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ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖ  MOKYKLA 

I 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% 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 % 

taškus. 

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 % taškus. 

KŪNO KULTŪRA 
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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. 

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% 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 % taškus. 

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 % taškus.  

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 atlika 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 atliek 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. 
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