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LR švietimo įstatymas
• 7 straipsnis. Ikimokyklinis ugdymas

• 1. Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti 
prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, 
pažintinius poreikius.

• 2. Ikimokyklinis ugdymas vyksta šeimoje, o tėvams (globėjams) pageidavus ar 
atsakingoms už vaiko teisių apsaugą institucijoms rekomendavus, pagal 
ikimokyklinio ugdymo programą.

• 3. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 1 iki 5 (arba 6) metų.
• 4. Ikimokyklinio ugdymo programą vykdo lopšeliai, lopšeliai-darželiai, 

darželiai, mokyklos-darželiai ir kitos mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas 
švietimo teikėjas.

• 5. Ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikiama švietimo 
pagalba Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.



5 kompetencijos

•Vaiko ugdymo(si) vertinimas vyksta pagal šias 
kompetencijas: socialinę, sveikatos saugojimo, 
pažinimo, komunikavimo, meninę







Vaikų pasiekimų vertinimo
principai

•Objektyvumas. Objektyvumo sąlyga – konkretūs 
vertinimo/įsivertinimo kriterijai.

•
•Visybiškumas. Vertindami dėmesį sutelkiame į vaiko veiklą, 
jo elgesį. Stebėdami stengiamės įžvelgti vaiko gebėjimus, 
individualumą, pomėgius, daromos pažangos žingsnius. 

•Informatyvumas. Tikslingai atliekamas vaiko pasiekimų 
vertinimas teikia naudingą informaciją pedagogui, pačiam 
vaikui ir jo tėvams. Efektyviai panaudojus šią informaciją 
gerėja ugdymo(si) kokybė. Tinkamai užfiksuota, aiškiai ir 
laiku pateikiama informacija yra informatyvi ir galinti 
užtikrinti grįžtamąjį ryšį. 

•Vaiko pasitikėjimo ugdymas. Vertinimas turėtų auginti 
vaiką, padėti skleistis jo gebėjimams, todėl svarbu suteikti 
galimybę tobulinti savo gebėjimus ir siekti geresnių 
rezultatų.



Vaiko įsivertinimo svarba
• . Vaiko įsivertinimas naudingas jo ugdymuisi, jei pedagogai ne tik 

skatina įsivertinimą, bet ir parenka tam tinkamas priemones, taiko 
optimalius bendravimo su vaiku būdus. 

• Vaiko įsivertinimas: 
• didina savigarbą, padeda geriau suvokti, kaip kinta jo gebėjimai 

per tam tikrą laiką (kelis mėnesius, metus); 
• motyvuoja vaiką ugdytis, skatina įveikti kliūtis, padeda išgyventi 

sėkmės jausmą; 
• didina vaiko savarankiškumą, padeda apmąstyti savo pasiekimus 

bei pagalvoti apie tolesnius mokymosi žingsnelius; 
• padeda atskleisti jo supratimą apie pasaulį, gebėjimus bei patirtį; 
• skatina jo mąstymą, ugdo problemų sprendimo gebėjimus, skatina 

kūrybiškumą;
• įgalina vaiką prisiimti dalį atsakomybės už savo mokymąsi. 



•Vertinimas turi būti naudingas vaikams. Ne mums, o vaikams.
•Reikia sąmoningai suprasti, kad kuo mažesnis vaikas, tuo 
mažiau patikimi ir vertinimo, juo labiau - įsivertinimo 
rezultatai. Pavyzdžiui, kognityvinius gebėjimus vertinti iki 
šešerių metų yra itin sunku.

•Vertindami vaiką turime žvelgti į visumą: motoriką (smulkiąją ir 
stambiąją), socio-emocinę raidą, gebėjimą mokytis, kalbos raidą 
ir pan. Vertinimas /įsivertinimas turi vykti toje aplinkoje, kurioje 
vaikas jaučiasi saugus ir leidžia daug laiko.

•Vertinimas turi būti suprantamas vaikui, t.y. kalba (jeigu vaiko 
prašome atlikti vieną ar kitą veiksmą) turi būti suprantama 
vaikui. Niekada nepamirškite, kad vaikas galbūt nepadarė to, ką 
prašėte padaryti, nes jis tiesiog nesuprato, ko jūs norite.

• A. Landsbergienė



Pažanga

 Tai judėjimas į tobulesnį būvį, aukštesnę pakopą. 
Pažanga žymi pasiekimų, elgesio kokybės kitimą. 
Pažanga yra tarsi pridėtinė vertė: vaikas ateina 
nemokėdamas, negebėdamas, o išeina šį tą išmokęs, 
t.y. padaręs pažangą. Pažanga matuojama lyginant 
ankstesnius gebėjimus, rezultatus su naujais.  



•Vertinant vaiką ar jam padedant įsivertinti svarbu 
akcentuoti pažangą. Jei pažangos nėra ar ji 
menka, stiprinti vaiko pasitikėjimą savimi, 
įkvėpti optimizmo.



Įsivertinimas ir refleksija

Žydrė Jautakytė

Įsivertinimas padeda mokiniams stebėti savo 
mokymąsi, suprasti savo gebėjimų raidą. 
Refleksija yra visapusiškesnis procesas, apimantis 
keletą mąstymo   komponentų, labiau orientuotas 
į savęs supratimą ir pažinimą, o įsivertinimas
sietinas su konkrečia užuotimi,  konkrečiu 
mokymosi laikotarpiu, konkrečiais, iš anksto 
žinomais kriterijais. 



Reiktų įgalinti ir įpratinti vaikus 
reflektuojant  atsakyti į klausimus:

•Ko nežinau?
•Kodėl nežinau?
•Ką turėčiau daryti, 
kad žinočiau?



•Nepriimkite vaiko atsakymo „Todėl, kad taip noriu!“ arba 
„Todėl, kad man taip patinka“, jeigu kalbama apie savo 
nuomonės argumentavimą. Paprašykite vaiko pagalvoti ir 
įvardyti tikrąją priežastį. Padėkite jam užduodami pagalbinius 
klausimus.

•Leiskite vaikui abejoti. Tuo jis išreiškia nepasitikėjimą tam 
tikrais faktais. Vadinasi, jis stengsis įrodyti, kad yra teisus ir 
stengsis kuo daugiau sužinoti apie diskutuojamą dalyką. Taip jis 
sužinos ir įsimins daug naujo ir įdomaus.

•Stenkitės savo ir gyvenimiškais pavyzdžiais parodyti vaikui, 
kad iš pradžių visada reikia apie įvykį gauti kuo daugiau 
informacijos, o tik po to daryti išvadas. Parodykite, kad 
neprotinga kritikuoti tai, apie ką nieko nežinai, kad visada reikia 
stengtis vertinti objektyviai.

• Jurga Lūžaitė



Vaikas skatinamas įsivertinti 

•siekiant formuoti supratimą apie jo 
paties ugdymąsi. Vaiko klausiama, ar 
jam patiko atlikti tam tikrą veiklą, 
koks buvo šio darbo ar veiklos 
sumanymas, ar pavyko pasiekti to, ko 
buvo norima, ko išmoko, ko norėtų 
dar pasimokyti, kad sektųsi geriau ir 
pan. 



Ką gali 3 metų vaikas įsivertinti?
•Nuotaiką,
•Emocijas,
•Būseną,
•Elgesį,
•Pastangas,
•Santykius,
•Žinias,
•Gebėjimus...



Įsivertinimas sietinas ne tik su vaiko 
emocijomis, patirtimis, bet ir kitų 
emocijų pažinimu



Ugdymo sritis – savivoka ir 
savigarba 
•Ypatingas dėmesys skiriamas 
ikimokyklinuko savivokos ir savigarbos 
ugdymui(si) – tiksliam savo jausmų, 
interesų, vertybių ir teigiamų asmeninių 
ypatybių vertinimui. Nes tik teisingai 
įsivertinant susiformuoja pasitikėjimo 
savimi jausmas. 



•Vaikas įsivertina savo elgesį naudodamas „Gerų 
poelgių kraitelę“ (pagamintos simbolinės 
kortelės „Mandagus“, „Paslaugus“, „Geras 
žaidimų draugas“ ir pan.); 

• kuria plakatus: „Mano tėčio ir mamos darbai“, 
„Aš jau moku ir galiu...“ ir pan.; 

•kartu su auklėtoja leidžia grupės, darželio 
laikraštukus tėveliams; 

• klausosi lietuvių liaudies pasakas, kuriose aiškiai 
skiriamas gėris ir blogis;



Ugdymo sritis –mokėjimas 
mokytis 

•Mokėjimas mokytis ikimokykliniame amžiuje 
suprantamas kaip noras ko nors išmokti ir atkaklus to 
tikslo siekimas. Tai gebėjimas išsikelti mokymosi ar kitos 
veiklos tikslus, planuoti, kaip jų bus siekiama, pasirinkti 
tinkamus veikimo būdus, apmąstyti, kaip sekėsi ir kokie 
veiklos ar mokymosi rezultatai, kokie tolesni tikslai. 
Mokėjimo mokytis srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

• numatymas, ko nori išmokti,
• aktyvus mokymasis, 
•gebėjimas apmąstyti, ko išmoko.



3 žingsnis

•Veikia spontaniškai ir tikėdamasis 
tam tikro rezultato.
• Klausia, kaip kas nors vyksta, kaip 
veikia, atidžiai stebi, bando. 
•Modeliuoja veiksmus ir siužetinio 
žaidimo epizodus. 

• Džiaugiasi tuo, ko išmoko.



4 žingsnis

•Pasako, parodo, ką nori išmokti.
•Mėgsta kūrybiškai žaisti, veikti, siūlo 
žaidimų ir veiklos idėjas, imasi iniciatyvos 
joms įgyvendinti, pastebi ir komentuoja 
padarinius. 

•Pasako, ką veikė ir ką išmoko. 



5 žingsnis 

• Norėdamas ką nors išmokti, pasako, ko 
nežino ar dėl ko abejoja. 

•Drąsiai spėja, bando, klysta ir taiso 
klaidas, klauso, ką sako kiti, 
pasitikslina. 

•Aptaria padarytus darbus, planuoja, ką 
darys toliau, spėlioja, kas atsitiks, 
jeigu... 



6-asis žingsnis 
•Kalba apie tai, ką norėtų išmokti, ką darys, 
kad išmoktų, numato, ką veiks toliau, kai 
išmoks. Laiko save tikru mokiniu, atradėju.

•Drąsiai ieško atsakymų į klausimus, rodo 
iniciatyvą iškeldamas ir spręsdamas problemas. 
Išsiaiškina, kokios informacijos reikia, randa 
reikiamą informaciją įvairiuose šaltiniuose, 
pvz., enciklopedijose, žinynuose. Siūlo ir jungia 
idėjas bei strategijas joms įgyvendinti.

•Pasako, ką jau išmoko, ko dar mokosi, 
paaiškina, kaip mokėsi, kaip mokysis toliau.



7-as žingsnis
•Samprotauja apie mokymąsi mokykloje, išsako savo požiūrį į 
mokymąsi, jo prasmę. 

• Kelia nesudėtingus mokymosi tikslus ir numato, kaip jų sieks, 
samprotauja apie tai, kaip pavyko.

•Kalba apie tai, kad daug sužinoti ir daug ko išmokti apie
žmones, daiktus, gamtą galima klausinėjant, stebint aplinką, iš 
spaudos ir knygų, enciklopedijų, interneto, TV ir kt. 

• Savarankiškai susiranda nesudėtingą informaciją, klausinėja 
draugus, suaugusiuosius, kai reikia, prašo suaugusiųjų 
pagalbos.

•Siūlo idėjas, ko ir kaip galima būtų mokytis kartu, imasi 
iniciatyvos joms įgyvendinti. Mokosi iš kitų. 

•Apmąsto ir samprotauja, ko mokėsi, ką išmoko, ko dar 
norėtų išmokti.



Vaiko įsivertinimas



Vaiko pasiekimų įsivertinimo kriterijai

• 3. Vaiko ugdymo(si) pasiekimai
• 3.1. Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas
• 3.1.1. Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema
• 3.1.2. Auklėtojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir 

juos vertinant
• 3.2. Vaiko pasiekimų kokybė
• 3.2.1. Vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais
• 3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje
• 3.2.3. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymosi pažanga



•Mokyklos, įgyvendinančios 
bendrojo ugdymo programas, 
veiklos kokybės įsivertinimo 

metodika
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2.4.2. MOKINIŲ ĮSIVERTINIMAS
Dialogas vertinant 

•Vertinimas, pagrįstas mokytojo ir mokinio 
dialogu apie mokymosi sėkmes ir nesėkmes, 
procesą, rezultatus, moko mokinius savistabos, 
savivaldos, įsivertinti savo bei vertinti kitų 
darbą. Mokiniai įsitraukia į mokymosi 
pasiekimų į(si)vertinimą, pažangos stebėjimą, 
pasiektų rezultatų apmąstymą. Vertinimas skatina 
poslinkį nuo išorinės link vidinės mokymosi 
motyvacijos.



2.4.2. MOKINIŲ ĮSIVERTINIMAS 
Įsivertinimas kaip savivoka 

•Vertindami savo ir draugų atliktas užduotis, 
kūrinius, idėjas ir pan., mokiniai geriau supranta 
mąstymo ir mokymosi procesą, mokymosi būdus ir 
savo mokymosi poreikius, lengviau juos 
paaiškina, formuluoja klausimus ar prašo 
pagalbos mokantis. Jie gali pateikti savo 
mokymosi sėkmių įrodymus, labiau pasitiki savimi 
ir mažiau baiminasi klaidų, prisiima daugiau 
atsakomybės už savo mokymąsi bei lengviau jį 
valdo. 



•Pamokos uždavinys

Sąlygos Kuo naudodamiesi Priemonės, šaltiniai, 
žinios, gebėjimai, 
nuostatos

Mokinių veikla Kaip dirbdami Metodai

Rezultatas

Ką mokiniai padarys, 
pagamins, atliks...

Konkretus darbas

Kriterijus

Kas rodys, kaip 
sėkmingai darbas 
atliktas

Vertinimo kriterijai, 
normos, kuriais 
remiantis matuojamas 
išmokimo sėkmingumas



Pasaulio pažinimas, 1kl.

•Uždavinys: nagrinėdami augalų ir 
paukščių iliustracijas bei atlikdami 
užduotis, atpažins bent  3 iš 7 
pavasario pranašų – paukščių ir 
augalų, mokės trumpai (2-3 žodžiais) 
apibūdinti.



Kriterijus- apibūdins 3-7 pavasario 
pranašus

•

6- 7

5-4

3



...parašykite elektros taupymo namuose 2-4 taisykles (3 kl. 
pasaulio pažinimas)



•Apibūdinę rudens spalvas, atspalvius, 
prisiminę aplikacijos techniką,  mokiniai 
pagal pateiktus kriterijus atliks medžio 
rudenį aplikaciją. 



Kriterijai

•Tema – medis rudenį.
•Rudenio spalvos , jų dermė.
•Technika –aplikacija (plėšytinė
ar karpytinė)



Kaip skatinti vaiką dalyvauti aptariant jo 
pasiekimus?
• Stebėti ir fiksuoti, ką vaikas sako ir daro, pavyzdžiui, kai vaikas sako: „Aš 

buvau toks didelis, kai buvo praeitas mano gimtadienis, dabar aš esu toks 
jau didelis ir moku...“, pedagogas fiksuoja: „Vaikas geba vertinti, kaip jis 
pasikeitė ir ką jis dabar jau moka“. 

• Skatinti vaiką kalbėti apie save. Vaikas pats pasakys, ką mėgsta daryti ir 
ko nemėgsta, tik vertėtų skatinti vaiką savo sprendimus argumentuoti.

• Drovius, uždarus, nedrąsius vaikus kalbinti individualiai, sudarant jiems 
saugią aplinką, kurioje jie jaustųsi patogiai, nebūtų suvaržyti. 

• Drąsinti vaiką įvertinti savo darbelį. 
• Klausti vaiko nuomonės apie tai, kuris darbelis galėtų būti įdėtas į vaiko 

pasiekimų aplanką. Gerbti jo sprendimą / nuomonę apie darbelį.
• Skatinti vaiką tam tikru periodiškumu pildyti ir kaupti aplanką, 

įvairiomis formomis (žodžiu, suklijuojant labiausiai patinkančius ant 
atskiro lapo ar pan.) pristatyti jį vaikams, pedagogams, tėvams. Vaikai 
galėtų atrinkti arba pritarti, kokį jo darbelį įdėti į aplanką, tai suteiktų 
vaikams pasitikėjimo, pasididžiavimo jausmą savimi, ugdytų 
savarankiškumą. 



Vaikas taip pat turi būti aktyvus savo pasiekimų vertinimo
dalyvis: vaikui suprantama forma apibūdinamas pasiekimų 
vertinimo tikslas

• Pvz., „Mes ketiname pertvarkyti grupę, todėl labai svarbu žinoti, su
kokiais žaislais ir ką tu mėgsti žaisti“;

• įsiklausoma į vaiko nuomonę dėl vertinimo būdų, pvz., „Kaip tau 
labiau patiktų – ar kad tu man pasakotum, ar kad aš tavęs klausinėčiau, 
ar kad ateičiau pažiūrėti, kaip tu žaidi”,

• procedūros : „Ar tu leisi man paimti tavo piešinį ir kitoje pusėje 
parašyti, ką tu apie jį papasakosi“?, 

• su vaiku aptariami jo pasiekimai, būtinai pabrėžiant sėkmę:
„Pažiūrėkime į šiuos du piešinius. Šitą tu nupiešei, kai pradėjai lankyti
darželį. O šį nupiešei dabar. Kaip tau atrodo, ko tu išmokai per tuos
dvejus metus, kai lankai darželį?”



•Skatinant įsivertinimą rekomenduotina, padėti vaikui 
turėti duomenų, faktų, kurie rodytų sėkmės, pažangos 
dydį. Pavyzdžiui, įsivertindamas užduoties atlikimą 
vaikas į permatomą indelį įmeta atitinkamą skaičių 
daiktų (gilių, kaštonų, pupų, sagų, akmenėlių ir pan.) 
ir stebi, kaip jo indelis pildosi, ,,kopia“ į pažinimo 
kalną, ,,plaukia“ į žinių salą ir pan.  



,,Laiveliai”
Pamokos pradžioje prie lentos padedami trys ,,laiveliai“ su 
skirtingais užrašais. Mokiniams išdalinamos vėliavėlės su jų 
vardais. Atlikęs užduotį (ar kelias užduotis) mokinys savo 
vėliavėlę įsmeigia į laivelį.



„Kirmėlytė“
•Metodas naudojamas įsivertinti periodiškai, keliais 
etapais. Pamokoje galima įsivertinti atlikus kiekvieną 
užduotį, ar po tam tikros pamokos dalies. Kiekvieną 
kirmėlytės dalį mokinys spalvina atitinkama iš anksto 
susitarta spalva (pvz., raudona – buvo sunku, nesupratau, 
geltona – pavyko atlikti, bet dar reikia padirbėti ir pan). 

•Kirmėlytę galima naudoti ir mokinio savijautai stebėti. 
Pvz., dienos pradžioje ir po to po kiekvienos pamokos 
atitinkamomis spalvomis mokinys žymi savo nuotaiką.





,,Gėlytės ir drugeliai”

•Paruoštos trijų spalvų gėlytės. Žalia –
viską supratau, galiu dirbti savarankiškai,
geltona – truputį kilo neaiškumų, raudona
– reikalinga pagalba. 

•Ant drugelių užrašyti mokinių vardai. Jie 
,,skrenda” ant tos gėlytės, kuri atspindi, 
kaip mokinys suprato ir atliko užduotį.





Mokinio sukurta įsivertinimo 
priemonė
Įsivertinimo priemones kuria ir mokiniai. Nupiešė zuikutį 
graužiantį morkas. Kiek užduočių tiek ir morkų. Puikiai atlikęs 
užduotį morką nuspalvino žaliai, gerai - geltonai, jeigu 
nepavyko  atlikti užduoties nuspalvino raudonai.



Temos taikinys

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Mokinių veiklos tempo stebėjimo ir pažangos 
matavimo lentelė

Vardas teorija 1 užduotis 2užduotis 3 užduotis Sėkmės 
vertinimas

Simas + +

Laima -

Aira + + + +

Lukas

Rasa



Pažangos matavimas savikontrolės metodu

1 užduotis U P S

2 užduotis T E N

3 užduotis S O K

4 užduotis B A F

5 užduotis F I S

6 užduotis I M A

Sėkmės vert. ! ? ...



Grįžtamąjį ryšį apie savo išmokimo 
kokybę mokinys gali gauti skirtingai:

pats (lygindamas savo darbą su pavyzdžiais, 
įsivertindamas pagal kriterijus ir pan.);
gaudamas informaciją ir mokomąją paramą iš 
mokytojo;
iš aplinkos (diskutuodamas su draugais, aptardamas 
mokymąsi su tėvais, naudodamas kompiuterines 
mokymo priemones, šaltinius  ir pan.).





Vertinimas klausiant

•Sokratiškasis mokymas
•Klausimų taikymo strategija





Grupės darbo vertinimas

• Vertinimo pagrindas – socialinės kompetencijos lygis

•Vertinamas bendro darbo rezultatas (kiek jis 
atitinka 2-3 nurodytus kriterijus) ir kiekvieno 
vaiko indėlis į bendrą veiklą.

•Ką dirbo tavo grupės draugai (kiekvienas 
atskirai ir visi kartu), ką darei tu?

•Kas jums pasisekė? Kodėl?
•Kas nepasisekė? Kodėl? 
•Ką reiktų daryti kitaip?



•Tėvų dalyvavimas veiko 
pasiekimų 

vertinime/įsivertinime



•Pastebima, kad vis daugiau ugdymo įstaigų 
įtraukia ir vaikus (nuo maždaug 4-5 metų), kad 
šie papasakotų tėvams apie savo pažangą. 
Taip, įtraukdami tėvus ir patį vaiką, stebėdami 
vaiką nuolat ir formalųjį vertinimą papildydami 
medžiaga, gauta stebint vaiką kiekvieną dieną, 
pedagogai gali maksimaliai objektyviai vertinti 
ikimokyklinio amžiaus vaiką.



Stiprinant bendradarbiavimą su 
tėvais siekiant bendrų tikslų
•Skirti ,,namų darbus” (įtraukti vaiką į bendrus šeimos 
darbus: valgio gaminimą, stalo serviravimą, žaislų 
lentynos, knygučių tvarkymą, pasikalbėti su vaiku apie..., 
pavartyti šeimos nuotraukų albumą, kartu paskaityti 
knygelę, pažiūrėti filmuką, padaryti mankštelę ar kitaip 
pasportuoti  ir pan.) ir pasidalinti patirtimi, pareflektuoti;

•Paprašyti parašyti ant lapuko:
•kuo per šią savaitę vaikas pradžiugino, nustebino ir 
pan., 

•ko norėtų, kad vaikas artimiausiu metu išmoktų,
•kokius vaiko gebėjimus reiktų stiprinti,
•ar vaiko savęs vertinimas atitinka realybę...



Mūsų didžiausi savaitės pasiekimai

Deivydas
Kodėl žmonės nešioja 

akinius?
Kad akims būtų 
šilčiau, kad matytų, 
kiek druskos deda į 
sriubą...

Morta
Skrituliukai nuo 
mažiausio iki 
didžiausio

LUKAS

Julija
Teisingai atskyrė 

vaisius nuo daržovių

Karolina
Teisingai nustatė, 
kur daugiau, kur 

mažlau

Matas
Kantriai mokė draugą 
susirišti batraiščius ir 

jam beveik pavyko.



Mano močiutė Zita yra mamytės mama, o senelis Kostas
– tėvelio tėtis. Kai būsiu didelis, būsiu tėtis, o mano tėtis
bus senelis....



•Vaikų gebėjimų 
ugdymo ir vertinimo 
pavyzdžiai



Žaidimas ,,Keliautojai“

Vaikų klausiama: 
„Ar dažnai keliaujate? Ar esate keliavę basi? Šiandien keliausime 

basi ir pažiūrėsim, kaip seksis.“ 
Žaidimo pradžioje susitariama dėl taisyklių:
• numatoma, nuo kurios vietos pradedama keliauti; 
• paaiškinama, kad pradedama keliauti po signalo, pakėlus žalią 

vėliavėlę;
• kliūtys įveikiamos laukiant savo eilės, po vieną; 
• pastebėjus, kad nesilaikoma taisyklių, vaikui parodoma raudona 

vėliavėlė ir primenamos taisyklės. 



Stebimas vaikų įsitraukimas į žaidimą, susidomėjimas 
atliekama veikla, elgesio taisyklių laikymasis. Stebėjimai 
gali būti fiksuojami komentarais, nuotraukomis 

•Žaidimo metu ugdomi fizinio aktyvumo gebėjimai: vaikai 
eidami kliūčių ruožu liečia pėdomis skirtingus paviršius, lavina 
lytėjimo pėdomis pojūčius; pratinasi saugiai judėti; prisitaiko 
prie ėjimo sąlygų; tobulina pusiausvyrą, judesių koordinaciją.

•Sakytinės kalbos gebėjimai ugdomi, kai vaikai išsako savo 
pasiūlymus žaidimo tęsiniui, aptaria žaidimo metu patirtus 
pojūčius. 

•Integruotai ugdomi meninės raiškos gebėjimai: vaikai savitai 
juda, įveikdami skirtingas kliūtis; siūlo idėjas, kaip dar galima 
eiti, kokias kitas kliūtis įveikti. 



•Drauge su vaikais iš anksto pasigaminama 
skirtingų spalvų įvairių geometrinių figūrų 
(kvadratų, stačiakampių, trikampių, rombų, 
apskritimų) trafaretų iš kartono ar storesnio 
popieriaus (jei yra galimybė, trafaretai 
laminuojami, kad juos būtų galima naudoti daug 
kartų). Trafaretų turėtų pakakti visiems vaikams. 
Taip pat paruošiamos dėžutės, reikalingos 
užduočiai atlikti. Šios dėžutės su vaikų vardais 
padedamos vaikams matomoje vietoje.



•Tam tikras skaičius skirtingų geometrinių figūrų 
paslepiamas po žaislais, tarp knygų, spintelėse ir 
kt. Slėpti reikėtų taip, kad vaikai turėtų galimybę 
figūras pastebėti, pavyzdžiui, matytųsi figūros 
kampelis ir pan. 

•Vaikams pasiūloma pažaisti žaidimą – rasti 
paslėptas geometrines figūras ir pasakyti, kur jas 
rado. 



Su vaikais aptariamos žaidimo 
taisyklės: 
 vaikai per tam tikrą laiką ieško geometrinių figūrų (susitariama, 

kaip bus fiksuojamas laikas: smėlio laikrodžiu, varpeliu ar kt., kiek 
laiko bus žaidžiama);
suradę figūrą vaikai parodo ją pedagogui ir aptaria (pavadinimas, 

spalva, į ką panaši, kur surado ir pan.);
rastas figūras vaikai deda į savo dėžutes, pritaikydami pagal 

dėžutėje iškirptą formą; 
baigus žaisti, vaikai suskaičiuoja, kiek rado geometrinių figūrų. 

Žaidimo pabaigoje aptariama, kiek figūrų vaikai rado, klausiama 
vaikų, kaip sekėsi ieškoti, kokią figūrą rado pirmą.





•Žaidimas bus vaikams įdomesnis, jei baigiant žaisti 
dienos žaidimą, jiems bus pasiūlyta nusibraižyti 
lentelę (diagramą), kurioje kiekvienas vaikas žymės, 
kiek ir kokių per vieną dienos žaidimą surado 
geometrinių figūrų; pasiūlyta suskaičiuoti, kiek ir 
kokių per visą savaitę figūrų rado ir t. t. Lentelės ar 
diagramos dydis ir forma priklauso nuo susitarimo, 
kas bus fiksuojama ar užrašoma. Tokiu būdu bus 
plečiami vaikų gebėjimai, kaip nusibrėžti lentelę, 
kaip ir kokiu tikslu panaudoti įvairius simbolius ar 
ženklus, ką mums sako skaičiai ir kt.
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