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

………………………
(data)

Mokinio prancūzų kalbos žinių įsivertinimas A1- A2 (7-8 klasės)

Sakytinio teksto supratimas (klausymas)
Labai Gerai Vidutiniškai Silpnai
Kai aš klausau, man sekasi…..
gerai
Suprasti normaliu tempu sakomą ar įrašytą bendrinę kalbą
susidedančią iš paprastų sakinių ir žinomų žodžių
Suprasti trumpą monologinį pasakojimą
Suprasti trumpus dialogus žinoma tema
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 nesudėtingus tekstus su žinomais žodžiais ir
artima tema
Rasti informaciją informacinio pobūdžio tekste:
plakatuose, skelbimuose, iškabose...
Detaliai suprasti trumpus nesudėtingus tekstus (atvirukus,
asmeninius laiškus....)
Suprasti pagrindinę mintį nesudėtingame, iliustruotame
pasakojime žinoma tema
Sąveika ir raiška žodžiu (kalbėjimas)
Kai aš kalbu, man sekasi...
Pasisveikinti ir prisistatyti, paklausti ir reaguoti į
pašnekovo replikas
Suteikti paprastą informaciją apie save, apie pažįstamą ar
nepažįstamą asmenį
Suprasti pašnekovo pasakymus ir užduoti klausimus
informacijai gauti
Apibūdinti savo buvimo vietą, savo šeimą, būstą,
kambarį, gyvenamąją aplinką
Išreikšti savo pomėgius ir norus monologu
Trumpai apibūdinti daiktą, žmogaus išorę, jo būdą
Nusakyti kelią iki numatyto objekto

Rašytinio teksto kūrimas (rašymas)
Kai aš rašau, man sekasi...
Užpildyti anketą ir parašyti savo vardą, pavardę, adresą
Parašyti trumpą susipažinimo raštelį, laišką, atvirlaiškį,
asmeninį laišką, pasveikinimą gimtadienio proga, švente
Pateikti raštu trumpą informaciją apie save, apie atostogas
Parašyti raštelį ir nurodyti susitikimo laiką ir vietą
Mokėti naudotis žodynu
Prancūzų kalbos PORTFOLIO:
Komunikacinė programa A1- A2
Dabar jūs žinote arba jūs galite...
Kalbėti telefonu, paskirti susitikimą
Kalbėti apie save arba apie kitą asmenį, jo išvaizdą ir
charakterį
Pasakyti mėgstamus užsiėmimus ir paprastai išreikšti
savo nuomonę
Kalbėti apie gyvenamąją vietovę (miestą, rajoną, šalį)
Pasirinkti prekes ir apsipirkti parduotuvėje, paklausti
kainos
Paprasta kalba užsisakyti maistą kavinėje, restorane
Papasakoti trumai įvykį, nelaimingą atsitikimą
Kalbėti apie būsimą įvykį, planuoti ateitį
Kalbėti apie laisvalaikius, keliones ir atostogas
Kalbėti apie mokyklą
Išreikšti savo nuomonę, įvertinti, palyginti
Paprašyti pakartoti arba paaiškinti nesupratus klausimo ar
žodžio
Pasiūlyti, sutikti, pasiūlyti
Parašyti trumpą laiškelį, atvirlaiškį, elektroninę žinutę.

