Priedas Nr. 1

TRAKŲ R. LENTVARIO PRADINĖS MOKYKLOS
IV klasės mokinio (ės)..................................
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMO
PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS
PASIEKIMŲ
DALYKAS

PASIEKIMAI
LYGIS

Dorinis
ugdymas

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Matematika

Pasaulio
pažinimas

Muzika

Moka pagrindines maldas, liturgines šventes, jų esmę, prasmę.
Kalbos vartojimo; sociokultūrinės ir kalbos žinios yra išsamios.
Įsidėmi visą reikiamą faktinę informaciją. Laikosi pagrindinių
kalbos etiketo reikalavimų. Vartoja tinkamus kalbėjimo situacijai
žodžius, pakankamai taisyklingas elementarias gramatikos
konstrukcijas. Skaito pakankamai greitai ir sklandžiai mokymosi
tikslais ir savo malonumui. Laikosi esminių teksto struktūros ir
komponavimo reikalavimų. Rašydama beveik nedaro klaidų. Beveik
nedaro klaidų taikydama elementarias skyrybos taisykles.
Savarankiškai planuoja savo veiklą. Nori tobulėti; labai stengiasi
siekdama gerų rezultatų.
Supranta, kai kalbama bendrine kalba lėtai ir aiškiai. Supranta
ilgesnių tekstų, kuriuose yra nežinomų žodžių, pagrindinę mintį ir
kai kurias detales, jei tekstas yra iliustruotas. Kalba vartodama
išmoktus paprastus sakinius. Dalyvauja elementariame pokalbyje,
jei pašnekovas padeda; taria aiškiai, pakartoja, perfrazuoja. Supranta
tekstą, kurio gramatinė struktūra yra žinoma. Supranta teksto temą,
pagrindinę informaciją. Skaitydama geba naudotis žodynu. Rašo
trumpus tekstus trumpais sakiniais.
Supranta visas pagrindines žinias; be klaidų atlieka standartines
matematines procedūras. Teisingai supranta įvairiais būdais
pateiktas nesudėtingų uždavinių sąlygas. Nustato ne tik
pagrindinius, bet ir smulkesnius objektų bei reiškinių sąryšius ar
dėsningumus. Pasirenka tinkamas ir racionalias problemų sprendimo
strategijas, paaiškina uždavinio sprendimą. Aktyviai dalyvauja
mokymosi procese.
Apibendrina pagrindinę informaciją, padaro išvadas. Geba iškelti
problemą ir numatyti jos sprendimo būdus. Savarankiškai geba
atlikti paprastus stebėjimus, rasti reikiamą informaciją. Samprotauja
ir diskutuoja grupėje; geba dalytis sumanymais. Susitelkia ilgam ir
kryptingam darbui; siekia geriausio rezultato. Siekia konstruktyviai
spręsti problemas, siekia tarpusavio supratimo; domisi naujais
dalykais.
Išraiškingai vienas padainuoja mokytojo pasiūlytą sudėtingesnę
dainą iš paruošto repertuaro. Noriai dalyvauja klasės ir (ar)
mokyklos renginiuose, užklasinėje muzikinėje veikloje. Įdėmiai
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klausosi muzikos kūrinių ir nusako išraiškos priemones, atlikėjų
sudėtį dominuojančius instrumentus. Nagrinėja ir vertina įvairiose
erdvėse skambančią muziką, palygina. Apibūdina įvairioms
gyvenimo situacijoms tinkamą muzikinį foną.
Pasirenka ir kūrybiškai taiko pagrindines dailės technikas. Aptaria
dailės šakų skirtumus. Noriai dalyvauja kūrybinėje grupėje,
pasisiūlo jai vadovauti. Nustato, kokios informacijos reikės projekto
idėjai įgyvendinti. Nurodo kaip taupiai, kūrybingai panaudoti
medžiagas. Organizuoja kuriamo gaminio gamybos etapus.
Domisi ir žino apie sporto šakas, įvairias fizinio aktyvumo formas.
Savarankiškai atlieka užduotis; pagal taisykles žaidžia judriuosius
žaidimus; žaidžia sportinius žaidimus derindamas savo veiksmus su
komandos draugų veiksmais. Stengiasi atskleisti save fizinėje
veikloje.
Išraiškingai atlieka keletą susijusių šokių žingsnių derinių ar šokių ir
juos įvardija. Atpažįsta ir išvardija keletą šoktų ar stebėtų šokių,
palygina ir nurodo pagrindinius skirtumus ir panašumus. Aktyviai
dalyvauja klasės, mokyklos renginiuose. Pasirenka šokio veiklą, kuri
geriausiai sekasi ar patinka.
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Priedas Nr. 2

TRAKŲ R. LENTVARIO PRADINĖS MOKYKLOS
IV klasės mokinio (ės) ................................
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMO
PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS
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Moka pagrindines maldas, liturgines šventes, jų esmę, prasmę.
Kalbos vartojimo, sociokultūrinės ir kalbos žinios yra pakankamos.
Įsidėmi pagrindinę faktinę informaciją. Stengiasi laikytis
pagrindinių kalbos etiketo reikalavimų. Skaito sklandžiai,
mokymosi tikslais ir savo malonumui, moka naudotis žodynu. Rašo
atsižvelgdama į nurodytą rašymo tikslą ir situaciją. Kartais klysta
rašydama. Taiko elementarias skyrybos taisykles, tačiau daro
klaidų. Padedama gali planuoti ir apmąstyti savo veiklą. Stengiasi
mokytis individualiai ir su grupe. Dažniausiai pasitiki savimi.
Detaliai supranta trumpą 3-4 frazių pokalbį ar tekstą; supranta
tekstų, kuriuose yra nežinomų žodžių, pagrindinę mintį, jei tekstas
iliustruotas. Kalba vartodama ribotą skaičių elementarių žodžių ir
sakinių. Dalyvauja elementariame pokalbyje mokytojui padedant.
Supranta tekstą, susidedantį iš žinomų žodžių ir frazių. Skaitydama
geba naudotis žodynėliu. Gali parašyti labai trumpą tekstą.
Atlikdama standartines matematines procedūras, nedaro esminių
klaidų. Teisingai supranta paprastų įvairaus konteksto praktinio ir
matematinio turinio uždavinių sąlygas. Nustato tik pagrindinius
reiškinių sąryšius ar dėsningumus. Pasirenka ne visai racionalias
problemų sprendimo strategijas. Supranta matematikos mokymosi
svarbą; teigiamai vertina savo ir kitų daromą pažangą.
Nusako pagrindinę temos mintį; palygina pagrindinę informaciją.
Geba nusakyti problemą ir numatyti jos sprendimo būdą. Geba
naudotis schemomis, lentelėmis, žemėlapiu, gaubliu. Supranta ir
nagrinėja nesudėtingą informaciją. Sutelkia dėmesį, reikalingą
užduočiai atlikti. Noriai dalyvauja bendroje veikloje.
Išraiškingai vienas padainuoja nesudėtingą pasirinktą dainą. Noriai
dalyvauja klasės ir mokyklos kultūriniuose renginiuose. Susikaupęs
ir įdėmiai klausosi muzikos kūrinių ir nusako išraiškos priemones.
Apibūdina įvairioms gyvenimo situacijoms tinkamą muzikinį foną.
Išsako savo nuomonę apie muziką.
Kūrybiškai taiko pagrindines dailės technikas; aptaria dailės kūrinių
skirtumus. Dalyvauja kūrybinėje grupėje. Naują patirtį sieja su tuo,
ko jau mokėsi. Paaiškina, kuo skiriasi pirminė idėja nuo pagaminto
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gaminio. Tikslingai panaudoja mokytojo pateiktą informaciją.
Mokytojui padedant, nurodo medžiagų savybes ir kaip jas taikyti
kuriant gaminį. Mokytojui konsultuojant, numato kuriamo gaminio
gamybos etapus.
Žino pagrindines sporto šakas, fizinio aktyvumo formas.
Koordinuotai atlieka nesudėtingus judesius vietoje ir judant.
Savarankiškai žaidžia judriuosius ir sportinius žaidimus pagal
taisykles. Noriai atlieka užduotis ir siekia asmeninio fizinio
aktyvumo.
Atlieka keletą susijusių šokio žingsnių derinių ir (ar) šokių ir juos
įvardija. Atpažįsta ir išvardija 1-2 šoktus ar stebėtus žaidimus,
ratelius, šokius, juos palygina. Dalyvauja klasės, mokyklos
šventėse, renginiuose. Pasirenka šokio veiklą, kuri labiausiai
patinka.
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Priedas Nr.3

TRAKŲ R. LENTVARIO PRADINĖS MOKYKLOS
IV klasės mokinio (ės) ................................
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMO
PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS

DALYKAS
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ugdymas

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Matematika

Pasaulio
pažinimas

Muzika

Dailė ir
technologijos

Kūno kultūra

PASIEKIMAI
Moka pagrindines maldas, liturgines šventes, jų esmę, prasmę.
Kalbos vartojimo, sociokultūrinės ir kalbos žinios patenkinamos.
Įsidėmi kai kurią faktinę informaciją. Bando laikytis pagrindinių
kalbos etiketo reikalavimų. Vartoja skurdų žodyną. Skaito lėtai ir tik
mokymosi tikslais. Rašo iš dalies atsižvelgdamas į nurodytą rašymo
tikslą ir situaciją. Rašydamas daro nemažai rašybos klaidų. Beveik
nesilaiko elementarių skyrybos taisyklių. Kontroliuojamas planuoja
savo veiklą. Mokosi, tik jeigu yra sudominamas.
Supranta 2-3 frazių pokalbį ir trumpą tekstą. Gali vartoti tik
išmoktas frazes ir sakinius. Paklausia ir atsako į klausimus
mokytojui padedant. Supranta vaizdine informacija paremtą tekstą.
Perskaito atskiras frazes ar teksto dalis. Rašo pavienius išmoktus
žodžius ir sakinius.
Atlikdamas standartines matematines procedūras dažnai klysta.
Teisingai supranta paprasčiausių uždavinių, pateiktų įprastame
kontekste, sąlygas. Atpažįsta ir nagrinėja tik atskiras tiriamojo
klausimo detales. Gauto atsakymo ar išvados neargumentuoja.
Būdingas menkas pasitikėjimas savo jėgomis, ribotas domėjimasis
matematika.
Atpažįsta pagrindines nagrinėjamos temos sąvokas. Mokytojui
padedant geba įvertinti savo turimas žinias; atlikti paprastus
stebėjimus. Supranta paprastą informaciją. Ne visada tinkamai
organizuoja savo laiką. Paragintas dalyvauja bendroje veikloje.
Padainuoja mokytojo pasiūlytą balso ypatumus atitinkančią dainelę.
Muzikos klausymuisi dėmesį sukaupia fragmentiškai. Savais
žodžiais paaiškina kūrinio nuotaiką. Pasako mėgstamą atlikėją ar
kūrinį.
Spontaniškai atlieka mokytojo nurodytas užduotis. Pakviestas
dalyvauja kūrybinės grupės veikloje. Mokytojui padedant nusako
gamybos įgyvendinimo etapus; stebi aplinką ir procesus joje.
Mokytojui padedant nurodo kaip taupiai, kūrybingai panaudoti
medžiagas. Tik mokytojui padedant numato kuriamo gaminio
gamybos etapus.
Žino keletą sporto šakų. Atlieka pasirinktus mankštos pratimus;
žaidžia judriuosius ir sportinius žaidimus. Suvokia fizinio aktyvumo
įtaką sveikatai ir darbingumui.
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Atlieka keletą paskirų šokio žingsnių, bet negali jų įvardyti.
Atpažįsta ir pasako šoktą ar matytą žaidimą, ratelį, šokį. Vangiai
dalyvauja renginiuose.
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