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ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

INDIVIDUALIOS PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO IR PAŽANGOS STEBĖJIMO 

MOKYKLOJE 

TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Pagalba mokiniui mokantis – tai mokyklos darbuotojų (mokytojų, klasės auklėtojų, 

administracijos, pagalbos specialistų) veikla, susijusi su individualia pagalba mokiniui mokantis.  

Pagalbos teikimo tikslas – padėti įgyvendinti mokinių teisę į individualią pagalbą siekiant 

pažangos, kuri leistų užtikrinti veiksmingą ugdimąsi ir mokymąsi mokykloje. 

 

II SKYRIUS 

PAGALBOS GAVĖJAI IR TEIKĖJAI 

 

1. Pagalbos gavėjai yra mokyklos mokiniai. 

2. Pagalbos teikėjai yra mokyklos pedagogai bei kiti darbuotojai.   

3.Mokykla, teikdama pagalbą, bendradarbiauja su tėvais (globėjais), pagalbos specialistais, 

klasės auklėtoju, dėstančiais mokytojais.  

4. Pagalbos teikimą mokykloje vykdo klasės auklėtojai, mokytojai, administracija bei kiti 

darbuotojai. 

5. Klasės auklėtojas ir mokytojas teikia pagalbą savo klasės vaikams. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMAS IR INFORMACIJOS 

RINKIMAS 

 

6. Anketa „Aš klasėje“ (1 priedas) skirta auklėjamosios klasės aplinkos klimatui tirti. 

Anketa pildoma du kartus per pusmetį mėnesio paskutę klasės valandėlę. Analizuojama ir aptariama 

individualiai. Apibendrintai pristatoma klasės tėvų susirinkimuose.  

7. Vaiko individualios pažangos anketa. „Kaip man sekasi mokytis“ (2 priedas). Pildoma 

klasės valandėlėje du kartus per pusmetį mėnesio paskutinę savaitę. Analizuojama, konsultuojamasi 

su pagalbos specialistais. Esant poreikiui aptariama su mokiniu ir jo tėvais.  

8. Dalyko pamokoje analizuojama mokytojo ir mokinio bendradarbiavimas, pasiekimai, 

pagal poreikį pildoma anketa „Aš pamokoje“ (3 priedas), skirta mokytojo ir mokinio darbo 

įvertinimui, toks įvertinimas gali būti atliktais kitais, mokytojo susikurtais būdais. Atliekama  
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mokytojo savo darbo savianalizė (dailės, muzikos, dorinio ir pan., kai mokytojas turi visas klases, 

anketas gali pildyti ne visose klasės, bet rinktis iš koncentro).  

9. Mokiniui, turinčiam neigiamą pusmečio įvertinimą, teikiama mokymosi pagalba 

spragoms šalinti (4 priedas).  

10. Mokinio individuali pažanga fiksuojama aplankuose, segtuvuose, kontrolinių darbų 

sąsiuviniuose ir kitomis formomis.  

11. Mokytojai naudoja metodinėse grupėse susidarytas pažangos matavimo lenteles (6-1; 

6-2; 6-3; 6-4; 6-5; 6-6; 6-7; 6-8, 6-9, 6-10 priedai).  

12. Dalykų mokytojai vadovaujasi „Mokyklos mokinių  mokymosi pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarka“. 

13. Pagalbos mokiniui teikimo koordinavimą ir priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui. 

 

IV SKYRIUS 

 PAGALBOS TEIKIMO FORMOS IR RŪŠYS 

 

14. Auklėtojo, dalyko mokytojo ir mokinio individualūs pokalbiai.  

15. Individualūs pokalbiai su pagalbos skyriaus specialistais;. 

16. Psichologės tyrimai nustatant 5 klasių mokinių mokymosi stilius. Klasių koncentrų 

susirinkimai, aptariant mokinių pažangą, elgesį ir kt. (per rudens atostogas, II pusmečiui 

pasibaigus).  

17. Individuali kiekvieno mokytojo taikoma vertinimo sistema pamokoje. Pakabinta 

kabinetuose, mokiniai supažindinti. Pusmečiui, mokslo metams pasibaigus mokytojas gali 

koreguoti pagal situaciją;  

18. Mokykloje įgyvendinama savanorystės idėja: vyresnio mokinio pagalba jaunesniam, 

dalyko mokytojas kuruoja probleminius 1–4 mokinius. 

19. Klasės auklėtojai (ne visi) turi mokinių  individualios pažangos aplankus ar sąsiuvinius 

– dienoraščius, kuriuos pildo per klasės valandėlę. 

20. Klasės valandėlė įtraukta į pamokų tvarkaraštį (ne vieną dieną).  

21. Atvirų durų dienos mokykloje. Organizuojamos tėvų dienos rudenį ir pavasarį. 

Visuotini susirinkimai organizuojami du kartus per metus. Klasių susirinkimai 2–3 kartus per metus 

(daugiau pagal situaciją). 

22. Ilgalaikės (atskiros dalyko pamokos) ir trumpalaikės konsultacinės valandos spragoms 

šalinti (po pamokų) (5 priedas).   

23. Pailgintos darbo dienos grupės 1–4 klasių, 5–8 klasių mokiniams. 

24. Mokinių įtraukimas į aktyvų mokyklos gyvenimą. (neformalus švietimas, renginiai, 

olimpiados, konkursai ir kt.). 

 

V SKYRIUS 

 MOKYTOJAI IR KLASĖS AUKLĖTOJAI PRIVALO 

 

25. Suteikti vaikui reikiamą individualią pažangos siekimo pagalbą, pastebėjus mokinio 

pasyvumą, motyvacijos stoką mokytis, po ligos praleidus pamokas ir kitais nesėkmės atvejais. 
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VI SKYRIUS 

PAGALBOS TEIKIMO PRINCIPAI 

 

26. Lygiomis galimybėmis – kiekvienam mokiniui laiduojamas individualios pažangos 

siekimo pagalbos prieinamumas. 

27. Visuotinumo – individuali pažangos siekimo pagalba teikiama visiems mokyklos 

mokiniams, kuriems jos reikia. 

28. Kompleksiškumo – individuali pažangos siekimo pagalba teikiama pagal poreikį kartu 

su kitomis švietimo sistemos pagalbos mokiniui teikimo formomis. 

29. Veiksmingumo – remiasi profesionalia vadyba, tinkamais ir laiku priimtais 

sprendimais; 

30. Individualumo – individuali pažangos siekimo pagalba teikiama atsižvelgiant į 

konkretaus mokinio problemas. 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla  

 

..................... m. m.,       ......... klasė, kurioje mokausi,  vardas, pavardė  .............................................................. 

 

AŠ SAVO KLASĖJE IR MOKYKLOJE 

 

0 – visiškai nesutinku, 1 – nesutinku, 2 –  sutinku, 3 –  visiškai sutinku 

 

Eil. Nr. Klausimynas/ mėnuo Mėnesiai 

    

1. Jaučiuosi saugiai ir gerai     

2. Dalyvauju renginiuose     

3. Turiu draugų klasėje     

4. Sulaukiu pagalbos ir palaikymo iš klasės     

5. Padedu bendraklasiams     

6. Patiriu patyčių     

7. Laikausi mokinio taisyklių,  elgiuosi pagarbiai     

8. Esu patenkintas, kad mokausi būtent šioje mokykloje     

9. Mano tėvams patinka mokykla, kurioje mokausi     

10. Daug mokinių yra klasėje, kurie nuolat trukdo kitiems     

 

Apibendrinu, kaip aš jaučiuosi: 

(mėnuo) .................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

(mėnuo)  ................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

1 priedas  



 

 

 
Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla  

 
..................... m. m.,       ......... klasė, kurioje mokausi,   vardas, pavardė  ................................................................................... 

 
KAIP MAN SEKASI MOKYTIS? 

                              

0 – visiškai nesutinku, 1 – nesutinku, 2 – sutinku, 3 – visiškai sutinku 

 

Eil. 

Nr. 

Klausimynas: analizuoju savo mokymąsi Mėnuo 

    

1. Į pamoką atsinešu visas reikalingas priemones     

2. Esu drausmingas, netrukdau kitiems     

3. Pasitikiu savimi, nebijau sunkumų     

4. Noriai atlieku užduotis per visas pamokas     

5. Ieškau pagalbos, jei nesiseka      

6. Visada ir laiku atlieku namų darbus     

7. Sunku įsivertinti ar aš gerai išmokstu pamoką     

 

   Kiek man išeina? 
Eil. 

Nr. 

Dalykas Gruodis I 

pusmetis 

Balandis II 

pusmetis 

Metinis 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

Anketa įsivertinti mokiniui savo darbą ir individualią pažangą. Antrame lape siūloma sekti savo pusmečio rezultatą kiekvieną mėnesį.  Dalykus susirašyti. 

2 priedas  



 

 

 

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla  

 

..................... m. m.,       ......... klasė, kurioje mokausi,  vardas, pavardė  .............................................................. 

 

AŠ ..................................................... PAMOKOJE 
    (dalyko pavadinimas)  

    

0 – visiškai nesutinku, 1 – nesutinku, 2 –  sutinku, 3 –  visiškai sutinku 
 

Eil. 

Nr. 

Klausimynas Mėnuo 

    

1. Šio dalyko pamokose esu drausmingas     

2. Šio dalyko pamokose esu aktyvus     

3. Atlieku paskirtas užduotis     

4. Pamokos laiką išnaudoju mokymuisi     

5. Ieškau pagalbos, kai nesuprantu     

6. Jaučiuosi atsakingas už savo pažangą      

 

Apibendrinu, kaip aš jaučiuosi: 

(mėnuo) 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

3 priedas  



 

 

 

 

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla  

 

..................... m. m.,       ......... klasė, kurioje mokausi,   vardas, pavardė  .............................................................. 

 

AŠ ŠALINU SPRAGAS 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas Mokytojo vardas, pavardė Temos, kurias reikia atsiskaityti Atsiskaitymo 

laikas 

Įvertinimas Mokytojo ir 

mokinio 

parašai 

1.       

2.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 priedas  



 

 

 

5 priedas  

 

 

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla 

 

.......................... m. m. 

 

Individuali pagalba mokiniui  

 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 
(dalykas, mokytoja vardas pavardė, kvalifikacinė kategorija) 

 

Eil. 

Nr. 

Data Laikas Klasė Mokinių pavardės, vardai Mokinių parašai 

1.       

2.       

Iš viso valandų 

 

 

 

 

 

 

 



       

6-1 priedas 

 

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla 

 

......................................................................................................................... 
(mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 

.............................................................. 
(dalyko pavadinimas) 

 

Individualios pažangos stebėjimas  

 

AŠ DORINIO UGDYMO (TIKYBOS/ETIKOS) PAMOKOJE 

 

 

1. Vardas, pavardė, klasė................... 

2. Anketos pildymo data................... 

3. Dorinio ugdymo (tikybos/etikos) pamokose esu drausmingas bei aktyvus, atlieku visas 

paskirtas užduotis................... 

4. Pamokos pabaigoje įsivertinu ir esu įvertintas................... 

5. Pamokoje esu išklausytas ir gerbiamas................... 

6. Mano savijauta, nuotaika dorinio ugdymo (tikybos/etikos) pamokoje................... 

7. Pasiūlymai, pageidavimai, pastabos................... 

 

0 – beveik niekada; 1 – kartais;  2 – dažnai; 3 – labai dažnai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      6-2 priedas 

 

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla 

 

......................................................................................................................... 
(mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 

.............................................................. 
(dalyko pavadinimas) 

 

Individualios pažangos stebėjimas  

(socialiniai mokslai) 

 

1. Teksto supratimas. 

2. Žemėlapio supratimas, nagrinėjimas ir kontūrinio žemėlapio pildymas. 

3. Kitų dokumentų supratimas (statistiniai duomenys, iliustracijos, grafikai, schemos, 

blokdiagramos, rašytiniai šaltiniai...). 

4. Mokinio darbas (savarankiškas, kūrybinis, namų darbas, papildomas darbas). 

5. Darbo priemonių turėjimas ir darbų atlikimas laiku, tvarkingumas. 

Vertinimas: žalia, geltona, raudona 

 

Data Skyrius 1 2 3 4 5 

       

 



          6-3 priedas 

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla 

 

......................................................................................................................... 
(mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 

 

Individualios pažangos stebėjimas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose 

 

Literatūra 

 Literatūros sąvokos Moku nagrinėti 

kūrinį 

Motyvuotai atsakau į 

klausimus 

Atsakinėju rišliais 

sakiniais 

Savarankiškai 

skaitau grožinę 

literatūrą 

Mokytojo komentarai 

Tema  

 
1-3 4-6 7-8 9-10 1-3 4-6 7-8 9-10 1-3 4-6 7-8 9-10 

1-3 4-6 7-8 9-10 1-3 4-6 7-8 9-10 
 

 

 

                     

 

Kalbos pažinimas 

 Moku apibrėžimus 

ir sąvokas 

Tikslingai vartoju 

gramatines sąvokas 

Raštingumas Taisau. Aiškinuosi. 

Klausiu 

Mokytojo komentarai 

Tema  

 
1-3 4-6 7-8 9-10 1-3 4-6 7-8 9-10 1-3 4-6 7-8 9-10 

1-3 4-6 7-8 9-10 
 

 

 

                 

 

Kalbos ugdymas 

 Kuriu rišlų tekstą, 

laikydamasis 

trinarės struktūros 

Aiški tema ir 

pagrindinė mintis 

Žodingumas ir 

vaizdingumas 

Raštingumas  Taisau. Aiškinuosi. 

klausiu 

Mokytojo komentarai 

Tema  

 
1-3 4-6 7-8 9-10 1-3 4-6 7-8 9-10 1-3 4-6 7-8 9-10 

1-3 4-6 7-8 9-10 1-3 4-6 7-8 9-10 
 

 

 

                     

 



          6-4 priedas 

 

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla 

 

......................................................................................................................... 
(mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 

 

Individualios pažangos stebėjimas ........................................pamokose 
                                                                     ( matematika, gamtos mokslai) 

 
Vertinimas:  
Žalia – puikiai sekėsi, supratau 

 Geltona – sekėsi, bet dariau klaidų; ne viską supratau   

Raudona – nesisekė, daug dariau klaidų; nesupratau; nepakankamai stengiausi 

 

Tema/ data 

Namų 

darbai 

(gilinau 

žinias) 

Teorinės 

medžiagos 

suvokimas 

Teksto 

suvokimas 

(dalykinių 

užduočių 

supratimas) 

Darbas 

pamokoje 

Konsultavimasis, 

aiškinimasis 

Mano 

nuotaika 

pamokoje 

       

       

          

 

 

 

 

 

 



          6-5 priedas 

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla 

 

......................................................................................................................... 
(mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 

 

Individualios pažangos stebėjimas technologijų pamokose 

 

 

Vertinimas:    
Žalia – puikiai sekėsi (viską supratau, esu užtikrintas, galiu pats atlikti užduotis) 

Geltona – sekėsi (dariau klaidas, ne viską supratau, nevisas užduotis atlikau)  

Raudona – nesisekė (dariau daug klaidų, nesupratau, neatlikau užduočių, nepakankamai stengiausi) 

 

Klasė 

 

Mokomosios programos 

pavadinimas 

Pasiruošimas 

pamokoms 

(priemonės) 

Teorinės 

medžiagos 

suvokimas 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

Saugaus 

darbo ir 

higienos 

reikalavimų 

laikymasis 

Konsulta-

vimasis, 

aiškinimasis 

Bendradar-

biavimas, 

pagalba 

kitam 

Mano 

nuotaika 

pamokose 

         

         

 



      6-6 priedas 

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla 

 

......................................................................................................................... 
(mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 

 

Individualios pažangos stebėjimas _________________pamokoje 

           (užsienio kalba) 

 

 

Kaip man sekasi pamokoje? 

Kontroliniai darbai 

Pažymys Įsivertinimas Kas sekėsi? Kas nesisekė? 

 

 

   

 

Žodžiai 

Pažymys Įsivertinimas Pastabos 

 

 

  

 

Skaitymas 

Įsivertinimas  Pastabos  

 

 

 

 

Spragos 

Ko neišmokau? Ką darysiu? (nurodyti 

atsiskaitymo laiką) 

Kaip pavyko? Tėvų 

parašas 
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Individualios pažangos stebėjimas _________________pamokoje 

           (užsienio kalba) 

 

Vardas, pavardė  ___________________________________ klasė ________                                                                                                                                         

 

Gebėjimai, įgūdžiai, žinios 1 skyrius 2 skyrius 3 skyrius 4 skyrius 5 skyrius 6 skyrius 7 skyrius 8 skyrius    9 skyrius 

Kontroliniai darbai   (pažymys)          

Klausymas          

Žodynas          

Gramatika          

Skaitymas          

Kalbėjimas          

Rašymas          

Kaupiamasis          

Žodynas          

Skaitymas          

Rašto darbai          

Namų darbai          

Kalbėjimas          

Projektiniai darbai          

 

 

 

 

 

 

 



    6-7 priedas 

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla 

 

......................................................................................................................... 
(mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 

 

Individualios pažangos stebėjimas kūno kultūros pamokoje 

            
Vertinimas:   Žalia – puikiai sekėsi (viską supratau, esu užtikrintas, galiu pats atlikti užduotis) 

  Geltona – sekėsi (dariau klaidas, ne viską supratau, nevisas užduotis atlikau)  

 Raudona – nesisekė (dariau daug klaidų, nesupratau, neatlikau užduočių, nepakankamai stengiausi) 

Eil. 

Nr. 

 

Mokomosios programos 

pavadinimas 

Pasiruošimas 

pamokoms 

(sportinė 

apranga) 

Teorinės 

medžiagos 

suvokimas 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

Saugus 

elgesio 

taisyklės 

Konsulta-

vimasis, 

aiškinimasis 

Bendradar-

biavimas, 

pagalba 

kitam 

Mano 

nuotaika 

pamokose 

1 Lengvoji atletika        

2 Kvadratas        

3 
Bendras fizinis pasirengimas 

(eurofito testai) 
      

 

4 Judriosios estafetės        

5 Krepšinis        

6 Sveika gyvensena        

7 Netradicinis fizinis aktyvumas        

 

Dalyvavimas sportinėse varžybose, renginiuose...................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 



    6-8 priedas 

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla 

 

......................................................................................................................... 
(mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 

 

Individualios pažangos stebėjimas muzikos pamokoje 

 
Vertinimas/įsivertinimas:  

Žalia - viską supratau (esu užtikrintas, galiu pats atlikti užduotis) 

Geltona – dar ne viską supratau (išsiaiškinti klaidas, ieškoti pagalbos, tobulinti dalykinius gebėjimus) 

Raudona  –  nesupratau, neatlikau (nesiseka, daug kas neaišku, nespėju suvokti, turiu pats labiau stengtis) 

 

TEMA/DATA GEBĖJIMAI PRIEMONĖS DARBAS PAMOKOJE: 

ELGESYS, 

KONSULTAVIMASIS 

 

NAMŲ 

UŽDUOTYS 

SOCIALINĖ 

VEIKLA 

      

 

APIBENDRINIMAI/APTARIMAI: 

 

MOKYTOJAS................................................................................................................................................................... 

 

 

MOKINYS.........................................................................................................................................................................                                               

 

 

 

 

 



    6-9 priedas 

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla 

 

......................................................................................................................... 
(mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 

 

Individualios pažangos stebėjimas dailės pamokoje 

 

Vertinimas/įsivertinimas:  

Žalia  – viskas puikiai sekėsi ( esu užtikrintas,  galiu pats kūrybiškai atlikti užduotis) 

Geltona – sekėsi ( ne viską supratau, išsiaiškinti , tobulinti dalykinius gebėjimus)  

Raudona – nesisekė (neatlikau, daug kas neaišku ,nespėju suvokti, sunku susikaupti kūrybai, turiu pats labiau stengtis) 

 

TEMA 
(ką turėtume suprasti 

išnagrinėję temą, ką 
tyrinėsime ir ką kursime) 

Pasirengi

mas 

pamokai; 
(priemonės ir 

medžiagos) 

Dailės 

tyrinėjimas 
(iliustracijų, kūrinių 

reprodukcijų, 
analizė, 

dalyvavimas 

diskusijose) 

Dailės 

raiška-

kūrinio idėja 
(jos ryšys su 

kasdieniu 
gyvenimu 

2-3 eskizai) 

Dailės 

raiška 
(techninis 

užduoties 
išpildyma) 

Darbo 

išbaigtumas 
(pagal vertinimo 

kriterijus) 

Kūrinio 

pristatymas 
(vartojant 

svarbiausias 
pamokos sąvokas) 

Konsultavimas

is aiškinimasis 

Savo darbo 

vietos 

sutvarkymas 

Tikslingas 

pamokos laiko 

panaudojimas 

          

 

APIBENDRINIMAI/APTARIMAI: 

 

MOKYTOJAS.......................................................................................................................................................................................................................... 

 

MOKINYS................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 



6-10 priedas 

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla 

 

1-4 klasės mokinio(-ės)......................................................................................................................... 
(mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 

 

Individualios pažangos stebėjimas  

            
LIETUVIŲ KALBA 

Ugdymo veiklos sritys I pusmetis Mokinys II pusmetis Mokinys 

1. KLAUSYMAS: 

............................................... 

............................................... 

 

  

visada     dažnai      kartais      retai 
 visada     dažnai      kartais      retai 

 

2. KALBĖJIMAS: 

....................................................... 

.......................................................     

sklandžiai    gerai     nesiseka pasakoti      
 sklandžiai    gerai     nesiseka pasakoti      

 

3. SKAITYMAS: 

....................................................... 

....................................................... 

sklandžiai   raiškiai  skiemenimis 

sąmoningai  sklandžiai   raiškiai  skiemenimis 

sąmoningai  

4. RAŠYMAS: 

....................................................... 

...................................................... 

taisyklingai   reikėtų tobulinti 

be klaidų   pasitaiko kelios klaidos  

nesiseka rašyti 

 taisyklingai   reikėtų tobulinti 

be klaidų   pasitaiko kelios klaidos  

nesiseka rašyti 

 

MATEMATIKA 

1. SKAIČIAI IR 

SKAIČIAVIMAS 
....................................................... 

......................................................      

visada    kartais klysta   dažnai klysta 
 visada    kartais klysta   dažnai klysta 

 

2. REIŠKINIAI, LYGTYS, 

NELYGYBĖS 

............................................... 

................................................  

visada    kartais klysta   dažnai klysta 
 visada    kartais klysta   dažnai klysta 

 



3. GEOMETRIJA 
................................................... 

..................................................       

visada    kartais klysta   dažnai klysta 
 visada    kartais klysta   dažnai klysta 

 

4. MATAI  IR MATAVIMAI 

  .......................................................... 

..........................................................        

visada    kartais klysta   dažnai klysta 
 visada    kartais klysta   dažnai klysta 

 

5. STATISTIKA: 
....................................................... 

......................................................       

visada    kartais klysta   dažnai klysta 
 visada    kartais klysta   dažnai klysta 

 

PASAULIO PAŽINIMAS 

1. ŽMONIŲ GYVENIMAS 

KARTU:  
   ....................................................... 

......................................................       

geba dirbti grupėje, poroje    kartais   

retai  geba dirbti grupėje, poroje    kartais   retai 
 

2. ŽMONIŲ GYVENIMO 

KAITA:  
  ....................................................... 

 ......................................................       

domisi, tyrinėja      kartais     retai 
 domisi, tyrinėja      kartais     retai 

 

3. ŽMONIŲ GYVENAMOJI 

APLINKA:            
....................................................... 

......................................................       

puikiai orientuojasi kartais      retai 
 puikiai orientuojasi kartais      retai 

 

4. ŽMOGUS IR GYVOJI 

GAMTA:    
 ....................................................... 

......................................................       

analizuoja, pateikia konkrečių pavyzdžių 

kartais      retai  analizuoja, pateikia konkrečių pavyzdžių 

kartais      retai  

5. ŽMOGUS IR NEGYVOJI 

GAMTA: 

....................................................... 

......................................................       

analizuoja, pateikia konkrečių pavyzdžių 

kartais      retai  analizuoja, pateikia konkrečių pavyzdžių 

kartais      retai  



6. ŽMOGAUS SVEIKATA IR 

SAUGUMAS:        
....................................................... 

......................................................       

Rūpinasi sveikata ir saugumu    kartais  

retai  Rūpinasi sveikata ir saugumu    kartais  

retai  

Mokinio komentaras: 

…………………………………………

…… 

…………………………………………

…… 

 

Tėvų komentaras: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Parašas :  

 

Tėvų komentaras: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Parašas:  

 

 

Mokytojo komentaras ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 


