………………………………………………………………………………………..
(vardas , pavardė)

………………………
(data)

Mokinio prancūzų kalbos žinių įsivertinimas A1(5-6 klasės)

Sakytinio teksto supratimas (klausymas)
Kai aš klausau, man sekasi…..
Suprasti paprastus klausimus sakomus tiesiogiai
Suprasti įrašytą trumpą pokalbį, susidedantį iš paprastų
sakinių ir žinomų žodžių
Suprasti trumpą paprastą monologinį pasakojimą
Suprasti paprastus pašnekovo klausimus ir pasakymus
Suprasti trumpus prašymus ir nurodymus
Išskirti reikiamą informaciją pokalbyje
Rašytinio teksto supratimas (skaitymas)
Kai aš skaitau, man sekasi...
Suprasti sakinius ir nesudėtingus tekstus su žinomais
žodžiais
Rasti informaciją paprastame tekste
Rasti ir atpažinti žinomus vardus, žodžius paprastuose
skelbimuose ir informaciniuose tekstuose
Suprasti pagrindinę mintį nesudėtingame, iliustruotame
pasakojime žinoma tema
Sąveika ir raiška žodžiu (kalbėjimas)
Kai aš kalbu, man sekasi...
Pasisveikinti ir prisistatyti
Suteikti paprastą informaciją apie save
Suprasti pašnekovo pasakymus ir užduoti klausimus
informacijai gauti
Suteikti pagrindinę informaciją apie savo buvimo vietą,
apie šeimą, savo būstą, kambarį, gyvenamąją aplinką
Išreikšti savo pomėgius ir norus
Paaiškinti, ką aš matau ant nuotraukos ar paveikslėlio

Labai Gerai Vidutiniškai Silpnai
gerai

Gražiai ir raiškiai tarti
Rašytinio teksto kūrimas (rašymas)
Kai aš rašau, man sekasi...
Nurašyti žodžius be klaidų ir taikyti rašybos taisykles
Parašyti paprastus sakinius, kartais pavyzdžio pagalba
Pateikti raštu trumpą informaciją apie save
Užpildyti anketą ir parašyti savo vardą, pavardę, adresą
Parašyti trumpą susipažinimo raštelį, laišką, atvirlaiškį
Prancūzų kalbos PORTFOLIO:
Komunikacinė programa A1
Dabar jūs žinote arba jūs galite...
Pasisveikinti draugus, žmones, kuriuos jūs pažįstate
Prisistatyti arba pristatyti kitą asmenį
Pasakyti paraidžiui savo vardą ir pavardę ir suprasti, kai
žodis sakomas paraidžiui
Suteikti paprastą informaciją apie kitą asmenį (vardą,
pavardę, amžių, tautybę...) arba paklausti pašnekovo
norint tai sužinoti
Pasakyti, ką jūs turite, ką mėgstate, ką galvojate
panaudojant paprastą leksiką
Trumpai pasakyti apie savo savijautą, sveikatos būklę
Trumpai papasakoti apie savo dieną, įpročius, pomėgius
Trumpai papasakoti apie savo būstą
Trumpai pristatyti metų laikus, klimatą, orą
Trumpai papasakoti, kaip nuvykti į numatytą vietą
Paprašyti pas pašnekovą ko nors, duoti paprastą patarimą
Paprašyti pakartoti arba paaiškinti nesupratus klausimo ar
žodžio
Pasakyti skaičius, datas, valandas, kainas, telefono
numerį ir juos suprasti pasakytus pašnekovo
Parašyti trumpą laiškelį, atvirlaiškį, elektroninę žinutę.

