

noriu“, „mano“ 

 

      

Pastovi ant vienos kojos (3–4 

sekundes) 

 

      

Lipa laiptais suaugusiųjų 

žingsniu- pakaitiniu žingsniu 

 

      

Moka rengtis 

 

      

Skiria pagrindines spalvas: 

žalią, mėlyną, geltoną, 

raudoną 

      

Pasako kiek  metų ir savo 

vardą 

      

Surenka paveikslėlį iš 3-4 

dalių 

      

Trimis pirštais laiko pieštuką 

 

      

Supranta bent du 

prielinksnius ( ant, po, už, 

šalia) 

      

Piešiniuose pasirodo realių 

raidžių elementai ir raidės 

      

 

________________________________                                       _____________________ 
             ( vardas, pavardė)                                                                                                  (parašas)  

 

 



 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  

vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla 

4-5 metų amžiaus vaiko vertinimo anketa 

Vertina tėvai/ globėjai 

Vaiko vardas, pavardė__________________________________________________________ 

Grupė_______________________________________________________________________ 

Tinkamą atsakymą pažymėti + 

Ugdymo(si) pasiekimai 
Data_________________ Data______________________ 

Dar ne Siekia Geba Dar ne Siekia Geba 

Manipuliuoja skaičiaus sąvoka 

 

      

Atpažįsta  3 geometrine figūras: 

trikampį, skritulį, keturkampį 

      

Skaičiuoja iki 5 

 

      

Šokinėja ant vienos kojos, eina 

tiesia linija 

      

Surūšiuoja daiktus nuo didžiausio 

iki mažiausio 

      

Atpažįsta keletą raidžių 

 

      

Atpažįsta 6-8 spalvas 

 

      

Suvokia laiko sąvokas 

 

      

Gali susikaupti 10-15 min. 

 

      

Gali įvykdyti dviejų lygmenų 

prašymą:  padėk sausainius ant 

stalo ir apsiauk batus 

      

Mėgsta žaisti įsivaizduojamus 

žaidimus 

      

Piešia atpažįstamus vaizdus, 

objektus, juos įvardija 

      

 

________________________________                                       _____________________ 
             ( vardas, pavardė)                                                                                                  (parašas)  

 

 



 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  

vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla 

5-6 metų amžiaus vaiko vertinimo anketa 

Vertina tėvai/ globėjai 

Vaiko vardas,pavardė___________________________________________________________ 

Grupė_______________________________________________________________________ 

Tinkamą atsakymą pažymėti+ 

Ugdymo(si) pasiekimai 
Data____________________ Data____________________ 

Dar ne Siekia Geba Dar ne Siekia Geba 

Turi supratimą apie save, kaip 

apie asmenį 

      

Atpažįsta savo ir kitų vaikų 

emocijas, geba tinkamai jas 

reikšti 

      

Žino kas padeda būti sveikam ir 

stipriam 

      

Geba aktyviai ir saugiai judėti, 

žaisti 

      

Domisi ir tyrinėja artimiausią 

aplinką 

      

Skiria pagrindines objektų 

savybes (spalvą, dydį, formą, 

skaičių) 

      

Supranta sakytinę ir rašytinę 

informaciją  

      

Geba įgyvendinti savo 

kūrybinius sumanymus, 

improvizuoja 

      

Skaičiuoja  iki 10 

 

      

 

 

________________________________                                       _____________________ 
             ( vardas, pavardė)                                                                                                  (parašas)  

 

 

 

 



 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  

vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla 

 

Ikimokyklinio ugdymo _________________________  grupės 

20.... m.   ... pusmečio vaikų pasiekimų vertinimas 

 

Kompetencijos Puikiai Gerai Patenkinamai 

Socialinė 

kompetencija 

   

Komunikavimo 

kompetencija 

   

Pažinimo 

kompetencija 

   

Sveikatos saugojimo 

kompetencija 

   

Meninė 

kompetencija 

   

 

Vaikų pasiekimų vertinimą atliko 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja                 _______________                     ___________________ 
                                                                                               (parašas)                                            (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  

vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 

4 priedas 

 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla 

Priešmokyklinio ugdymo _________________________ grupės 

20...m. ... pusmečio vaikų pasiekimų vertinimas 

 

Kompetencijos Negeba  Iš dalies geba Geba 

Socialinė 

kompetencija 

   

Komunikavimo 

kompetencija 

   

Pažinimo 

kompetencija 

   

Sveikatos saugojimo 

kompetencija 

   

Meninė 

kompetencija 

   

 

Vaikų pasiekimų vertinimą atliko 

priešmokyklinio ugdymo mokytoja                 _______________                     ___________________ 
                                                                                                (parašas)                                                 (vardas, pavardė) 

 

. 

 


