
Mokinių pasiekimų ir pažangos 

                     vertinimo tvarkos aprašo 

                      1 priedas 

 

PAŽAGIENIŲ MOKYKLA-DARŽELIS 

1 klasės mokinių pasiekimų vertinimas lygiais 

 
 

LIETUVIŲ KALBA 

AUKŠTESNYSIS  PAGRINDINIS   PATENKINAMAS 

KLAUSYMAS IR KALBĖJIMAS 

Geba kultūringai bendrauti su klasės draugais, 

pasakyti, kurie žodžiai bendraujant netinkami. 

Drąsiai reiškia mintis, dalyvauja pokalbyje. Pasako 

duomenis apie save ir savo šeimą. Nuosekliai, gana 

plačiai papasakoja patirtus įspūdžius ar pagal 

paveikslėlių seriją, paseka pasaką. Stengiasi aiškiai 

kalbėti. 

 

Bendraudamas yra mandagus, pasako apie save 

pagrindinius duomenis, savarankiškai atsako į 

mokytojo ir draugų pateiktus klausimus. Geba 

trumpai perteikti patirtus įspūdžius, pasakoti įvykį 

pagal paveikslėlių seriją, noriai klausosi pasakų, 

eilėraščių. Mokytojui padedant taiso kalbėjimo, 

tarties trūkumus. 

Pasako tik savo vardą, į klausimus atsako tik 

mokytojui padedant. Gali tik pasakyti, ką patyrė, ką 

mato paveikslėlyje. Klausydamasis sekamos 

pasakos, nepajėgia sukoncentruoti dėmesio, kalba 

neaiškiai, daro daug tarties klaidų. 

SKAITYMAS 

Skaito aiškiai, sklandžiai ir supranta, ką perskaitė. 

Įvardija dainą, pasaką, mįslę. Geba žodžiu atpasakoti 

neilgą teksto ištrauką, pasekti skaitytą pasaką, 

raiškiai padeklamuoti eilėraštį. Domisi vaikiška 

literatūra, noriai pasirenka įdomią knygą, ją perskaito 

ir pasako apie ją savo nuomonę 

 

Skaito žodžiais, sakiniais ir atsako į teksto 

klausimus. Atskiria dainą, pasaką, mįslę, 

padeklamuoja eilėraštį, pasako knygos autorių ir 

pavadinimą, patiko ar nepatiko perskaitytas kūrinys 

ar jo ištrauka. Pasako, ką sužinojo, perskaitęs 

dalykinį straipsnelį. 

Skaito skiemenimis, žodžiais, mokytojui padedant 

atsako į teksto klausimus. Padeklamuoja neilgą 

eilėraštį, stengiasi perskaityti pasiūlytą ar paties 

pasirinktą knygelę. 

RAŠYMAS 

Tvarkingai ir taisyklingai rašo visas raides, jų 

junginius žodžiuose. Dažniausiai be klaidų rašo 2–3 

skiemenų žodžius, parašo 2 – 3 sakinių tekstą; 

nurodžius klaidas, geba jas išsitaisyti. Pagal savo 

galimybes sukuria ir užrašo neilgus tekstus. Noriai 

atlieka užduotis, mokosi lietuvių kalbos. 

Patikrinamuosiuose darbuose galima 1 klaida. 

 

Stengiasi tvarkingai ir taisyklingai rašyti visas raides, 

jas jungia į žodį. Stengiasi taisyklingai rašyti 2–3 

skiemenų nesunkius žodžius, trumpus sakinius, 

trumpą tekstą. Domisi lietuvių kalba, stengiasi 

teisingai atlikti užduotis. Patikrinamuosiuose 

darbuose galimos 4 skirtingo pobūdžio klaidos. 

Rašo žinomas raides, o kitas, žiūrėdamas į pavyzdį. 

Retesnes raides, sunkesnius junginius reikia priminti, 

parodyti. Žodžius ir trumpus sakinius rašo mokytojui 

padedant arba tik nurašo. Patikrinamuosiuose 

darbuose 5 ir daugiau skirtingo pobūdžio klaidos 



MATEMATIKA 

AUKŠTESNYSIS  PAGRINDINIS   PATENKINAMAS 

Visada aktyviai dalyvauja mokymosi veikloje;  

Taisyklingai rašo skaitmenis, užrašo veiksmus (juos 

dažnai teisingai apskaičiuoja), atlieka užduotis pagal 

lenteles, diagramas. Žino ir laikosi uždavinių 

sprendimo taisyklių, taisyklingai užrašo sprendimą 

bei atsakymą. Tiksliai atlieka braižymo užduotis, 

tikslingai naudojasi liniuote, pieštuku bei kitomis 

priemonėmis;  

Teisingai įvardina geometrines figūras. Testuose 

surenka 95–100 proc. taškų. 

Dažniausiai aktyviai dalyvauja mokymosi veikloje; 

stengiasi taisyklingai rašyti skaitmenis, užrašyti 

veiksmus (retai klysta juos apskaičiuodamas), atlikti 

užduotis pagal lenteles, diagramas. Žino ir laikosi 

uždavinių sprendimo taisyklių, taisyklingai užrašo 

sprendimą bei atsakymą (retai klysta). Tiksliai 

atlieka braižymo užduotis, tikslingai naudojasi 

liniuote, pieštuku bei kitomis priemonėmis; pažįsta ir 

įvardina geometrines figūras. Testuose surenka 65–

94 proc. taškų. 

Gana pasyviai dalyvauja mokymosi veikloje. Dažnai 

klysta, apskaičiuodamas matematinius veiksmus. 

Retai žino ir laikosi uždavinių sprendimo taisyklių ir 

taisyklingai užrašo sprendimą bei atsakymą. Retai 

tiksliai atlieka braižymo užduotis, dažnai netikslingai 

naudojasi arba išvis nesinaudoja liniuote, pieštuku. 

Klysta, įvardindamas geometrines figūras. Testuose 

surenka 40–64 proc. taškų. 

PASAULIO PAŽINIMAS 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Domisi artimiausia aplinka, ją stebi ir įvardija 

vykstančius pokyčius. Aktyviai išsako savo mintis, 

daro išvadas, atlieka bandymus. Tinkamai 

bendradarbiauja su draugais, geba vadovauti. 

Atsakingai atlieka užduotis. Suranda papildomos 

informacijos, parengia kūrybinės inžinerijos 

projektinį darbą.. Testuose surenka 95–100 proc. 

taškų. 

Domisi artimiausia aplinka, ją stebi ir dažnai įvardija 

vykstančius pokyčius, išsako savo mintis, geba daryti 

išvadas. Noriai ir tinkamai bendradarbiauja poroje, 

grupelėje ir teisingai atlieka skirtas užduotis. Geba 

surasti papildomos informacijos, dažnai ją pristato 

draugams. Atidžiai atlieka pratybų sąsiuvinio 

užduotis. Testuose surenka 65–94 proc. taškų. 

Domisi artimiausia aplinka, ją stebi ir supranta 

vykstančius pokyčius. Retai išsako savo mintis, daro 

išvadas. Moka bendradarbiauti su draugais, tačiau 

nerodo iniciatyvos, stengiasi teisingai atlikti skirtas 

užduotis. Kartais suranda papildomos informacijos. 

Teisingai atlieka dalį pratybų sąsiuvinio užduočių. 

Testuose surenka 40–64 proc. taškų. 

DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Visada laiku pasiruošia pamokai reikiamas 

priemones. Domisi menu, liaudies kūryba. Noriai 

atlieka darbus įvairia technika. Geba spalvomis 

perteikti nuotaiką, drąsiai kuria, vaizduoja. Taupiai 

naudoja medžiagas. Darbus atlieka estetiškai, 

išbaigtai. Susitvarko priemones, darbo vietą. 

Laiku pasiruošia pamokai reikiamas priemones. 

Domisi menu, liaudies kūryba. Geba atlikti darbus 

įvairia technika. Dažniausiai noriai kuria, vaizduoja. 

Stengiasi taupyti naudojamas medžiagas. Dažnai 

darbą atlieka estetiškai, išbaigtai. Susitvarko 

priemones, darbo vietą. 

Dažnai laiku pasiruošia pamokai reikiamas 

priemones. Stengiasi atlikti darbus įvairia technika. 

Kartais drąsiai kuria, vaizduoja, taupiai naudoja 

medžiagas. Darbus atlieka skubotai, kartais trūksta 

estetiškumo, nepabaigia. Dažnai reikia priminti ar 

padėti susitvarkyti priemones, darbo vietą. 

ŠOKIS 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Visada aktyviai dalyvauja pamokose, išklauso ir 

vykdo žodines instrukcijas. Dėmesį išlaiko visose 

šokio veiklose, tiksliai atlieka šokio žingsnelius. 

Dažniausiai aktyviai dalyvauja pamokose, išklauso ir 

vykdo žodines instrukcijas. Stengiasi tiksliai atlikti 

šokio žingsnelius, išlaikyti dėmesį. 

Dalyvauja pamokose, išklauso ir vykdo žodines 

instrukcijas. Dėmesį išlaiko dalyje šokio veiklų, 

šokio žingsnelius atlieka su mokytojo pagalba. 

MUZIKA 



AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Teisingai ir išraiškingai dainuoja, puikiai intonuoja, 

geba groti dūdele, girdi grojamą garsą, puikiai jaučia 

ritmą, garso trukmių santykius, metrą, puikiai pažįsta 

natas, tvarkingai ir taisyklingai rašo muzikos 

ženklus, puikiai apibūdina klausomą muziką 

Dažniausiai teisingai ir išraiškingai atlieka dainelę, 

retai klysta grodamas dūdele, jaučia ritmą, metrą, 

gerai pažįsta natas, apibūdina klausomą muziką, 

tvarkingas muzikos raštas. 

Sunkiai atkuria dainelės melodiją, su mokytojo 

pagalba pagroja dūdele muzikos kūrinėlį, silpnai 

jaučia ritmą, sunkiai pažįsta natas, su mokytojo 

pagalba apibūdina klausomą muziką, netvarkingas ir 

netikslus muzikos ženklų raštas. 

FIZINIS UGDYMAS 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Visada aktyviai dalyvauja pamokose, išklauso ir 

vykdo žodines instrukcijas, stengiasi tiksliai atlikti 

pratimus, žino ir vadovaujasi judriųjų žaidimų 

taisyklėmis 

Dažniausiai aktyviai dalyvauja pamokose, išklauso ir 

vykdo žodines instrukcijas, stengiasi tiksliai atlikti 

pratimus, žino ir vadovaujasi judriųjų žaidimų 

taisyklėmis. 

Pasyviai dalyvauja pamokose, retai išklauso ir vykdo 

žodines instrukcijas, retai stengiasi tiksliai atlikti 

pratimus, žino, bet retai vadovaujasi judriųjų žaidimų 

taisyklėmis. 

 

  



Mokinių pasiekimų ir pažangos 

                                  vertinimo tvarkos aprašo 

                                                   2 priedas 

 

PAŽAGIENIŲ MOKYKLA-DARŽELIS  

2 klasės mokinių pasiekimų vertinimas lygiais 

 

LIETUVIŲ KALBA 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

SKAITYMAS 

Sklandžiai skaito sakiniais, puikiai intonuoja; 

suvokia perskaityto teksto prasmę, pagrindinę 

mintį; noriai skaito užklasinio skaitymo knygas. 

Teksto suvokimo teste surenka 95–100 proc. 

taškų. 

Dažniausiai skaito sklandžiais sakiniais arba 

žodžiais, dažniausiai gerai intonuoja; suvokia 

perskaityto teksto prasmę; gana aktyviai skaito 

užklasinio skaitymo knygas. Teksto suvokimo 

teste surenka 65–94 proc. taškų. 

Prastai skaito žodžiais, sakiniais; neintonuoja; 

sunkiai suvokia perskaityto teksto prasmę, su 

pagalba atsako į teksto klausimus, pokalbiuose 

dalyvauja kaip pasyvus klausytojas; mažai skaito 

arba neskaito užklasinio skaitymo knygų. Teksto 

suvokimo teste surenka 64 proc. ir mažiau taškų. 

RAŠYMAS 

Rašo aiškiai, tvarkingai. Sakinį pradeda rašyti 

didžiąja raide, sakinio gale deda reikiamus 

skyrybos ženklus. Teisingai parašo aiškiai 

tariamus žodžius; žodžius, kurie atsako į 

klausimus ką?, kur?, ko daug?, ką veikia?; 

išmoktus įsidėmėtinos rašybos žodžius. Diktante 

gali padaryti 1 klaidą. Skyriaus apibendrinimo 

testuose surenka 95–100 proc. taškų. 

 

 

Dažniausiai rašo aiškiai, tvarkingai. Dažniausiai 

sakinį pradeda rašyti didžiąja raide, sakinio gale 

deda reikiamus skyrybos ženklus. Dažniausiai 

teisingai parašo aiškiai tariamus žodžius; 

žodžius, kurie atsako į klausimus ką?, kur?, ko 

daug?, ką veikia?; išmoktus įsidėmėtinos 

rašybos žodžius. Diktante padaro 2- 4 klaidas. 

Skyriaus apibendrinimo testuose surenka 65–94 

proc. taškų. 

Dažniausiai rašo netvarkingai, bet įskaitomai. 

Kartais sakinį pradeda rašyti didžiąja raide, 

sakinio gale deda reikiamus skyrybos ženklus. 

Dažniausiai teisingai parašo aiškiai tariamus 

žodžius; kartais žodžius, kurie atsako į 

klausimus ką?, kur?, ko daug?, ką veikia?; 

kartais parašo išmoktus įsidėmėtinos rašybos 

žodžius. Diktante padaro 5-8  klaidas. Skyriaus 

apibendrinimo testuose surenka 64 proc. ir 

mažiau taškų. 

 KŪRYBINIAI DARBAI  

Visada mintis reiškia gražiais, rišliais sakiniais, 

išlaiko loginę įvykių seką, vartoja daug 

vaizdingų žodžių, posakių. 

Dažniausiai mintis reiškia gražiais, rišliais 

sakiniais, išlaiko loginę įvykių seką, nors kartais 

klysta, retokai, bet vartoja vaizdingų žodžių, 

posakių. 

Sunkiai reiškia mintis sakiniais bei išlaiko loginę 

įvykių seką, nevartoja vaizdingų žodžių, 

posakių. 

 

MATEMATIKA 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 



Aktyviai dalyvauja pamokose; dažniausiai be 

klaidų atlieka aritmetinius veiksmus; žino ir 

laikosi uždavinių sprendimo taisyklių; 

taisyklingai užrašo žodinio uždavinio sprendimą 

bei atsakymą; tiksliai atlieka braižymo užduotis. 

Skyriaus apibendrinimo testuose surenka 95–

100 proc. taškų. 

Dažniausiai aktyviai dalyvauja pamokose; 

atliekant aritmetinius veiksmus kartais padaro 2-

4 skaičiavimo klaidas; dažniausiai žino ir laikosi 

uždavinių sprendimo taisyklių, taisyklingai 

užrašo žodinio uždavinio sprendimą bei 

atsakymą (labai retai klysta); dažniausiai tiksliai 

atlieka braižymo užduotis. Skyriaus 

apibendrinimo testuose surenka 65–94 proc. 

taškų. 

Gana pasyviai dalyvauja pamokose; atliekant 

aritmetinius veiksmus padaro 5 ir daugiau 

skaičiavimo klaidų; retai žino ir laikosi 

uždavinių sprendimo taisyklių; retai taisyklingai 

užrašo žodinio uždavinio sprendimą bei 

atsakymą; retai tiksliai atlieka braižymo 

užduotis, dažnai netikslingai naudojasi arba visai 

nesinaudoja liniuote, pieštuku bei kitomis 

priemonėmis. Skyriaus apibendrinimo testuose 

surenka 64 proc. ir mažiau taškų. 

PASAULIO PAŽINIMAS 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Laikosi taisyklių, draugiškai bendrauja su klasės 

draugais; supranta vykstančius pokyčius gamtoje 

ir žmonių gyvenime; aktyviai renka medžiagą 

projektiniams kūrybiniams darbams. Parengia ir 

pristato kūrybinės inžinerijos projektinį darbą. 

Skyriaus apibendrinimo testuose surenka 95–

100 proc. taškų. 

Dažniausiai laikosi taisyklių, draugiškai 

bendrauja su klasės draugais; dažniausiai 

supranta vykstančius pokyčius gamtoje ir 

žmonių gyvenime; dažniausiai aktyviai renka 

medžiagą projektiniams tiriamiesiems darbams 

ir juose dalyvauja. Skyriaus apibendrinimo 

testuose surenka 65–94 proc. taškų. 

Nenoriai laikosi taisyklių, dažnai nesutaria su 

klasės draugais; nenoriai renka arba nerenka 

medžiagos projektiniams tiriamiesiems darbams 

ir juose dažniausiai dalyvauja kaip pasyvus 

stebėtojas. Skyriaus apibendrinimo testuose 

surenka 64 proc. ir mažiau taškų. 

DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Dailės ar technologijų darbas visada atitinka 

temą, yra išbaigtas, atrodo estetiškai. Puikiai 

įvaldęs darbo atlikimo techniką; taupiai naudoja 

turimas priemones. 

Dailės ar technologijų darbas dažniausiai 

atitinka temą, yra išbaigtas, atrodo estetiškai. 

Gerai įvaldęs darbo atlikimo techniką; 

dažniausiai taupiai naudoja turimas priemones. 

Dailės ar technologijų darbas retai atitinka temą, 

nėra išbaigtas, ne visuomet atrodo estetiškai. 

Nėra įvaldęs darbo atlikimo technikos; 

dažniausiai ne taupiai naudoja turimas 

priemones. 

ANGLŲ KALBA 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Skaito sklandžiai, sakiniais; puikiai  intonuoja, 

suvokia perskaityto teksto prasmę, jame gali būti  

keletas nežinomų žodžių. Žodžių diktantuose 

galima 1  klaida; rašo tvarkingai, aiškiai. Rašo 

Supranta tekstą, susidedantį iš žinomų žodžių. 

Skaito tekstą su pauzėmis mažai. Žodžių 

diktantuose galimos 2-4  klaidos; rašo aiškiai, 

tvarkingai.  

Perskaito žodžius, supranta keletą kartų 

perskaitytus pavienius sakinius. 

Žodžių diktantuose galimos 5-7  klaidos; rašo 

įskaitomai, tačiau  dažnai trūksta tvarkos. Rašo  



pavienius žodžius ir sakinius. Pritaiko įvairias 

gramatines struktūras. Sudaro taisyklingus  

sakinius, kelia jiems klausimus.  

Testuose surenka 95–100 proc. taškų. 

Dažnai rašo pavienius žodžius ir  sakinius. 

Dažnai pritaiko įvairias gramatines  struktūras. 

Dažnai sudaro sakinius.  

Testuose surenka 65–94 proc. taškų. 

pavienius žodžius su žodynėlio  pagalba. Sunkiai 

sudaro taisyklingus  sakinius. Remiasi 

pavyzdžiais pritaikant gramatines struktūras.  

Testuose surenka 40–64 proc. taškų. 

ŠOKIS 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Visada aktyviai dalyvauja  pamokose, išklauso ir 

vykdo žodines  instrukcijas. Dėmesį išlaiko 

visose šokio veiklose, stengiasi tiksliai  atlikti 

šokio žingsnelius. 

Dažniausiai aktyviai dalyvauja  pamokose, 

išklauso ir vykdo žodines  instrukcijas. Stengiasi 

tiksliai atlikti šokio žingsnelius, išlaikyti dėmesį. 

Pasyviai dalyvauja pamokose, retai  išklauso ir 

vykdo žodines  instrukcijas. Šokio veiklos metu  

dėmesį išlaiko fragmentiškai, retai  stengiasi 

tiksliai atlikti šokio  žingsnelius. 

MUZIKA 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Teisingai ir išraiškingai dainuoja, puikiai 

intonuoja, geba groti dūdele, girdi grojamą 

garsą, puikiai jaučia ritmą, garso trukmių 

santykius, metrą, puikiai pažįsta natas, 

tvarkingai ir taisyklingai rašo muzikos ženklus, 

puikiai apibūdina klausomą muziką. 

Teisingai ir išraiškingai atlieka dainelę, retai 

klysta grodamas dūdele, jaučia ritmą, metrą, 

gerai pažįsta natas, dažniausiai gerai apibūdina 

klausomą muziką, tvarkingas muzikos raštas. 

Be intonavimo, neteisingai atkuria dainelės 

melodiją, su mokytojo pagalba pagroja dūdele 

muzikos kūrinėlį, silpnai jaučia ritmą, sunkiai 

pažįsta natas, su mokytojo pagalba apibūdina 

klausomą muziką, netvarkingas ir netikslus 

muzikos ženklų raštas. 

FIZINIS UGDYMAS 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Aktyviai dalyvauja pamokose, išklauso ir vykdo 

žodines instrukcijas; stengiasi tiksliai atlikti 

pratimus; žino ir vadovaujasi judriųjų žaidimų 

taisyklėmis. 

Dažniausiai aktyviai dalyvauja pamokose, 

išklauso ir vykdo žodines instrukcijas; stengiasi 

tiksliai atlikti pratimus; žino ir vadovaujasi 

judriųjų žaidimų taisyklėmis. 

Pasyviai dalyvauja pamokose, retai išklauso ir 

vykdo žodines instrukcijas; retai stengiasi 

tiksliai atlikti pratimus; žino, bet retai 

vadovaujasi judriųjų žaidimų taisyklėmis. 

 

 

 

 

 

 



Mokinių pasiekimų ir pažangos 

                                  vertinimo tvarkos aprašo 

                                                   3 priedas 

 

PAŽAGIENIŲ MOKYKLA-DARŽELIS  

3 klasės mokinių pasiekimų vertinimas lygiais 

 

LIETUVIŲ KALBA 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

SKAITYMAS 

Skaito sklandžiai, sakiniais; puikiai intonuoja, 

kirčiuoja, suvokia perskaityto teksto prasmę, 

pagrindinę mintį; sklandžiai, nuosekliai 

atpasakoja; aktyviai skaito užklasinio skaitymo 

knygas. 

Dažniausiai skaito sklandžiai, sakiniais; 

dažniausiai gerai intonuoja, kirčiuoja, suvokia 

perskaityto teksto prasmę; geba atpasakoti, sekti; 

skaito nemažai užklasinio skaitymo knygų. 

Skaito žodžiais; neintonuoja, dažnai 

netaisyklingai kirčiuoja, sunkiai suvokia 

perskaityto teksto prasmę; sunkiai atpasakoja; 

beveik neskaito užklasinio skaitymo knygų. 

RAŠYMAS 

Diktantuose pasitaiko 1 klaida; rašo tvarkingai, 

aiškiai, nuolat tobulina savo rašyseną. Skyriaus 

apibendrinimo testuose surenka 95– 100 proc. 

taškų 

 

Diktantuose ne daugiau kaip 4 klaidos; dažnai 

rašo aiškiai, tvarkingai. Skyriaus apibendrinimo 

testuose surenka 65–94 proc. taškų 

Diktantuose padaro 5–7 klaidas; rašo įskaitomai, 

tačiau dažnai trūksta tvarkos. Skyriaus 

apibendrinimo testuose surenka 40–64 proc. 

taškų 

 KŪRYBINIAI DARBAI  

Mintis reiškia gražiais, rišliais sakiniais, išlaiko 

loginę įvykių seką bei grafinį pasakojimo dalių 

vaizdavimą, vartoja daug vaizdingų žodžių, 

posakių, remiasi skaityta literatūra. Teksto 

suvokimo testuose surenka 95–100 proc. taškų. 

Dažniausiai mintis reiškia gražiais, rišliais 

sakiniais, išlaiko loginę įvykių seką bei kartais 

tinkamai panaudoja grafinį pasakojimo dalių 

vaizdavimą, vartoja vaizdingų žodžių, posakių, 

kartais remiasi skaityta literatūra. Teksto 

suvokimo testuose surenka 65–94 proc. taškų. 

Sunkiai reiškia mintis sakiniais bei išlaiko loginę 

įvykių seką, nevartoja vaizdingų žodžių, 

posakių; remiasi vien savo asmenine patirtimi. 

Teksto suvokimo testuose surenka 40–64 proc. 

taškų. 

MATEMATIKA 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Aktyviai dalyvauja pamokose; žino ir laikosi 

uždavinių sprendimo taisyklių, taisyklingai 

užrašo sprendimą bei atsakymą; tiksliai atlieka 

braižymo užduotis, tikslingai naudojasi liniuote, 

Dažniausiai aktyviai dalyvauja pamokose; žino 

ir laikosi uždavinių sprendimo taisyklių, 

taisyklingai užrašo sprendimą bei atsakymą 

(labai retai klysta); tiksliai atlieka braižymo 

Gana pasyviai arba pasyviai dalyvauja 

pamokose; retai žino ir laikosi uždavinių 

sprendimo taisyklių, retai taisyklingai užrašo 

sprendimą bei atsakymą; retai tiksliai atlieka 



pieštuku bei kitomis priemonėmis; rašto darbai 

tvarkingi; testuose surenka 95–100 proc. taškų. 

užduotis, tikslingai naudojasi liniuote, pieštuku 

bei kitomis priemonėmis; rašto darbai dažnai 

tvarkingi; testuose surenka 65–94 proc. taškų. 

braižymo užduotis, dažnai netikslingai naudojasi 

arba išvis nesinaudoja liniuote, pieštuku bei 

kitomis priemonėmis; rašto darbuose dažnai 

trūksta tvarkos; testuose surenka 40–64 proc. 

taškų. 

PASAULIO PAŽINIMAS 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Aktyviai renka medžiagą projektiniams 

tiriamiesiems darbams, ją susistemina, 

apibendrina, ir juose aktyviai dalyvauja. 

Parengia ir pristato kūrybinės inžinerijos 

projektinį darbą. Skyriaus apibendrinimo 

testuose surenka 95–100 proc. taškų. 

Dažniausiai aktyviai renka medžiagą 

projektiniams tiriamiesiems darbams, ją 

susistemina, apibendrina, ir juose dalyvauja, 

skyriaus apibendrinimo testuose surenka 65–94 

proc. taškų. 

Gana pasyviai arba pasyviai dalyvauja 

pamokose; retai žino ir laikosi uždavinių 

sprendimo taisyklių, retai taisyklingai užrašo 

sprendimą bei atsakymą; retai tiksliai atlieka 

braižymo užduotis, dažnai netikslingai naudojasi 

arba išvis nesinaudoja liniuote, pieštuku bei 

kitomis priemonėmis; rašto darbuose dažnai 

trūksta tvarkos; testuose surenka 40–64 proc. 

taškų. 

DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Dailės ar technologijų darbas atitinka temą, yra 

išbaigtas, atrodo estetiškai; mokinys puikiai 

įvaldęs darbo atlikimo techniką. Vartodamas 

paprastas dailės sąvokas apibūdina savo, draugų 

ir dailininkų kūrinius. Taupiai naudoja 

medžiagas bei susitvarko darbo vietą. 

Dailės ar technologijų darbas dažniausiai 

atitinka temą, yra išbaigtas, atrodo estetiškai; 

mokinys gerai įvaldęs darbo atlikimo techniką. 

Savais žodžiais apibūdina savo, draugų ir 

dailininkų kūrinius. Dažniausiai taupiai naudoja 

medžiagas bei susitvarko darbo vietą. 

Dailės ar technologijų darbas retai atitinka temą, 

nėra išbaigtas, ne visuomet atrodo estetiškai; 

mokinys nėra įvaldęs darbo atlikimo technikos. 

Bando apibūdinti savo, draugų ir dailininkų 

kūrinius. Stengiasi taupiai naudoti medžiagas bei 

susitvarkyti darbo vietą. 

ANGLŲ KALBA 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Skaito sklandžiai, sakiniais; puikiai intonuoja, 

suvokia perskaityto teksto prasmę, jame gali būti 

keletas nežinomų žodžių. Žodžių diktantuose 

galima 1 klaida; rašo tvarkingai, aiškiai. Rašo 

trumpus tekstus. Pritaiko įvairias gramatines 

struktūras, gramatinius laikus. Sudaro 

Supranta tekstą, susidedantį iš žinomų žodžių. 

Skaito tekstą su pauzėmis. Žodžių diktantuose 

galimos 2–4 klaidos; dažnai rašo aiškiai, 

tvarkingai. Rašo pavienius žodžius ir sakinius. 

Dažnai pritaiko įvairias gramatines struktūras, 

gramatinius laikus. Sudaro sakinius, kelia jiems 

klausimus. Testuose surenka 65–94 proc. taškų. 

Skaito žodžiais, supranta keletą kartų 

perskaitytus pavienius sakinius. Žodžių 

diktantuose galimos 5–7 klaidos; rašo 

įskaitomai, tačiau dažnai trūksta tvarkos. Rašo 

pavienius žodžius su žodynėlio pagalba. Sunkiai 

sudaro taisyklingus sakinius. Remiasi 



taisyklingus sakinius, kelia jiems klausimus. 

Testuose surenka 95–100 proc. taškų. 

pavyzdžiais pritaikant gramatinius laikus. 

Testuose surenka 40–64 proc. taškų. 

ŠOKIS 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Visada aktyviai dalyvauja pamokose, išklauso ir 

vykdo žodines instrukcijas. Dėmesį išlaiko 

visose šokio veiklose, stengiasi tiksliai atlikti 

šokio žingsnelius. Skiria šokio judesių aukštį, 

kryptį, greitį, nuotaiką, apibūdina šiuos 

elementus. Atlieka keletą susijusių šokio 

žingsnelių derinių ar šokių ir juos apibūdina. 

Dažniausiai aktyviai dalyvauja pamokose, 

išklauso ir vykdo žodines instrukcijas. Stengiasi 

tiksliai atlikti šokio žingsnelius, išlaikyti dėmesį. 

Skiria šokio judesių aukštį, kryptį, greitį, 

nuotaiką. Atlieka keletą susijusių šokio 

žingsnelių derinių. 

Pasyviai dalyvauja pamokose, retai išklauso ir 

vykdo žodines instrukcijas. Šokio veiklos metu 

dėmesį išlaiko fragmentiškai, retai stengiasi 

tiksliai atlikti šokio žingsnelius. Skiria šokio 

judesių aukštį, kryptį, greitį, nuotaiką. Atlieka 

keletą atskirų šokio žingsnelių. 

MUZIKA 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Puikiai atlieka dainelę, tiksli melodija, 

intonacija, išraiškingumas, dainavimas akapela 

(be instrumento pritarimo), tikslus grojimas 

dūdele, panaudojant dinamikos ženklus, puikus 

ritmo, metro, garso trukmės, melodinių darinių 

dermėje pojūtis, puikiai pažįsta natas, 

solfedžiuoja ir groja dūdele iš lapo. Naudojant 

muzikinius terminus, apibūdina klausomą ir 

atliekamą muziką. Taisyklingas ir tvarkingas 

muzikos ženklų raštas. 

Dažniausiai aktyviai dalyvauja pamokose, 

išklauso ir vykdo žodines instrukcijas; stengiasi 

tiksliai atlikti pratimus; žino ir vadovaujasi 

judriųjų žaidimų taisyklėmis. 

Pasyviai dalyvauja pamokose, retai išklauso ir 

vykdo žodines instrukcijas; retai stengiasi 

tiksliai atlikti pratimus; žino, bet retai 

vadovaujasi judriųjų žaidimų taisyklėmis. 

FIZINIS UGDYMAS 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Aktyviai dalyvauja pamokose, išklauso ir vykdo 

žodines instrukcijas; stengiasi tiksliai atlikti 

pratimus; žino ir vadovaujasi judriųjų žaidimų 

taisyklėmis. 

Dažniausiai aktyviai dalyvauja pamokose, 

išklauso ir vykdo žodines instrukcijas; stengiasi 

tiksliai atlikti pratimus; žino ir vadovaujasi 

judriųjų žaidimų taisyklėmis. 

Pasyviai dalyvauja pamokose, retai išklauso ir 

vykdo žodines instrukcijas; retai stengiasi 

tiksliai atlikti pratimus; žino, bet retai 

vadovaujasi judriųjų žaidimų taisyklėmis. 

 

 

 



Mokinių pasiekimų ir pažangos 

                                  vertinimo tvarkos aprašo 

                                                   4 priedas 

 

PAŽAGIENIŲ MOKYKLA-DARŽELIS  

4 klasės mokinių pasiekimų vertinimas lygiais 

 

LIETUVIŲ KALBA 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

SKAITYMAS 

Skaito sklandžiai, sąmoningai įvairius tekstus,  

puikiai intonuoja, kirčiuoja, suvokia perskaityto 

teksto prasmę, pagrindinę mintį, aktyviai skaito 

užklasinio skaitymo knygas. Skiria kūrinių 

žanrus. Randa informaciją ne tik vadovėliuose, 

bet ir žodynuose, enciklopedijose, internete. 

Teksto suvokimo testuose surenka 95–100 proc. 

taškų. 

Dažniausiai skaito sklandžiai, sąmoningai 

įvairius tekstus, dažniausiai gerai intonuoja, 

kirčiuoja, suvokia perskaityto teksto prasmę, 

nemažai skaito užklasinio skaitymo knygų, 

dažniausiai skiria kūrinių žanrus. Randa 

informaciją ne tik vadovėliuose, bet ir 

žodynuose, enciklopedijose, internete.  Teksto 

suvokimo testuose surenka 65–94 proc. taškų. 

Retai skaito sklandžiai, dažniausiai skaito 

žodžiais, prastai arba visai neintonuoja, dažnai 

netaisyklingai kirčiuoja, sunkiai suvokia 

perskaityto teksto prasmę, nežino kai kurių  

dažnai vartojamų  žodžių reikšmių, mažai skaito 

arba visai neskaito užklasinio skaitymo knygų, 

neskiria kūrinių žanrų. Teksto suvokimo 

testuose surenka 40–64 proc. taškų. 

RAŠYMAS 

Rašo aiškiai, tvarkingai, įskaitomai. Teisingai 

rašo įsidėmėtinos rašybos žodžius, žino ir taiko 

rašybos taisykles. Deda reikiamus skyrybos 

ženklus sakinyje, teisingai užrašo dialogą. Žino 

ir teisingai žymi žodžio dalis. Puikiai pažįsta 

kalbos dalis, jas apibūdina. Skyriaus 

apibendrinimo testuose surenka 95–100 proc. 

taškų.  

Dažniausiai rašo aiškiai, tvarkingai, įskaitomai. 

Dažniausiai teisingai rašo įsidėmėtinos rašybos 

žodžius, žino ir taiko rašybos taisykles. 

Dažniausiai deda reikiamus skyrybos ženklus 

sakinyje, teisingai užrašo dialogą. Dažniausiai 

žino ir teisingai žymi žodžio dalis. Puikiai 

pažįsta kalbos dalis, jas apibūdina.  Skyriaus 

apibendrinimo testuose surenka 65–94 proc. 

taškų. 

Rašo nelabai aiškiai, tvarkingai, įskaitomai. 

Retai teisingai parašo įsidėmėtinos rašybos 

žodžius, žino ir taiko rašybos taisykles. Kartais 

deda reikiamus skyrybos ženklus sakinyje, 

teisingai užrašo dialogą. Retai žino ir teisingai 

žymi žodžio dalis. Pažįsta tik kai kurias kalbos 

dalis, jas apibūdina. Skyriaus apibendrinimo 

testuose surenka 40–64 proc. taškų. 

 KŪRYBINIAI DARBAI  

 Kuria nuoseklius, gramatiškai taisyklingus  

pasakojimus raštu. Sklandžiai, vaizdingai ir 

rišliai užrašo savo mintis, įvairius pasakojimus. 

Vartoja daug vaizdingų žodžių, posakių, remiasi 

Dažniausiai kuria nuoseklius, gramatiškai 

taisyklingus  pasakojimus raštu.  Sklandžiai, 

vaizdingai ir rišliai užrašo savo mintis, įvairius 

pasakojimus. Vartoja vaizdingus žodžius, 

Kartais sklandžiai, vaizdingai ir rišliai užrašo 

savo mintis, įvairius pasakojimus. Nevartoja 

vaizdingų žodžių, posakių. Remiasi vien savo 



skaityta literatūra. Išlaiko loginę įvykių seką, 

grafinį pasakojimo dalių vaizdavimą. 

posakius, dažnai remiasi skaityta literatūra. 

Dažniausiai išlaiko loginę įvykių seką, grafinį 

pasakojimo dalių vaizdavimą. 

asmenine patirtimi. Sunkiai išlaiko loginę įvykių 

seką, grafinį pasakojimo dalių vaizdavimą. 

MATEMATIKA 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Aktyviai dalyvauja pamokose. Žino ir laikosi 

uždavinių sprendimo taisyklių, teisingai užrašo 

sprendimą bei atsakymą. Be klaidų atlieka 

matematinius veiksmus, sprendžia lygtis ir 

nelygybes, palygina. Teisingai atlieka veiksmus 

su matiniais skaičiais. Skaito diagramas, jas 

tiksliai sudaro. Teisingai apskaičiuoja 

stačiakampio perimetrą, plotą. Tiksliai atlieka 

braižymo užduotis, puikiai pažįsta geometrines 

figūras, nustato ar jos simetriškos, atpažįsta 

erdvinius  kūnus, juos teisingai pavadina, 

apibūdina. Tiksliai naudojasi liniuote, pieštuku 

bei kitomis braižymo priemonėmis. Testuose 

surenka 95–100 proc. taškų. 

Dažniausiai aktyviai dalyvauja pamokose. 

Dažniausiai žino ir laikosi uždavinių sprendimo 

taisyklių, teisingai užrašo sprendimą bei 

atsakymą. Dažniausiai be klaidų atlieka 

matematinius veiksmus, sprendžia lygtis ir 

nelygybes. Dažniausiai teisingai atlieka 

veiksmus su matiniais skaičiais, teisingai skaito 

diagramas, jas tiksliai sudaro. Dažniausiai 

teisingai apskaičiuoja stačiakampio perimetrą, 

plotą, tiksliai atlieka braižymo užduotis, pažįsta 

geometrines figūras, nustato ar jos simetriškos, 

atpažįsta erdvinius  kūnus, juos teisingai 

pavadina,  apibūdina. Dažniausiai tiksliai 

naudojasi liniuote, pieštuku bei kitomis 

braižymo priemonėmis. Testuose surenka 65–94 

proc. taškus. 

Pasyviai dalyvauja pamokose. Kartais žino ir 

laikosi uždavinių sprendimo taisyklių, teisingai 

užrašo sprendimą bei atsakymą. Dažnai su 

klaidomis atlieka matematinius veiksmus, 

sprendžia lygtis ir nelygybes. Dažniausiai 

neteisingai atlieka veiksmus su matiniais 

skaičiais, neteisingai skaito diagramas, jas 

sudaro netiksliai. Dažniausiai neteisingai 

apskaičiuoja stačiakampio perimetrą, plotą. 

Dažniausiai netiksliai atlieka braižymo užduotis, 

pažįsta ne visas geometrines figūras, kūnus, 

klysta juos pavadinant, apibūdinant. Kartais 

tiksliai naudojasi liniuote, pieštuku bei kitomis 

braižymo priemonėmis. Testuose surenka 40–64 

proc. taškų. 

PASAULIO PAŽINIMAS 

APLINKA IR ŽMOGUS 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Paaiškina, kaip ir kodėl keičiasi Žemės rutulio 

paviršius. Paaiškina vandens apytaką gamtoje. 

Žino pasaulio šalių kryptis, jas nustato pagal 

kompasą. Žino, kuo skiriasi žvaigždė nuo 

planetos. 

Apibūdina Žemės rutulio paviršių. Remdamasis 

schema paaiškina vandens apytakos ratą. 

Naudodamasis žemėlapiu, kompasu apibūdina 

geografinių objektų padėtį. Apibūdina Saulę, 

nurodo pagrindines planetas. 

Nurodo, kas sudaro Žemės paviršių. Žemėlapyje 

nurodo kai kuriuos geografinius objektus. 

Pasaulio šalių krypčių rodyklę nustato pasaulio 

šalių kryptis. 

ŽMONIŲ GYVENIMAS KARTU 

Žino demokratijos požymius. Susieja piliečių 

teises ir pareigas. Įvardija to paties istorinio 

laikotarpio įvykius, objektus, ryškiausias 

asmenybes. 

Nusako demokratijos požymius. Pateikia piliečio 

teisių ir pareigų pavyzdžių. Žino istorinių 

laikotarpių įvykius, objektus, kelias ryškias 

asmenybes. 

Atpažįsta kelis demokratijos bruožus. Nusako 

kelias piliečių teises, pareigas. Nurodo 

svarbiausias valstybės valdymo institucijas: 



Prezidentas, Seimas, Vyriausybė. Atpažįsta kai 

kuriuos istorinius įvykius, asmenybes. 

PRAKTINIAI GEBĖJIMAI 

Savarankiškai atlieka paprastus stebėjimus, 

tyrimus. Daro išvadas. Randa reikiamą 

informaciją. Moka naudotis žemėlapiu, gaubliu. 

Parengia ir pristato kūrybinės inžinerijos 

projektinį darbą. 

Mokytojo padedamas atlieka paprastus 

stebėjimus, tyrimus. Randa reikiamą 

informaciją. Moka naudotis žemėlapiu, gaubliu. 

Mokytojo padedamas atlieka paprastus 

stebėjimus, tyrimus. Randa reikiamą informaciją 

nurodytuose šaltiniuose. 

GAMTA IR ŽMOGUS 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Atpažįsta gyvūnus ir augalus, žino jų organizmų 

dalis. Geba susieti kelių organų veiklą. Supranta 

augalų ir gyvūnų prisitaikymą prie aplinkos. 

Nagrinėja mitybos grandines. Atpažįsta ir 

paaiškina įvairių medžiagų būsenų pokyčius. 

Žino energijos šaltinių panaudojimo galimybes, 

elektros grandinių, magneto veikimą. 

Atpažįsta daugelį gyvūnų ir augalų, žino jų 

organizmų dalis. Geba susieti kelių organų 

veiklą. Supranta daugumos augalų ir gyvūnų 

prisitaikymą prie aplinkos. Nagrinėja mitybos 

grandines. Atpažįsta kai kurių medžiagų būsenų 

pokyčius. Žino energijos šaltinių panaudojimo 

galimybes, elektros grandinių, magneto veikimą. 

Mokytojui padedant atpažįsta keletą gyvūnų ir 

augalų, žino kai kurias jų organizmų dalis. 

Stengiasi susieti kelių organų veiklą, suprasti kai 

kurių augalų ir gyvūnų prisitaikymą prie 

aplinkos. Pagal pateiktas schemas nagrinėja 

mitybos grandines. Stengiasi atpažinti kelių 

medžiagų būsenų pokyčius. Žino kelias 

energijos šaltinių panaudojimo galimybes. 

DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Dailės ar technologijų darbas atitinka temą, yra 

išbaigtas, atrodo estetiškai; mokinys puikiai 

įvaldęs darbo atlikimo techniką. Vartodamas 

paprastas dailės sąvokas apibūdina savo, draugų 

ir dailininkų kūrinius. Supranta darbų planavimo 

svarbą. Taupiai naudoja medžiagas bei 

susitvarko darbo vietą. 

Dailės ar technologijų darbas dažniausiai 

atitinka temą, yra išbaigtas, atrodo estetiškai; 

mokinys gerai įvaldęs darbo atlikimo techniką. 

Savais žodžiais apibūdina savo, draugų ir 

dailininkų kūrinius. Dažniausiai taupiai naudoja 

medžiagas bei susitvarko darbo vietą. 

Dailės ar technologijų darbas retai atitinka temą, 

nėra išbaigtas, ne visuomet atrodo estetiškai; 

mokinys nėra įvaldęs darbo atlikimo technikos. 

Bando apibūdinti savo, draugų ir dailininkų 

kūrinius. Stengiasi taupiai naudoti medžiagas bei 

susitvarkyti darbo vietą. 

ANGLŲ KALBA 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Skaito sklandžiai, sakiniais; puikiai intonuoja, 

suvokia perskaityto teksto prasmę, jame gali būti 

keletas nežinomų žodžių. Žodžių diktantuose 

galima 1 klaida; 

Supranta tekstą, susidedantį iš žinomų žodžių. 

Skaito tekstą su pauzėmis. Žodžių diktantuose 

galimos 2–4 klaidos; 

dažnai rašo aiškiai, tvarkingai. Rašo pavienius 

žodžius ir sakinius. Dažnai pritaiko įvairias 

Skaito žodžiais, supranta keletą kartų 

perskaitytus pavienius sakinius. Žodžių 

diktantuose galimos 5–7 klaidos;  

rašo įskaitomai, tačiau dažnai trūksta tvarkos. 

Rašo pavienius žodžius su žodynėlio pagalba. 



rašo tvarkingai, aiškiai. Rašo trumpus tekstus. 

Pritaiko įvairias gramatines struktūras, 

gramatinius laikus. Sudaro taisyklingus sakinius, 

kelia jiems klausimus. Testuose surenka 95–100 

proc. taškų. 

gramatines struktūras, gramatinius laikus. 

Sudaro sakinius, kelia jiems klausimus. Testuose 

surenka 65–94 % taškų. 

Sunkiai sudaro taisyklingus sakinius. Remiasi 

pavyzdžiais pritaikant gramatinius laikus. 

Testuose surenka 40–64 proc. taškų 

ŠOKIS 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Visada aktyviai dalyvauja pamokose, išklauso ir 

vykdo žodines instrukcijas. Dėmesį išlaiko 

visose šokio veiklose, stengiasi tiksliai atlikti 

šokio žingsnelius. Skiria šokio judesių aukštį, 

kryptį, greitį, nuotaiką, apibūdina šiuos 

elementus. Atlieka keletą susijusių šokio 

žingsnelių derinių ar šokių ir juos apibūdina. 

Dažniausiai aktyviai dalyvauja pamokose, 

išklauso ir vykdo žodines instrukcijas. Stengiasi 

tiksliai atlikti šokio žingsnelius, išlaikyti dėmesį. 

Skiria šokio judesių aukštį, kryptį, greitį, 

nuotaiką. Atlieka keletą susijusių šokio 

žingsnelių derinių. 

Pasyviai dalyvauja pamokose, retai išklauso ir 

vykdo žodines instrukcijas. Šokio veiklos metu 

dėmesį išlaiko fragmentiškai, retai stengiasi 

tiksliai atlikti šokio žingsnelius. Skiria šokio 

judesių aukštį, kryptį, greitį, nuotaiką. Atlieka 

keletą atskirų šokio žingsnelių. 

MUZIKA 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Puikiai atlieka dainelę, tiksli melodija, 

intonacija, išraiškingumas, dainavimas akapela 

(be instrumento pritarimo), tikslus grojimas 

dūdele, panaudojant dinamikos ženklus, puikus 

ritmo, metro, garso trukmės, melodinių darinių 

dermėje pojūtis, puikiai pažįsta natas, 

solfedžiuoja ir groja dūdele iš lapo. Naudojant 

muzikinius terminus, apibūdina klausomą ir 

atliekamą muziką. Taisyklingas ir tvarkingas 

muzikos ženklų raštas. 

Dažniausiai teisingai, intonuojant, išraiškingai 

atlieka dainelę, retai klysta grojant dūdele, gerai 

jaučia muzikinį ritmą, metrą, gerai pažįsta natas, 

tvarkingas, dažniausiai taisyklingas muzikos 

ženklų raštas. Gerai, naudojant muzikinius 

terminus, apibūdina klausomą muziką. 

Neintonuojant atkuriama dainelės melodija, su 

mokytojo pagalba groja dūdele, nejaučia ritmo, 

garso trukmių santykio, metro, negirdi 

melodinių darinių dermėje, sunkiai atpažįsta 

natas, netaisyklingas ir netvarkingas muzikos 

ženklų raštas, su mokytojo pagalba apibūdina 

klausomą muziką, nenaudoja muzikos terminų. 

FIZINIS UGDYMAS 

AUKŠTESNYSIS PAGRINDINIS PATENKINAMAS 

Paaiškina sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo 

peveikį sveikatai ir darbingumui. Domisi ir žino 

apie sporto šakas, įvairias fizinio aktyvumo 

formas. Savarankiškai atlieka užduotis. Pagal 

taisykles žaidžia judriuosius žaidimus su 

pasirinktais sporto įrankiais. Derina savo 

Žino, kad sveikata yra vertybė, kurią iš dalies 

lemia ir asmeninės pastangos. Žino pagrindines 

sporto šakas, fizinio aktyvumo formas. 

Koordinuotai atlieka nesudėtingus judesius 

vietoje ir judėdamas. Atlieka pateiktas 

gimnastikos ir lengvosios atletikos užduotis. 

Parodo, kad supranta, jog kiekvienas, būdamas 

individualus ir skirtingas, gali būti fiziškai 

stiprus ir aktyus. Žino keletą sporto šakų, 

laisvalaikio fizinio aktyvumo formų. Atlieka 

pasirinktus mankštos pratimus, pagrindines 

gimnastikos bei lengvosios atletikos užduotis. 



veiksmus su komandos draugų veiksmais. 

Kryptingai pasirenka saugias netradicinio fizinio 

aktyvumo formas. Pažįsta fizinio aktyvumo 

formas ir atskleidžia save fizinėje veikloje. 

Savarankiškai žaidžia judriuosisu ir sportinius 

žaidimus pagal taisykles. Savarankiškai 

pasirenka saugias netradicinio fizinio aktyvumo 

formas. Noriai atlieka užduotis ir siekia fizinio 

aktyvumo. 

Žaidžia judriuosius ir sportinius žaidimus, 

renkasi saugias netradicinio fizinio aktyvumo 

formas. Stengiasi suvokti fizinio aktyvumo įtaką 

sveikatai ir darbingumui 

 

 

 

 

 

 


