
KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ FIZINIO PAJĖGUMO 

VERTINIMO REZULTATAI 

Vaikų vertinimas – neatskiriama ugdymo proceso dalis, kurios paskirtis: padėti vaikams lavinti 

judėjimo įgūdžius, judamuosius gebėjimus ir susumuoti/apibendrinti pasiekimus; Padėti vaikams 

sėkmingai tobulėti, atrasti fizinės veiklos galimybes, pomėgius. Svarbiausia yra tinkamas pastangų 

įvertinimas, turintis teigiamą poveikį vaiko fizinei, emocinei savijautai. 

Vertinimo tikslas - įvertinti vaiko bendruosius fizinius gebėjimus ir nustatyti jo pažangą. Fizinio 

ugdymo užsiėmimuose vertinamas ne sportinis rezultatas, bet pastangos, noras, vyksmas bei pokyčiai.  

 



2021 – 2022 m.m. vaikų fiziniam (4-6 metų) parengtumui matuoti, 

taikyti šie fizinio pajėgumo testai, požymiai (1 pav.): 

Eil. 

nr. 
FIZINIO PAJĖGUMO TESTAS 

FIZINIO PAJĖGUMO 

POŽYMIS 

1. Šuolis į tolį iš vietos (cm). Staigioji jėga. 

2. Šuolis į tolį dviem kojom 7 metrus (sek). 
Kojų raumenų jėga 

(koorinacija, greitumas) 

3. Šuolis į tolį viena koja 7 metrus (sek). 
Kojų raumenų jėga 

(koorinacija, greitumas) 

4. Teniso kamuoliuko metimas (m). Rankų raumenų jėga 

5. 
1 kg kimštinio kamuolio stūmimas nuo 

krūtinės (m). 
Rankų raumenų jėga 

6. 10x5 m bėgimas (sek). Vikrumas 

7. 20 m bėgimas (sek). Greitumas 
 

Visi šie 7 fizinio pajėgumo testų požymiai atsispindi kasdieninėje vaikų fizinėje veikloje: 

šokinėjant, metant, laipiojant ar bėgiojant. Užsiimant viena ar kita fizine veikla, vaiko veiklos rezultatas 

tiesiogiai priklauso nuo to, kiek jis yra išsiugdęs vieną ar kitą fizinę ypatybę. Taigi nuo tokių rezultatų 

priklauso ir vaiko motyvacija – dalyvavimas bet kurioje aktyvioje fizinėje veikloje. 

VERTINIMO ETAPAI: 

• diagnostinis (rugsėjo – spalio mėn.): išsiaiškinami vaiko gebėjimai, savybės, poreikiai; 

numatomos tolesnės ugdymosi galimybės; individualizuojamas ir diferencijuojamas ugdymo procesas; 

• formuojamasis - nuolatinis (visus mokslo metus): vykdoma vaiko gebėjimų tobulėjimo 

stebėsena; pastiprinama daroma pažanga; vaikai patys skatinami mokytis analizuoti savo pasiekimus ar 

mokymosi spragas; 

• apibendrinamasis (balandžio/gegužės mėn.): nustatoma individuali vaiko ugdymo(si) 

pažanga, apibendrinami vaikų grupės pasiekimai, pateikiama informacija ugdytinių tėvams.  

VAIKŲ FIZINIO PAJĖGUMO REZULTATŲ/RODIKLIŲ INFORMATYVUMAS: 

• pasiekimai aptariami vaiko grupės tėvų susirinkimuose, bei tėvams pageidaujant individualiai; 

• metodiniuose pasitarimuose teikiama bendrinė situacija pedagogams ir specialistams 

atskleidžiant aktyvaus judėjimo naudingumą ir prasmingumą, pozityvų požiūrį (rudenį ir pavasarį); 

• rudens – pavasario vaikų fizinio pajėgumo palyginamoji rezultatų ataskaita/informacija 

pateikiama kiekvienai vaikų grupei;  

• parengiamas vaikų fizinio pajėgumo/gebėjimų rodiklių stendas (rudenį). 



2021 – 2022 m. m. (rudens-pavasario) Priešmokyklinukų grupių vaikų fizinio 

pajėgumo rodikliai/rezultatai 

1 lentelė: 

 

 

 

2 lentelė: 



SVARBIAUSIŲ RODIKLIŲ/REZULTATŲ APTARIMAS/ANALIZĖ: 

1. Abiejų priešmokyklinės grupės vaikų fizinio pajėgumo testų rezultatai pavasarį pagerėjo lyginant 

su rudens fizinio pajėgumo testų rezultatais; 

2. Pavasario fizinio pajėgumo testai parodė, kad ,,Pelėdžiukų‘‘ gr. mergaitės (1 lentelė) padarė didelę 

pažangą per metus, lyginant su rudens rodikliais. Taip pat fizinio pajėgumo testų rezultatai parodė, 

kad mergaitės greičiau bėga 20 m., šoka į tolį iš vietos toliau, šuoliuoja 1 ir 2 kojomis greičiau 7 

metrus, bei numeta 1 kg. kamuolį toliau, lyginat su berniukų šių testų rezultatais. Tačiau berniukai 

yra vikresni (10x5m bėgimo testas) ir meta teniso kamuoliuką toliau negu mergaites. 

3. Pavasario fizinio pajėgumo testai parodė, kad ,,Nykštukų‘‘ gr. mergaitės (2 lentelė) padarė didelę 

pažangą per metus, lyginant su rudens rodikliais. Taip pat fizinio pajėgumo testų rezultatai parodė, 

kad mergaitės greičiau bėga 20 m., šoka į tolį iš vietos toliau, šuoliuoja 1 ir 2 kojomis greičiau 7 

metrus, bei yra vikresnės (10x5 bėgimo testas), lyginat su berniukų šių testų rezultatais. Tačiau 

berniukų rankų raumenų jėga ir metimo technika yra didesnė/stipresnė (teniso kamuoliuko metimo 

ir 1kg kamuolio testas) negu mergaičių rodomi šių testų rodikliai.  

4. Abiejų grupių fizinio pajėgumo testų rezultatai daugiausiai atitinka vidutiniškus rodiklius pateiktus 

literatūroje. Vadinasi vaikai yra pakankamai fiziškai aktyvus ir fiziškai pajėgus. 

5. Lyginant abiejų grupių fizinio pajėgumo testų rodiklius, matoma, kad geresni/didesni rezultatai yra 

,,Nykštukų‘‘ gr. vaikų. Kitaip tariant jie yra fiziškai pajėgesni, stipresni, aktyvesni. 

2021 – 2022 m. m. (rudens-pavasario) Priešmokyklinukų grupių vaikų fizinio pajėgumo 

rodikliai/rezultatai 

3 lentelė: 

 



 

SVARBIAUSIŲ RODIKLIŲ/REZULTATŲ APTARIMAS/ANALIZĖ: 

1. 3 lentelėje pateikta ikimokyklinės grupės vaikų (5 metų) fizinio pajėgumo testų rezultatai, kurie taip 

pat pavasarį pagerėjo lyginant su rudens fizinio pajėgumo testų rezultatais; 

2. Pavasario fizinio pajėgumo testai parodė, kad mergaitės (3 lentelė) šoka į tolį iš vietos toliau, 

šuoliuoja 1 ir 2 kojomis greičiau 7 metrus, lyginat su berniukų šių testų rezultatais. Tačiau berniukai 

yra vikresni (10x5m bėgimo testas) ir greitesni (20 metrų bėgimas), bei berniukų rankų raumenų 

jėga ir metimo technika yra didesnė/stipresnė (teniso kamuoliuko metimo ir 1kg kamuolio testas) 

negu mergaičių rodomi šių testų rodikliai.  

3. Fizinio pajėgumo testų rezultatai daugiausiai atitinka vidutiniškus rodiklius pateiktus literatūroje. 

Vadinasi vaikai yra pakankamai fiziškai aktyvus ir fiziškai pajėgus. 

 

 

 


