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„ĮSIVERTINIMAS –PATIES VAIKO PRIIMTAS  SPRENDIMAS APIE 
SAVO DAROMĄ PAŽANGĄ BEI PASIEKIMUS,  SIEKIANT 

IŠSIAIŠKINTI  SAVO STIPRIĄSIAS  IR SILPNĄSIAS  PUSES“

Vaiko savivertę ir motyvaciją skatina įsivertinimas



SIEKIANT UŽTIKRINTI IKIMOKYKLINIO 
AMŽIAUS VAIKO ĮSIVERTINIMO KOKYBĘ

Pedagogai:
Vaikams sudaro situacijas, kurios skatintų vaikus spręsti 

problemas, tyrinėti ir kritiškai mąstyti.
Ugdomąją veiklą planuoja atsižvelgiant į vaikų pasiekimus.
Kelia konkrečius ugdymo tikslus ir uždavinius.
Ugdomąjį procesą organizuoja individualizuojant užduotis.
Po ugdomosios veiklos atsižvelgiant į ugdomosios veiklos tikslą,

užduoda konkrečius, aiškius vaikams klausimus.



“LINKSMASIS TRAUKINUKAS” – tai „Boružėlių“ grupės
vaikų įsivertinimo sistema.



„Linksmasis traukinukas“ – tai ryškių spalvų traukinukas 
kuriame yra visų grupės vaikų ir auklėtojų nuotraukos po 
kuriomis užrašyti vardai. Atskirose dėžutėse sudėti 
įsivertinimo simboliai.
INDIVIDUALAUS ĮSIVERTINIMO  SIMBOLIAI:
 ŽALIAS KVADRATAS – pavyko  labai gerai;
 GELTONAS APSKRITIMAS – pavyko  gerai;
MĖLYNAS TRIKAMPIS – nepavyko.
GRUPINIO ĮSIVERTINIMO SIMBOLIS:
 RAUDONA ŠIRDELĖ – gražiausiai atliktas draugo darbelis, 

tinkamiausias elgesys veiklos metu, kultūringas elgesys.



KŪRYBININIŲ  DARBELIŲ  ĮSIVERTINIMAS

Tikslas – numarginti kiaušinį.



KASDIENINIŲ GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ 
ĮSIVERTINIMAS

Tikslas – savarankiškai apsirengti ir užsegti užtrauktuką



SAVIVOKOS  ĮSIVERTINIMAS

Tikslas – taisyklingai iškirpti ir išdėstyti veido dalis



SKAIČIŲ SEKOS IR KIEKIO SUVOKIMO 
ĮSIVERTINIMAS

Tikslas- taisyklingai sudėti skaičių seką ir priskirti daiktų kiekį.



KIRPIMO   ŽIRKLĖMIS  ĮSIVERTINIMAS

Tikslas - kirpti  taisyklingai laikant žirkles



POKALBIS-DISKUSIJA  APIE  
ĮSIVERTINIMĄ

AČIŪ UŽ DĖMESĮ 
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