
PATVIRTINTA
Kupi5kio r. Alizavos pagrindines
mokvklos direktoriaus isakvmu Nr.
fui'h u.t va+ui" 

' 
lf / .

KUPISKIO R. ALIZAVOS PAGRIIYDINES MOKYKLOS JIUG
PRIESMOKYKLIIUO AMZIAUS VAIKV UGDYMO(SI) PASIEKIMU

IR INDIVIDUALIOS PAZANGOS VERTINIMO TVARI(OS APRASAS

g

I . Priedmokyklinio amZiaus vaikq ugdymo (si) pasiekimq ir paZangos vertinimo

tvarkos aprasas nustato bendruosius reikalavimus prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymo (si)

pasiekimq vertinimui Alizavos pagrindines mokyklos JIUG.

2. Apra5as parengtas vadovaujantis Prie5mokyklinio ugdymo bendrqjq programa

patvirtinta 2022 m. rugpjn5io 24 d. Lietuvos Respublikos Svietimo mokslo ir sporto ministro isakymu

Nr. V- 1269, Prie3mokyklinio ugdymo warkos apraio nauja redakcija, patvirtinta 2016 m. liepos 22 d.

Str,tSv lsatymu nr. Y-674 ir 2021 m. gruodlio 27 d. SMSM lsakymu Nr. V-2303 patvirtintu apraio

pakeitimu.

3. Apra5as - tai gaires ugdytojams, kuriose pateikiama vaiko ugdymo (si) procese

lgyjamos vertybines nuostatos, asmens savybds, kompetencijq ugdymosi pasiekimai, iliustruojantys

ugdymo paiang4 pasiekimq lygiq poiymiais pagal pasiekimq sritis. Apraias skirtas prie5mokyklinio

ugdymo mokytojams, Svietimo pagalbos specialistams, tevams (globejams/rupintojams) ir kitiems

ugdlojams, dirbantiems su prie5mokyklinio amiiaus vaikais.

4. Pasiekimq apra5e vartojamos Sios s4vokos:

4.l. vertinimas - svarbi ugdymo proceso dalis, leidiianti vaikui teikti savalaikg

veiksming4 pagalb4, tikslingai skatinanti vaiko raidq padedanti efektyviai modeliuoti

kasdieng ugdymo (si) praktik4, visais ugdymo (si) etapais.

4.2. [vertinimas - prieSmokyklinio amZiaus vaikq ugdymo (si) rezultatas, konkretus

sprendimas apie vaiko pasiekimus i padaryt4 paiangq.

4.3. Isivertinimas (refleksija) - paties ugdytinio daromi sprendimai apie daromq paZangq

bei pasiekimus.

4.4. Vaikq ugdymosi pasiekimai - tai ugdymosi procese igyti vaikq gebejimai, Zinios ir

supratimas, nuostatos, apie kuriuos sprendZiame i5 vaikq veiklos ir jos rezultaq.

4.5. Pasiekimr; lygis - tai vaiko paZangq rodantys Ziniq ir supratimo, gebejimq ir nuostatq

pokydiai per vienerius metus, atitinkantys vaiko raidos desningumus kokybiSko

ugdymo s4lygomis.

4.6. Pasiekimq aplankas - tai i5 anksto suplanuotas ir tam tikru bDdu sudarytas vaiko

pasiekimus iliustruojandiq darbq rinkinys, padedantis susidaryti vaizd4 apie tai, k4

vaikas moka ir geba, kaip auga ir tobul€ja.

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS



4.7. Vaiko ugdymosi pasiekimq sritis - tai vaiko ugdymuisi svarbi sritis, kurioje iSskirta

vertybind nuostata ir esminis gebejimas.

4.8. Pasiekti geb6jimai - vaiko gebejimai, atitinkantys vaikq raidos bendruosius ir

ind ivid ua liuosius ypatumus.

II SKYRIUS

VtrRTINIMO TIKSLAS, PASKIRTIS, NUOSTATOS

1. Vertinimo tikslas - paremti vaiko ugdym4 (si) teikiant griZtamojo pobldZio

informacij4 apie ugdymo (si) pasiekimus ir paLangq, siekti, kad vaiko pasiekimq ir paZangos

vertinimas sukurtq s4lygas vaikui sekmingai augti, tobuleti, brgsti.

2. Vertinimo paskirtis:

2.1. paLinti kiekvien4 vaik4, atpaZinti jo pasiekimus ivairiose ugdymosi srityse,

steb6ti, ko ir kaip vaikas mokosi, ko iimoko, paremti ugdym4 (si);

2.2. numatyti, kaip ugdymas bus personalizuojamas, ir nustatyti, ar vaikq ugdymo

organizavimas ya veiksmingas, priimti pagristus sprendimus ugdymui tobulinti;

2.3. paddti pastebOti konkredius vaiko ypatumus (aukStas mokymosi potencialas,

specifiniai ugdymosi, kalbos ir kalbejimo sutrikimai ir pan.) ir nusta$ti papildomq Svietimo

pagalbos paslaugq poreiki, kuriq negali suteikti tevai (globejai);

2.4. pag4stai ir tikslingai planuoti ugdymq, panaudojant informacij4 apie vaiko

pasiekimus ir daromq paZ,ang4, dirbant su Seima ir kitais ugdymo proceso dalyviais;

2.5. stebeti ir tobulinti ugdymo proces4, teikiant objektyviq informacij4 apie vaiko ar

vaikq gmpes ugdyrnqsi kitiems specialistams ir istaigos administracijai'

3. Vertinimo nuost tos:

3.1 pereinama nuo visiems vaikams taikomos prie personalizuotos (suasmenintos)

vertinimo kultfiros. Vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo daroma paianga, lyginant

ankstesnius vaiko pasiekimus su dabartiniais;

3.2. kompetencijos atsiskleidiia per veikl4, o jq vedinimas grindZiamas ilgalaikiu

vaiko stebejimu ir informacijos i5 ivairiq Saltiniq ir ivairiais biidais (vertinimo metodais)

kaupimu, apibendrinimu;

3.3.parenkami tokie vertinimo metodai, kurie sudaro s4lygas vaikams paZistamuose

kontekstuose pademonstruoti savo pasiekimus. Vaiko pasiekimai vertinami naudojantis

programoje lvardytais pasiekimais:

3.4. daugiausia demesio kreipiama i vaiko kalbos raid4;

3.5. vertinimo procese dalyvauja vaikas, mokosi reflektuoti, isivertinti mokym4si su

pedagogu, bendraamiiais, tevais (globejais) aptardamas, kas jam sekasi, o kur ir kokiq pastangrl

reiketr.l daugiau.



4. Vertinimo cikl4 sudaro Sie etapai:

4.1. vaiko paZinimas (informacijos apie vaikq kaupimas, analizavimas - stebejimas,

fiksavimas);

4.2.vertinimo planavimas (numatomi/koreguojami ugdymo tikslai, uidaviniai, turinys,

vertinimo metodai);

4.3. duomenq dokumentavimas (sukauptos informacijos apie vaik4 analize,

panaudojimas);

4.4. informavimas apie ugdymosi pasiekimus (dalijimasis informacija apie vaiko

darom4 paZang4 su vaiku, tevais ir pedagogais).

III SKYRIUS

VAIKO UGDYMO(SD PASIEKIMU VERTINIMAS

l. Vertinimo budai (klasifikuojama pagal vertinimo bei ivertinimo pobiidi):

1.1. Formuojamasis vertinimas - vertinimas individualiai paiangai skatinti,

stebeti, kuris vyksta nuolat stebint, susidarant nuomong, kalbantis su vaiku, diskutuojant,

analizuojant. vertinimas fiksuojamas ar neirksuojamas pagal mokytojo asmenini poreiki

mokytojo pasirinktoje formoje, uZra5uose ar kt. Vaiko pasiekimai vertinami trimis lygiais - Iki

pagrindinio, Pagrindinis, Viri pagrindinio, tai sukauptos informacijos apie vaiko ugdymo (si)

palang4 ir pasiekimus fiksavimas raidiniais inicialais ir mokyojo komentaru pagal lygiq

poZymius pasiekimq srityse. (Priedas Nr.l)

1.2. Apibendrinamasis vertinimas - baigus prieimokyklinio ugdymo programq,

atliekamas galutinis vaiko pasiekimr.l vertinimas ir parengiama rekomendacija, kuri4 pasira5o

prie5mokyklinio ugdymo mokytojas ir mokyklos direktorius, aptarus su tevais. (Priedas Nr. 3)

2. Vaikq pasiekimq vertinimo daZnumas:

2.1 . vaiko daroma paZanga ir pasiekimai vertinami nuolat:

2.2. vaiko pasiekimq vertinimas apraSymo forma pateik'tamas tris kanus metuose: I

laikotarpis spalio men., ll -vasario men. ir Ill-laikotarpis geguZes men.

2.3. vaikui veliau pradOjus lankyi PU Crupg, jo pasiekimai, gebejimai ivertinami per

30 dienq.

3. Prieimokyklinio amiiaus vaikq pasiekimq ir paZangos vertinimas istaigoje

fiksuojamas eleklroniniame aplanke pagal septyniq kompetencijq ugdymo (si) pasiekimus, kurie

apra5omi pasiekimq lygiq poZymiais (iki pagrindinio, pagrindinis, virS pagrindinio) pagal Se5ias

ugdymo (si) sritis. (Priedas Nr. 2)

3.1. vaiko ugdymo (si) paiangos vertinim4 atlieka vaikai, mokytojai, Svietimo

pagalbos specialistai, tevai (globejai/rupintojai):

3.3. vaikai isivertina savo pokydius (k4 ai galiu? kiek aS paaugau?), grupdje



pasirinkta Zaisminga forrna;

3.4. gnrpiq mokytojai vertina individuali4 ugdliniq paZang4 nuolat, kaupiant Vaiko

pasiekimq aplank4;

3.5.3vietimo pagalbos specialistai atlieka vaiko vertinim4 kartu su grupes mokyoju,

3.6. tevai vertina vaiko,,augim4" nuolat, gaunant individuali4 informacij4 i5 vaiko

ugdyme (si) dalyvaujandiq pedagogq;

4. Vaiko pasiekimq vertinimo metodai:

vaiko stebejimas natiiralioje kasdienineje veikloje, savirai5kos priemon6s, vaiko veiklos ir

ktirybines rai5kos darbeliq analiz6, vaiko kalbos uira5ai, pokalbiai su vaiku ir vaiko t€vais,

(kasdieniniai ir individualls pokalbiai), specialisq pokalbiai.

5. Prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymo (si) paianga ir pasiekimai fiksuojami

,Pasiekimg aplanke', kuri sudaro: menin6s rai5kos darbai (dailes darbeliai, Zodine kfiryba,

uZra5ytos vaiko mintys); vaiko veiklos stebejimo uira5ai; t€vq anketos; ,Pasiekimq aplankas"

gr4Zinamas vaikui, baigiant PU programq ar iSvykstant i5 mokyklos;

SPECIALIUJU UGDYMOSI POREIKIU

VAIKU UGDYMOS(ST) PASTEKIMU VERTINIMAS

1. Svietimo pagalbos specialistai vertina ugdliniq daromq palang1 nuolat. Vaikq

geb6jimai ivertinami ir aprasomi du kartus per metus Pasiekimq lape (popieriniu variantu) ir

saugomi Svietimo pagalbos specialistq kabinete.

I .l . pirminis ivertinimas - sausio mdn., paskirtis - fiksuoti vaiko pasiekimus,

individualius ypatumus ir numatyti jo ugdymo krypti (tikslus ir uidavinius), ugdymo

individualizavimo ir paramos vaikui formas;

1.2. antrasis vertinimas atliekamas geguZes menesi. Antrojo ivertinimo paskirtis -
lvertinti vaiko pasiekimq ir paZangos lygi, pasiekt4 per mokslo metus;

1.3. sausio ir geguies mdn. Svietimo pagalbos specialistai pateikia vertinimo

ataskaitas VGK;

2. Baigus priesmokyklinio ugdymo programq Sveitimo pagalbos specialistai kartu

su prie5mokyklinio ugdymo mokytoju atlieka galutini vaiko pasiekimq vertinimq ir rengia

rekomendacij4.

3. vaiko pasiekimq vertinimas, ruoliant pirminiam ar pakartotiniam vertinimu

PPT, i5samiai apra3omas ,,{vertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos apraSo" 5 priedo

formoje ir aptariamas su specialistais bei individualiai su t€vais;

IV SKYRIUS

INFORMAVIMAS APIE VAIKO PASIEKIMUS IR PAZAI\GA



l. Vertinimo rezultatai aptariami individualiuose pokalbiuose su ugdytiniq tevais

(globejais/rupintojais), mokytojq metodines grupes susirinkimuose, Mokyojq tarybos ir VGK

posedZiuose.

2. T€vams teikiama individuali informacija (pokalbyje apie vaiko pasiekimus gali

dalyvauti ir vaikas) nuolat, supaZindinant su vaiko darbais, pedagogo ivertinimu, pastebejimais,

kasdieniq pokalbiq metu, supaiindinant su vaiko ugdymo (si) pasiekimais.

V SKYRIUS

ATSAKOMYBT IR IGALIOJIMAI

l. UZ vaiko pasiekimq ir individualios paiangos vertinim4 atsakinga grupes

mokltoja, tevai ir kiti vaik4 ugdantys specialistai.

2. Vaiko pasiekimq aplankai saugoma grupeje. Vertinimo informacija yra

konfidenciali

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

l. Apra5as galioja nuo pawirtinimo dienos.

2. Tvarkos apraSas gali biiti keidiamas ir papildomas Alizavos pagrindines

mokyklos bendruomenes.



Priedas Nr. 1

TORMUOJAMOJO VERTIIIIMO FORMA
($ebeti vaita pasiehuus ir pa*angq; ivertinti gdymosi procetq ir ,tumatytijo tobulinimo galirnybes; numatyti g&mo t pqramos teihmo

ptioritetus)

Kompetencijos Kompetencijq rai5ka Vaiko palangos apraSomasis vertinimas
PaZanga programoje

(pasiekimq kodai, htr buvo padaryta
paianga)

KOMUNIKAVIMO

. Zodliais, simboliais perteikia informacijq
apie gamtos objektus bei reiSkinius;

r Vartoja paprasdiausias gamtamokslines

s4vokas;
. Kelia, formuluoja klausimus apie gyvqjq ir

nesvv4ia gamta.

KULTI]RINT
. Suvokia gamtos objektq svarb4 etnineje

kultiiroie.

K[IRYBISKUMo

r Kurdamas tariasi su kitais, dalinasi
sumanymais;

. Apm4sto savo kurybini darbq, svarsto, kas
pavyko, o k4 reiketq tobulinti;

. Kiirybos rezultatus pristato pasirinktu arba
pasiiiMu biidu.

PAZINIMO

. Visais pojiidiais tyrineja artimiausiq aplinkQ;
, Pastebi gamtos objektq poZymius,

remdamasis jais lygina, grupuoja, klasifikuoja;
. Atlieka ir paai5kina paprasiiausi4 savo

sumanyt4 ar aptartq tyrima.

PILIETISKUMO

. Pastebi hnoniq veiklos poveiki gamtai;

. Ai5kinasi, kas yra gamtos istekliai, ugdosi,
stengiasi juos tausoti;

. Dalyvauja bendruomenes veikloje, skirtoje
saugoti gamt4.

SKAITMENINE

. Naudodamiesiprieinamomisskaitmenindmis
priemonemis ie5ko informacijos, stebi ir tyrineja,
pieSia, kuria, iaidZia ugdomuosius Zaidimus, fiksuoja
savo afadimus.

SOCIALINE, Paai5kina, ko reikia Zmogui, kad jis gyventq,!

) )



EMOCINE IR
SVEIKOS

GYVENSENOS

gerai jaustrlsi, biitq sveikas;
. Artimiausioje aplinkoje, gamtoje elgiasi

atsakingai ir saugiai;
. Atsakingai ir saugiai naudojasi priemonemis,

laikosi iam suprantamos gyvybes saugoiimo etikos.

KALBINIS UGDYMAS

Kompetencijos Kompetencijg rai5ka Vaiko palangos apra5omasis vertinimas
Palanga programoje

(posiekimq kodai, htr buvo padaryta
paZanga)

KOMUNIKAVIMO

. Kasdienese situacijose, naudodamiverbalines
ir neverbalines komunikavimo priemones, vaikai
ugdosi gebejimus suprasti, surasti, pritailqrti ir perteikti
kitiems informaciiq.

KULTI]RINI
. Per patirtines kultiirines veiklas vaikai

i5bando kiirejo, atlikejo, kultiiros stebetojo ir vartotojo
vaidmenis.

KI]RYBISKUMO

. Klausinddami, dalindamiesi savo

sumanymais, vaikai igyvendina idejas, savaip
interpretuoja reiSkinius ir ivykius, modeliuoja,
fantazuo,ia, kuria istoriias, siuZetus ar pasakojimus.

PAZINIMO

@ii sieja kalbos garsus su jq
simboliais, atpaiista daugeli spausdintiniq (didZiqjq)
raidZiq, skaito nesudetingus pavienius ZodZius,

trumpus sakinius.
. Spausdintinemis raidemis uZra5o dainai

matomus ZodZius, savo varda.

PILIETISKUMO

. Domisi tautosaka, etnokultiiros tradicijomis,
kalba, tarmemis.

r Savo ZodZiais nusako, k4 Zino apie savo
tautos tradicijas ir kuo jos skiriasi nuo kitq tautq
tradiciitl, su kuriomis yra susid[rg.

SKAITMENINE
. Vaikai mokosi atsakingai, saugiai ir etiSkai

naudotis ivairiais skaitmeniniais irenginiais,
technologijomis ir bendrauti skaitmenej e erdveje.

SOCIALINE,
EMOCINT IR

SVEIKOS
GYVENSENOS

. Reflektuoja savo pomegius, nusakydami, k4
daryti patinka, o ko - nepatinka, suvokia savo augim4

bei viet4 Seimoje, ugdymo istaigos bendruomendje,
pasaulyie.

MATEMATINIS UGDYMAS

) )



Kompetencijos Kompetencijg raiSka Vaiko paZangos apra5omasis vertinimas
PaZanga programoje

(pasiekimq kodoi, kur buvo' padaryt a
pqiansa)

KOMUNIKAVIMO

. AtpaZista ivairiais b[dais pateiktq
matemating informacij4 (ivardina skaidiq
pavadinimus, atsako i klausimus (daugiau? maLiau?
tiek pat / po lygiai ir pan.), naudoja matematines
s4vokas, sirnbolius).

r fvairiomis priemonemis ir biidais (LodLiu,
garsu, vaizdu) kuria ir pateikia matemating
informacij4.

. Renka, fiksuoja (ivairiais simboliais)
duomenis pagal vienq poZymi, pasirinktu biidu juos
pristato.

KULTURJNE
. Dalijasi ispiidZiais apie tautiniq ra5tq

ornamentus, mozaikas, kuria jas.

KURYBISKUMO

. Domisi, klausineja, tyrineja kasdienines
matematines situacij as.

. Siiilo uZduoties atlikimo ideia iullar

sprendim4, biid4.
. Skaidiuojant, matuojant taiko paties

pasirinktus biidus ir priemones.
. Susidiirgs su sunkumais, padr4sintas tgsia

pradet4 veiklq.
. fvairiais b[dais dalinasi ispiidZiais apie

veiklos eiga, rezultatus, atradimus.

PAZINIMO

r Atlieka matematines procediiras
(skaidiuoja, palygina, grupuoja, klasifikuoja,
i5rikiuoj a, i5matuoj a).

. Kelia klausimus, ivardina problemas, ieSko

sprendimo b[dq.
. Paai5kina atliktus veiksmus, remdamiesi

ankstesne patirtimi, svarsto, k4 kit4 kart4 darytq
kitaip.

PILIETISKUMO

. Dalijasi idejomis.

. Atlikdamas veiksmus, tariasi del veikimo
budq.

. Priima kitq siiilomus sprendimus, rodo
iniciatyv4 i5sprgsti problem4 arba randa sprendim4,
kuris tinka visiems.

))



SKAITMENINT

. Atlieka praktines uZduotis skaitmeniniais

irenginiais (nupie5ia, nuspalvina pieSini, idainuoja,
nufotografuoja, nufilmuoja ir pan.).

. AtpaZista pieSiniais, LodLiais, simboliais
pateiktas sekas.

. Pastebi ir ivardina desningumus, juos
pratgsia.

SOCIALINT, EMOCINT
IR SVEIKOS

GYVENSENOS

t Atlikdamas matematinius veiksmus tariasi,
diskutuoja su kitais.

. Dalinasi savo veiksmais bendrame grupes

darbe, priima kitq sprendimus.
. Susidiirgs su sunkumais atliekant

matematines procediiras pra5o pagalbos ar kitiems
padeda.

MENINIS UGDYMAS

Kompetencijos Vaiko paZangos apra5omasis vertinimas
PaZanga programoje

(pasiekimq kodai, kur buvo padaryta
paianga)

KOMUNIKAVIMO

. Komunikuoja ir save pristato ivairiomis meno
kalbos bei rai5kos priemonemis, perteikdami i5gyventas
ar sumanytas situacijas, idejas, emocijas; Zaisdamas ar
ka kita veikdamas dalinasi savo menine rai5ka su kitais.

KULTURINE
. SusipaZing su kai kuriq Lietuvos ktrejq bei

atlikdjq kiiryba, dalijasi savo ispiidZiais apie ktiriniq
ivairovg.

KfTRYBISKUMo

. Kurdami savo suman)rmus iSbando ivairias
dailes priemones, muzikos instrumentus ir kitus garso

Saltinius, judesius bei vaidybinius elementus, kurie
skatina improvizuoti, akomponuoti ir komponuoti;

. Kelia klausimus, dalinasi savo meniniais
sumanymais artimoje aplinkoje, ugdymo istaigoje ir
svarsto, kaip igyta mening patirti panaudoti uZ jos ribq.

PAZINIMO

. Smalsaudami, dalyvaudami organizuotose
veiklose, vaikai tiesiogiai stebi, tyrineja artimiausi4
aplink4, kartu su kitais skiria, lygina, grupuoja,
analizuoja gamtamokslinio, kalbinio, matematinio,
meninio, visuomeninio, sveikatos ir fizinio ugdymosi
sridiq daiktus ir reiSkinius pagal jiems biidingus lengvai
pastebimus poZymius, mokosi juos apibiidinti.

\,

Kompetencijq rai5ka



PILIETISKUMO

r Kartu su kitais ruo5iasi ir dalyvauja
kDrybiniuose projektuose, koncertuose, Lietuvos
valstybiniq Svendiq renginiuose ir atlieka juose
pasirinktq vaidmeni (groja, dainuoja, vaidina, Soka ar
pan.).

SKAITMENINE

. Naudodami ira5ymo technologijas pradeda
kurti paprasdiausiq skaitmenini turini $vz. muzik4,
filmukus), iSbando technologijas bendravimui,
bendradarbiavimui, dalinasi bendravimo patirtfuni.

SOCIALINT,
EMOCINI IR

SVEIKOS
GYVENSENOS

, Zaisdami, tyrinedami aplinkq, aptardami

ivairias situacijas, vaikai pletoja savimones gebejimus:
supranta mimika ir kiino kalba rei5kiamas emocijas, i
jas reaguoja, apmQsto ir nusako savo jausmus,

emociias.

SVEIKATOS IR FIZINIS UGDYMAS

Kompetencijos Kompetencijg raiSka Vaiko paZangos apraSomasis vertinimas
PaZanga programoje

(pasiekimq kodai, kur buvo padaryta
patanxa)

KOMUNIKAVIMO
. Apibudina savo jausmus ir emocijas,

kylandias ivairiu veiklg metu.

KULTURINE

. Zaisdami, ty'inedami, dalyvaudami
kultiiriniuose renginiuose, vaikai suvokia etning
kulhlrq, perima pagrindiniq Lietuvos valstybiniq
Svendiq tradicijas, jas pritaiko ir puoseleja artimoje
aplinkoie.

KURYBISKUMO
. Vadovaudami Zaidimui ar veiklai, siiilo

taisykliu pakeitimus.

PAZINIMO

' Vaikai paZista save ir kitus, apaZista ir
pasakoja, kas yra sveikata, sveika gyvensena,
saugumas; judedami atranda kiino galimybes, Zaisdami
judriuosius ir sportinius Zaidimus, kurdami judesiq

iuneinius tyrineia savo k[ino galimybes.

PILIETISKUMO

. Aptardami gyvenimi5kas situacijas, vaikai
skiria pilieti5k4 ir nepilieti5kq, tinkamq ir netinkamq
elgesi, aptaria svarbiausius susitarimus, elgesio
taisykles ir jq laikosi;

. Bendradarbiauja su kitais bendrose veiklose,
paiso savo ir kitq poreikiq, stengiasi gerbti kito
nuomorlg, ie5ko visiems tinkamo sprendimo, puoseleja

) I,



vertybes (pagarb4, draugystg ir pan.).

SKAITMENINE

. Naudodamiesiprieinamomisskaitmeninemis
technologijomis (plan5etiniu kompiuteriu, i5maniuoju
telefonu, interaktyviu ekranu, programelemis ir pan.),

vaikai perZiiiri skaitmenini turini, ie5ko informacijos,
pieSia, kuria, ZaidZia ugdomuosius Zaidimus, tyrineja
(pvz., Zemelapi, artimosios aplinkos objektus ir
reiSkinius).

SOCIALINE,
EMOCINIT IR

SVEIKOS
GYVENSENOS

. Supranta saugaus elgesio taisykliq svarb4
atitinkamose situacijose, mokosi jq laikytis, riipinasi
sveikata pasitelkg fizini aktyvum4, supranta sveikos
mitybos svarb4 sveikatai.

VISUOMENINIS UGDYMAS

Kompetencijos Kompetencijq raiSka Vaiko paZangos apra5omasis vertinimas
PaZanga programoje

(pasiekimq kodai, kur buvo podaryta
paianga)

KOMUNIKAVIMO

' Pasakoja apie save, savo patirtis, jausmus ir
aplink4; klauso kiq vaikq pasakojimq.

r Pristato/dalinasi, k4 pastebejo, suZinojo ir
suprato; Zodiniame/vaizdiniame pranelime naudoja
pie5inius ir simbolius.

r Komunikuoja su bendraamZiais ir suaugusiais
skirtinEose situaciiose.

KULTORINE

. Priima ir socialiniu elgesiu aprei5kia Seimos

vertybes.
r Per patirti tyrineja savo tautos kultiir4, lygina

su kitq artimoje aplinkoje stebimq tautq kultErq
aprai5komis.

' Analizuoja ir interpretuoja kultiiros artefaktus
(nuotraukas, senus daiktus, knygas ir kt.).

KORYBISKUMo

. Ktirybiskai taiko Zinias apie Seimq, valstybg,
istorinius ivykius, darbing veikl4, ekonominius
santykius ir aplinkq; savaip aiSkina stebimus socialinio
ir pilietinio gyvenimo rei5kinius

, fsivaizduoja savo ateiti, fantazuoja ir kuria
istorijas.

, Zaidybinese situacijose modeliuoja ir
iniciiuoia Seimos irlar ekonominiu san8kiu situaciias.

PAZINIMO t Tyrineja savo ir kiq tautq kultiiros bei

))



valstybingumo aprai3kas, savo kra5to praeities ivykius,
geografrng aplink4 bei joje vykstandius pokydius.

. Orientuojasi laiko tekmeje (pvz., vakar,

Siandien, rytoj, prie5 tai, dabar, veliau) ir ivykiq
nuoseklume; pradeda naudoti amZiaus tarpsniui
pritaikytus Zemelapius, schemati5kai vaizduoti aplink4
ir Zinomus mar5rutus.

, Ai5kinasi pinigq reikSmg, darktq piniginq

vertg; aptaria profesiias.

PILIETISKUMO

. Elgesiu ir darbais prisideda prie grupes

gerovds; tausoja ir tvarko savo, kiq Zmoniq ir bendrus

daiktus; formuojasi atsakingo vartojimo nuostatas ir
iprodius; samprotauja, kaip Zmoniq gyvenimas ir veikla
veikia aplink4.

. Nusako ir interpretuoja artimoje aplinkoje
stebimas pilietines visuomenes ir Lietuvos
valstybingumo apraiSkas; vaizduoja Lietuvos valstybing
veliav4; aktuali4 praeiti, sieja_ su dabartiniu gyvenimu.

SKAITMENINE

. Tausoja ir laikantis susitarimq naudoja

skaitmeninius irenginius.. Savo tautos ir kitq kulttrq tradicdq, aktualios
praeities ir geografines aplinkos tyrinejime panaudoja

skaitmenini turini.

SOCIALINT,
EMOCINIT IR

SVEIKOS
GYVENSENOS

. Tyrineja savo paties augimq, juo dZiaugiasi.

' Elgiasi draugi5kai su bendraamZiais; bendrauja

su skirtingais nei jis I ji, Laidlia kartu; bando suprasti

Zmones ir priima jq ivairovg; demonstruoja itraukq
elgesi.

. Pastebi, kur gali prisideti, padeti kitiems;
pradeda mat5rti ne tik savo, bet ir kiq poreikius;

' Ugdosi socialiniame gyvenime aktualius
jausmus: savigarb4, pasitikejimq, pagarb4, riipesti,
atiauta, atsakomybes iausma ir kt.

) )



Vardas, Pavarde

Gamtamokslinio o

Priedas Nr. 2

ekim sritis:
Pasiekimq lygiai

Vir5 pagrindinio lygioIki pagrindinio lygio Pagrindinis lygis

I
vertinimas

II
vertinimas

III
vertinimasl. Gamtamokslinis tyrin€jimas (A)

Zaisdamas, spontani5kai ir tikslingai
tyrinedamas atpaZista ir pavadina kai
kuriuos gamtos objektus, rei5kinius.
Ai5kinasi, kodel gamtoje vyksta kai kurie
d€sningumai (vakarais sutemsta, rudeni
gelsta medZiq lapai ir pan.) (Al .3).

Zaisdamas, spontani5kai ir
tikslingai qrinedamas stebi
draugq veiklq. klausosi, trumpai
atsako i pateiktus klausimus apie
artimiausios aplinkos gyvqi4 ir
negv4iq gamt4 (A1.1).

Zaisdamas, spontaniskai ir
tikslingai tyrin6damas kelia
klausimus apie artimiausios
aplinkos gyvqlq ir negy,vql4 gamtq,
ai5kinasi kai kuriuos gamtoje
vykstandius pokydius ir
desningumus (Al.2).

Zaisdamas, patirdamas visais
pojiidiais, spontaniSkai ir tikslingai
tyrinedamas gamtos objektus bei
rei5kinius pastebi ir savais 2od2iais
apibtdina rySkiausius poZymius,
panasumus ir skirtumus; objektus
lygina, grupuoja (A2.2).

Zaisdamas, patirdamas visais pojiidiais,
spontaniSkai ir tikslingai tyrin6damas
pateikia savitq idejq, kaip nagrinejamus
objektus suskirstyti, sugrupuoti (A2.3).

Zaisdamas, patirdamas visais
pojiidiais, spontaniSkai ir
tikslingai tyrinedamas,
nukreipiamqjq klausimq
padedamas pastebi kai kuriuos
gamtos objektq poZymius,
salrybes. Padedant bando
objektus priskirti vienai ar kitai
grupei (A2.1).

Savaranki5kai pasirenka tyrimo
priemones, tyrineja, nepavykus ar praleidus
koki tyrimo Zingsni, nesutrinka, bando dar
kart4 (A3.3).

Spontani5kai tyrineja
padedamas bando atlikti kai
kuriuos ty,rimo Zingsnius,
pasirinkti priemones. stebeti
atliekamo tyrimo eiga (A3.1).

Planuoja savo sumanlto arba
aptarto tyrimo Zingsnius, pasirenka
priemones, gamting mediiag4 ir
atlieka paprast4 tyrim4,
laikydamasis jam suprantamos
gyvybes saugojimo etikos (A3.2).

)
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Atsako i nukeipiamuosius
klausimus, kaip paryko tyrimas,
padedamas bando pakartoti kai
kuriuos atlikto tyrimo Zingsnius
(A4.1).

Savais ZodZiais apibldina
tlrimo eigA, rezultatus,
samprotauj a, kaip tobulintq savo
tyrimq kq kiq kartq daryq kitaip
(44.2).

Nuosekliai aptaria atlikt4 tyrim6 jo eig4,
rezultatus, samprotauja, kaip tobulintq
atlikt4 tyrim4, ir savaranki5kai imasi naujq
tyrinejimq (A4.3).

2. Gamtamokslinis komunikavimas (B) I
vertinimas

II
vertinimas

III
vertinimas

Atkartoja kai kurias da2nai
vartojamas gamtamokslines
sqvokas (81.1).

Atpaiista artimiausioje
aplinkoje dainai girdetas
gamtamokslines s4vokas ir jas
vartoja kalbedamas (B 1.2).

Vartojamas gamtamokslines s4vokas
pritaiko naujuose kontekstuose (B I .3).

Prieinamuose informacijos
Saltiniuose atranda iliustruot4
informacijq apie gamtos objektus,
rei5kinius, tgimus, j4 ai5kinasi
(B2.2).

Prieinamuose informacijos Saltiniuose
randa ir atsirenka informacijq apie gamtos
objektus, jos rei5kinius, tyrimus, dalinasi
savo supratimu apie tai (82.3).

Savais LodLiais, pie5iniais,
vaizdinemis priemon€mis.
simboliais peneikia paprasdiausi4
gamtamoksling informacijq (83.2).

Savais Zodiiais, pieiiniais, vaizdinimis
priemon6mis, simboliais apibendrina aptart4
gamtamoksling informacij4 (B3.3).

Bendrose veiklose veikdamas
kartu su kitais bando iodZiu ar
pieiiniais, simboliais perteikti
informacij4 apie veikl4 @4.1).

Bendrose veiklose veikdamas
kartu su kitais ir

reflektuodamas, 2inojim4 sieja
su savo paties. bendraamiiq ir
naujai ig.tu patlrimu bei
atradimais (B4.2).

84.3. Papildomai domisi, sugalvoja
naujq budq, simboliq (lentele, diagrama,
kodai), kaip perteikti gamtamoksling
informacij4 (B4.3).

3. Zmogaus ir aplinkos derm6 (C) I
vertinimas

II
vertinimas

III
vertinimas

Klausinejamas pateikia bent
vien4 paryzdi, ko reikiq kad
zmogus biitl.l sveikas, gerai
jaustqsi (C l.l).

Savais lodZiais pasakoja apie
gamtos reikSmE lmogui,
paaiSkina, ko reikia- kad jis gerai
jaustrlsi, butq sveikas (C1.2).

)
)

Pasitardamas su kitais atranda 
Ireikiamq gamtos objekto 
Iiliustracijq prieinamuose 
I

informacijos Saltiniuose (BZ. t). 
I

Trumpais atsakymais (pvz., 
Itaip, ne) atsakydamas il

pateikiamus klausimus. nagrin€ja 
I

gamtamoksling informacij4 
|(B3.r). 
I

Nurodo, kad hnogus yra gyvas
organizmas, ir nusako jo poreikius.
PaaiSkina higienos, fizinio aktlwumo,
dienos reZimo svarbq sveikatai (C L3).



Zaisdamas, kartu su kitais
tyrinedamas artimiausiq aplink4
aiSkinasi. kas yra gamtos
i5tekliai. Mokl.tojui priminus
tausoja isteklius. pastebi
gamtineje aplinkoje Zmogaus
paliktas Siuksles (C3. l).

Zaisdamas, tyrinedamas
artimiausi4 aplink4 ai5kinasi, kas
yra gamtos iStekliai: tausoja
iSteklius (uzsuka ciaupq. iSjungia
Svies4, taupo popieriq, uZdaro
duris ar pan.); r[Siuoja panaudotq
medZiagq atliekas (C3.2).

Zaisdamas, tyrinedamas artimiausi4
aplink4 ai5kinasi, kas yra gamtos i5tekliai,
pateikia pavyzAZiq: tausoja gamtinius
i5teklius ir paai3kina, k4 duoda atliekq
ruSiavimas; pateikia gamtos i3tekliq
tausojimo pavyzdZiq (C3.3).

Klausindjamas iliustracijose
atpaZista gamtinink4,
mokslinink4; klausosi
pasakojimq apie daiktus,
palengvinusius Zmoniq
gy,venim4 (C4.1).

Savais ZodZiais nusako, k4
veikia gamtininkas, mokslininkas,
pateikia artimosios aplinkos
pavyzd2iq. kaip iSradimai
palengvina Zmogaus gyvenim4
(c4.2).

Pasakoja apie mokslininko, gamtininko
profesijas, apie buityje naudojamus daiktus,
palengvinandius Zmoniq gyvenimq:
supranta, kad tai mokslo, isradimq rezultatas
(c4.3).

Pasiekimq lygiai

Iki pagrindinio lygio Pagrindinis lygis Viri pagrindinio lygio

1. Klausymas, kalbos suvokimas ir kalb6jimas (A) I
vertinimas

II
vertinimas

TI
vertinimas

Zaisdamas, bendraudamas
bando paai5kinti, kad reikia
gerbti savo gimtqj4 kalb4,
tarmg, kitas kalbas (Al.l).

Zaisdamas, bendraudamas,
veikdamas vienas ir kamr su kitais
paai5kina, kad reikia gerbti savo
gimtqj4 kalb4, tarmg, kitas kalbas
(A1.2).

Zaisdamas, bendraudamas, veikdamas
vienas ir kartu su kitais savaip paai3kina,
kodel reikia gerbti savo gimt4i4 kalb4,
tarm9, kitas kalbas (A1.3).

Kalbinio o iekim ral iekim sritis:

))

Klausosi pasakojimo apiel Samprotauja apie atsaking4 irl Pasakoja. kod€l gamtoje reikia elgtis
atsaking4 ir saugq elgesl I saugq elgesj gamtoje, pastebi] atsakingai, biiti atsargiaml pateikia teigiamo
gamtoje. apie imogaus darom4l akivaizdZius 2mogaus teigiamo irl ir neigiamo elgesio gamtoje pavyzdli4
poveikj aplinkai, pateikia bentl neigiamo elgesio gamtojel1C2.3).
vienq paryzdi 1C2.1). I nawzdzius (C2.2). 
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DaZniausiai bendraudamas
klausosi draugq, suaugusiqiq;
kai yra suteikiama pagalba,
i5sako savo ir i5klauso kitq
nuomong; trumpai
pakomentuoja savo veikl4;
girdi, k4 sako vaikai ar
suaugusieji; taiko kai kurias
kalbos etiketo taisykles:
pasisveikina, atsisveikina,
padekoja (A2.1).

Bendraudamas klausosi kito,
iSsako savo ir iSklauso kitq
nuomong; nusako planuojamos
veiklos eigq, rezultaql reaguoja j

kitrl klausimus, pralymus,
pasteb€jimus; pasitikslina, papra5o
pakartoti, jeigu ko nors nesuprato;
taiko kai kurias kalbos etiketo
taisykles: pasisveikina,
atsisveikina, padikoja ir kt. (A2.2).

lvairiose situacijose klausosi kito,
i5sako savo ir iSklauso kitq nuomong;
svarsto apie planuojamos veiklos eigq,
rezultat4; reaguoja i tai, k4 sako vaikai ar
suaugusieji, pasitikslina, papra5o
pakartoti, abejoja ir kt.; taiko kalbos
etiketo taisykles: pasisveikina,
atsisveikina, paddkoja, atsipra5o ir kt.
(A2.3).

DaZniausiai i5klauso
neilgus skaitomus ar
pasalojamus tekstus, aptaria
kelias labai ai5kias teksto
detales: ivykj (kas vyko?),
laikq (kada r,yko?), viet4 (kur
ryko?), ivardija ai5kiai tekste
i5skirtus veikejus (A3. 1).

ISklauso neilgus skaitomus ar
pasakojamus teksrus, aptaria jq
turini: aiSkiai nusakytus irykius
(kas ryko?), laik4 (kada vyko?),
vietq (kur vyko?), ivardija ir
trumpai apibudina aiSkiai tekste
iSskirtus veik6jus, nusako aiSkiai
atskleist4 teksto tem4 (apie k4?)
(A3.2).

Atidiiai, demesingai iSklauso neilgus
skaitomus ar pasakojamus tekstus, aptaria
jq turini: irykiq sek4 (kas vyko?), laik4
(kada vyko?), viet4 ftur vyko?),
apibldina aiSkiai tekste i5skirtus veikejus,
nusako teksto tem4 (apie k4?) (A3.3).

Kalba, bandydamas
atsiZvelgti i kalbejimo tikslq:
papasako.ja, paai5kina,
apib[dina; i situacij4: kartais
uimezga kontakt4 ir bendrauja
su bendraamZiu, suaugusiuoju,
grupdje, su ivairiq poreikiq ir
gebej imq turindiais asmenimis
(kitakalbiais, kalbos, regos,
klausos ir kitokiq sutrikimq
turindiais asmenimis) (A4. 1).

Kalba, stengdamasis atsiZvelgti

i kalbejimo tikslq: papasakoja.

informuoja- paaiSkina- apibtidina: j

situacij4: stengiasi poziryviai
bendrauti, suprasti, rasti
bendravimo bfrd4 su bendraamZiu,
suaugusiuoju. grupeje. vie5oje
vieroje. su jvairiq poreikiq ir
gebejimq turindiais asmenimis
(kitakalbiais, kalbos, regos, klausos
ir kitokiq sutrikimrJ turindiais
asmenimis) (A4.2).

Kalba, atsiivelgdamas i kalbejimo
tikslq: papasakoja, atpasakoja,
informuoja, paailkina, apibtrdina; i
situacij4: \rrlr.ezga kontakt4 ir dr4siai,
noriai bendrauja su bendraamiiu,
suaugusiuoju, grupeje, vieloje vietoje, su

ivairiq poreikiq ir gebejimq turindiais
asmenimis (kitakalbiais, kalbos, regos,
klausos ir kitokiq sutrikimq turindiais
asmenimis) (A4.3).
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Kalbedamas paZistamose

situacijose stengiasi laikytis
temos. Pasakodamas kartais
naudojasi neverbalin0s kalbos
galimyb6mis (gestais, mimika
ir kt.) (A5.1).

Kalbedamas paZistamose

situacijose laikosi temos.
Siekdamas sudominti. stengiasi
pasakoti emocingai, naudojasi kai
kuriomis neverbalines kalbos
galimyb€mis (gestais, mimika ir
kt.) (As.2).

Kalbedamas paZistamose situacijose
nenukrypsta nuo temos. Siekdamas
sudominti, pasakoja emocingai, naudojasi
keliomis neverbalin6s kalbos
galimybemis (gestais, mimika ir kt.)
(As.3).

itaidlia kalba, kai yra
suteikiama pagalba. Kartais
atpazista, bando sp€ti
neZinomo LodLio reiklmg,
remdamasis savo patirtimi
(A6.1).

LaidLia kalba, gausina Zodyn4
naujais nesudetingais Zod2iais.
Dainiausiai atpaZista (speja)
neZinomo Lodiio reik5mg
remdamasis kontekstu ir (ar) savo
patirtimi. Kai kuriems ZodZiams
pateikia sinonimus, antonimus
(nevartodamas s4vokq), pradeda
suprasti kai kuriq 2od2iq perkelting
prasmg (,{6.2).

Laidiia kalba, gausina Zodynq naujais
ZodZiais. Atpatista (spCjB) neZinomo
ZodZio reik5mg remdamasis kontekstu ir
(ar) savo patirtimi. Kai kuriems ZodZiams
pateikia sinonimus ir antonimus
(nevartodamas s4vokq), paai5kina dainai
girdimq ZodZiq perkelting reik3mg (A6.3).

I
vertinimas

II
vertinimas

III
vertinimas

Zaisdamas kalbinius
iaidimus, ielkodamas
informacijos mokl,tojo
pasiElytuose Saltiniuose
(knygose, intemete ir kt.)
bando ty,riniti kalb+ (Bl.l).

Zaisdamas ivairius kalbinius
Zaidimus, klausinedamas,
ie3kodamas informacijos paties
pasirinktuose ar pasiiilltuose
saltiniuose (knygose. internete ir
kt. ) tyrineja kalb4 ir ja
eksperimentuoja (81.2).

Zaisdamas ivairius kalbinius Zaidimus,
klausinedamas. ie3kodamas informacijos
paties pasirinktuose ar pasiiilytuose
Saltiniuose (knygose, intemete ir kt.)
kurybi5kai tyrineja kalb4, i5radingai ja
eksperimentuoja (B1.3).

Zaisdamas, stebddamas,
q/rinedamas mokosi skaityti ir
raifi: pradeda skirti raides
nuo kiq ienklq ir simboliq,
suprasti, kad garsai siejasi su
raidimis; atpaZista kai kurias
abeceles raides, perskaito
nesudetingus pavienius
Zodiius, uZraBus(B2. I ).

Zaisdamas, stebedamas,

tlrinedamas mokosi skaityti ir
raSfi: skiria raides nuo kitq irnklq
ir simboliq, sieja gars4 su raide;
atpazista daugum4 abeceles raidZiq,
perskaito nesud6tingus pavienius
ZodZius. uZraSus. trumpus sakin ius

ir keliq sakiniq lengvai skaitomus
ir supraltamus tekstus (B2.2).

Zaisdamas, stebedamas, tyrinedamas
mokosi skaityi ir ralyti: pastebi garsq ir
raidZiq panalumus, skirtumus; atpazista
visas abeceles raides, perskaito
nesudetingus ZodZius, ulraSus, sakinius ir
keliq sakiniq tekstus (B2.3).

) l

2. Skaitymo ir raSymo pradmenys @)



Zaisdamas paraSo kelet4
spausdintiniq abeceles raidZiq
(kartais raides ra5o
veidrodi5kai).

Spausdintinemis raiddmis
bando paraiyti savo vardq
megina kopijuoti aplinkoje
matomus paprastus iodiius
ranka ir kompiuterio
klaviahlra (83.1).

Zaisdamas paraSo daugumq
spausdintiniq abeceles raidZiq

lkartais raides ra5o veidrodiSkai).
Spausdintinemis raidemis

paraSo savo vard4, paprastesnius

Zod2ius. bando kopijuoti aplinkoje
matomus ZodZius ranha ir
kompiuterio klaviatfira. Bando
tinkamai laikyi ra5ikli (83.2).

Zaisdamas paraio daugum4 ar visas
spausdintines abeceles raides.
Spausdintinemis raiddmis para5o savo
vard& kitus nesudetingus hodLius,
nukopijuoja aplinkoje matomus iodZius
ranka ir kompiuterio klaviatEra.

Tinkamai laiko ra.Sikli (B3.3).

Fragmenti5kai domisi
knygomis, lurnalais ir kitais
spaudiniais, jq iliustracijomis;
daZniausiai iino, kaip elgtis su
knyga (skiria puslapio, knygos
pradLiq, pabaig4 ir kt.);
paaiSkina, kod6l reikia
leidinius gerbti ir tausoti
(84.1).

Tyrineja knygas, Zumalus, kitus
spausdintus, elektroninius leidinius,
jq iliustracijas; nurodo teksto
skaitymo krypti. skiria puslapio,
knygos pradli4, pabaig4 ir kt.;
saugo ir tausoja spausdintus
leidinius (84.2).

Domisi knygomis, Zumalais ir kitais
spaudiniais, elektroniniais leidiniais, jq
iliustracijomis; tinkamai elgiasi su knyga
ir kitais spaudiniais (skaito tekst4 tinkama
kryptimi, skiria puslapio, knygos pradZi4,
pabaigq, pavadinim4 ir kt.); pateikia
tinkamo ir netinkamo elgesio su knyga
pavyzdiiq (B4.3).

Bando pasakoti apie savo
megstamas knygas, veikejus,
jq nuotykius, megina sekti
girdetas trumpas pasakas,

minti misles, deklamuoti
trumpus eileraldius (85. I ).

Pasakoja apie savo mCgstamas
knygas. veikejus. komentuoja jq
poelgius, nuotykius, seka gird€tas
trumpas lietuviq ir kitq tautq
pasakas, mena misles. deklamuoja
trumpus eilera5dius, dai-niausiai
inruityviai skiria eiliuotq tekst4 nuo
prozos, dalijasi isp0dZiais (B5.2).

RiSliai pasakoja apie savo megstamas
knygas, veikejus, komentuoja jq poelgius,
nuotykius, seka girdetas lietuviq ir kitq
tautq pasakas, mena misles, deklamuoja
trumpus eilera"Sdius, intuityviai skiria
eiliuot4 tekst4 nuo prozos, dalijasi
lspudZiais (B5.3).

Zaisdamas, veikdamas
drauge su kitais,
megaudamasis klrybos
procesu bando kurti trumpus
tekstus (pasakas, eilera5dius,
misles ir kt.), pradeda kurti ir
gaminti knygas, atvirukus,

Zaisdamas, veikdamas vienas ar
drauge su kitais. megaudamasis
k0rybos procesu kuria ivairius
nesudetingus tekstus (istoriias,
pasakas, eilera5dius, dainq tekstus,
misles ir kt.), kuria ir gamina

knygas, sienlaika5dius, atvirukus,

Zaisdamas, veikdamas vienas ar
drauge su kitais, megaudamasis kiirybos
procesu kuria ivairius tekstus (istorijas,
pasakas, eildra5dius, dainq tekstus, misles
ir kt.), i5moningai kuria ir gamina knygas,
sienlaika5dius, awirukus. kvietimus.
sveikinimus, reklamas, ,,ra5o" lai5kus ir
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sveikinimus,,,ras)ti" trumpus
laiSkus ir kt. pasitelkdamas
pasi[llas vizuali4sias raiSkos
priemones. Savo darbus
trumpai pdstato kitiems
(86.r).

sveikinimus, reklamas, ,,raSo"
lai5kus ir kt., pasitelkdamas savo
pasirinktas ar pasifllytas
vizualiasias rai5kos priemones.

Savo darbus pristato kitiems
(86.2).

kt., pasitelkdamas vizuali4sias raiSkos
priemones, Savo darbus iisamiai pristato
kitiems (86.3).

I5reiSkia savo jausmus,
iSg5rvenimus, patirti pieiiniais,
kai kada - ir paties sugalvotais
ienklais. Naudoja jam
pasi[l1tus simbolius
informaciiai perteikti (B7. 1).

ISrei5kia savo jausmus,

iSgyvenimus, patiai pie5iniais.
paties sugalvotais Zenklais.
Naudoja ivairius jam Zinomus ar
pasiDlytus simbolius informacijai
perteikti (87.2).

Pasitlo kelias idejas, kaip i3reikSti
savo jausmus, i5gyvenimus, patirti
pieSiniais, paties sugalvotais Zenklais.
ISradingai panaudoja ivairius simbolius
informacijai perteikti (B7.3).

Matematinio u kim mlal siekim sritis:
Pasiekimtt lygiai

Iki pagrindinio lygio Pagrindinis lygis VirS pagrindinio lygio

1. Matematinis samprotavimas (A) I
vertinimas

II
vertinimas

III
vertinimas

Zaisdamaa, veikdamas su
aplinkos daiktais kasdienese
situacijose da2niausiai teisingai
skai6iuoja pirmyn iki 10.
Pasakodamas kartais derina skaidiq
ir giming (pvz., dvi mergaites).
Bando sieti objektq kiekl su
atitinkamu objektq skaidiq
Zymindiu simboliu ir atvirkidiai 10

ribose. (Al.1).

Zaisdamas, veikdamas su
aplinkos daiktais kasdienese
situacijose skaidiuoja pirmyn iki 20,
atskaidiuoja nuo bet kurios vietos 10
ribose. Nurodo daikto viet4 eileje
(pirmas, antras ir pan.).

fasakodamas daZniausiai derina

bkaiairt ir giminq (pvz.. dvi
[vaig]d6s, du obuoliai). Sieja daiktq
fiieki su atitinkamu daiktq skaidiq
prymindiu simboliu ir atvirk5diai l0
[ibose (A1.2).

Zaisdamas, veikdamas su aplinkos
daiktais kasdienese situacijose pirmyn
iki 20 ir daugiau, bando atskaidiuoti
nuo bet kurios vietos 20 ribose.
Pradeda skaidiuoti kas antr4 skaidiq.
},Iurodo pad€ti eileje (pirmas, antras ir
[an.). Pasakodamas derina skaidiq ir

[iminq 1pvz.. dvi i:raigidds, du
pbuoliai). Sieja objektq kiekj su

atitinkamu objektq skaidiq imindiu
simboliu ir atuirk5diai 20 ir daugiau
ribose (A1.3).
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Zaisdamas, tyrin6damas,
veikdamas su aplinkos daiktais.
juos jungdamas ir skirdamas bando
atlikti sudeties veiksmus 5 ribose,
bando juos lyginti, grupuoti pagal
vienq poimf : dydi. form4, spalv4 ir
pan.

Remdamasis paryzdZiu bando
rikiuoti objektus i5 eiles pagal vien4
savybg (pvz., nuo trumpiausio iki
ilgiausio) (A2.1).

Zaisdamas, tyrinedamas,
veikdamas su aplinkos daiktais, juos
jungdamas ir skirdamas atlieka
sudeties ir atimties veiksmus l0
ribose; palygina objekq kieki (vienu
daugiau, maiiau, po lygiai ir pan.);
vienas ar bendradarbiaudamas su
kitais grupuoja, klasifi kuoja objektus
pagal pasirinkt4 arba nurodyt4
poiymi (dydi, form4, spalv4 ir pan.).

lSrikiuoja iS eiles pagal vienq
salybg (pvz., nuo trumpiausio iki
ilgiausio), paai5kina, kokia tvarka
sudeliojo objektus (A2.2).

Zaisdamas, tyrinedamas, veikdamas
su aplinkos daiktais eksperimentuoja
su pasirinktais objektq rinkiniais juos
jungdamas ir skirdamas, atlieka
sudeties ir atimties veiksmus 20 ribose;
palygina objekq kieki (daugiau.
maiiau vienu, dviem, po lygiai);
grupuojq klasifikuoja pagal kelis
poiymius (pvz.: dideli raudoni, dideli
melyni); keidia gmpavimo pagrind4.
I5rikiuoja objeldus i5 eiles pagal
pavyzdi (pvz., raudoni kubeliai nuo
maZiausio iki didZiausio), paaiSkina,
kokia warka sudejo objektus I vienq ar
kelias savybes (A2.3).

Zaisdamas, spontani5kai

lninidamas, bendradarbiaudamas
su kitais Eetui pazistamose
gynvenimiskose situacijose bando
matuoti atstum4, ilgi, t[ri, masg,
naudodamasis da2niausiai
naudojamu s4lyginiu matu.
Sulaukgs pagalbos objektus
palygina tarpusa vy'j e (pvz.. ilgesnis

- trumpesnis, sunkesnis
lengvesnis, didesnis - ma2esnis,
daugiau - maZiau, toliau - ardiau,
toks pat kaip - ne toks pat kaip)
(A3.1).

Zaisdamas, tyrinedamas,
bendradarbiaudamas su kitais gerai
paZistamose ryvenimiSkose
situacijose matuoja nedideli
atstum4, ilgi, t[ri, .*9,
naudodamasis dai-niausiai
naudojamu sqlyginiu matu,
objektus palygina tarpusav)'je
(pvz., ilgesnis - trumpesnis.
sunkesnis - lengvesnis, didesnis -
maZesnis, daugiau - maiiau, toliau
- ardiau, toks pat kaip - ne toks pat
kaip) (A3.2).

Zaisdamas, tyrinedamas
bendradarbiaudamas su kitais
i5matuoja nedideli atstum4, itgi, t[ri,
.^9, naudodamasis daZniausiai
naudojamu s4lyginiu matu, objektus
palygina tarpusalyje naudodamas
tiesioginius ir netiesioginius
palyginimus (kuris yra ilgesnis -
trumpesnis. sunkesnis - lengvesnis.
didesnis - malesnis, daugiau -
maZiau ar toliau - ardiau, toks pat
kaip - ne toks pat kaip) (A3.3).

2. Matematin6 komunikacija (B) I
vertinimas

II
vertinimas

III
vertinimas
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Zaisdamas, tyrin€darnas
kasdieninese situacijose jvardina
kai kuriuos skaidius iki 10. Bando
atsakyti i klausimus, ko y,ra

daugiau, ma2iau. kartais
atkartodamas tai, kq pasake kiti
(81.1).

Ziisduru., tyrinedamas
kasdiendse situacijose ivardina
skaieius iki 20; naudodamasis
aplinkos daikais atsako i
klausimus, ko yra daugiau, maZiau,
tiek pat, po lygiai ir pan. (B I .2. ).

Zaisdamas, tyrinedamas
kasdieninese situacijose jvardina
skaidius iki 20 t daugiau. Atsako i
klausimus, ko yra daugiau, maZiau,
tiek pat. po lygiai, kiek daugiau.
nurodydamas konkedius objektus.
SavarankiSkai kelia tikslingus
klausimus: kiek? kaip? koddl?
(B1.3).

Veikdamas vienas ar drauge su
kitais artimiausioje aplinkoje
atpaiista bent vien4 pasikartoj antl
sekos element4.

Veikia pagal nurodl.tq judejimo
krypti (pirmyn, atgal); bando
nurodyi daikto padeti (pvz.,
aukStai, iemai) (82. l).

Veikdamas vienas ar drauge su

kitais artimiausioje aplinkoje
atpaZjsta aiikiais pieSiniais,
LodLiais, simboliais pateiktas
sekas. Tyrinedamas, stebodamas,
ai5kindamasis pastebi ir nusako
desningumus, juos pratQsia.

Apib[dina ZodZiais ar iliustruoja
kitais jam 2inomais ar pasitil),tais
budais judejimo krypti (pirmyn,
atgal, i kairg, i deiing), erdveje
esandius daikto santykius savo
atZvilgiu (pvz., prie5ais mane, uZ

mangs, Salia mangs. kaireje.
de5ineje), kitq daiktq padeti vienas
kito atZvilgiu (auk56iau, Zemiau,
vir5, po, prie, ui) (B2.2).

prie, uZ). Pasirinktu b[du parodo,
kur yra greta esantys, bet nematomi
objektai (pvz., iaidimq kiemelis ir
pan.) (B2.3).

Zaisdamas, tyrinedamas,
bendradarbiaudamas paZistamose
situacijose pradeda skirti kai kuriq
irykiq sek4 pagal laik4 (kas kada
ryko), priskirti ivykius, kurie buvo
vakar, Siandien (83.1).

Zaisdamas, tyrinedamas,
bendradarbiaudamas paiistamose
siruacijose kuria nuosekli4 keliq
iinomq ivykiq sek4 pagal laikq
(kas kada ryko), bando sieti

lvykius, kurie buvo vakar, Siandien
ar bus rytoj bei nuolat
pasikartojandius [vykius su

konkelia savaitds diena (83.2).

Zaisdamas, tyrinedamas,
bendradarbiaudamas paZistamose

situacijose kuria nuosekli4 Zinomq

irykiq sek4 laiko tvarka su tam tikrrl
irykiq situacijomis (ungia kelis

irykius). Skiria irrykius, kurie buvo
vakar, Siandien ar bus rltoj. Sieja
paZistamus ivykius su konkredia
savaites diena (B3.3).
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Bendradarbiaudamas su kitais
savo artimojoje aplinkoje,
pasiUlytais biidais bando rinkti ir
fiksuoti (ivairiais simboliais) gerai
Zinomus duomenis pagal vien4
pozymi (Zaislq spalv4 ir pan.).
Atlikdamas veiksmus, pasinaudoja
kiq pasiiilymais (B4. 1).

Vienas ar bendradarbiaudamas
su kitais savo artimojoje aplinkoje,
pasirinltais ar pasi0lytais biidais
renka, fiksuoja gerai Zinomus
duomenis pagal vien4 pozymi,
pasirinktu biidu juos pristato.
Atlikdamas veiksmus, teikia
pasitilymus kitiems (84.2).

Vienas ar bendradarbiaudamas su
kitais savo artimojoje aplinkoje,
pasirinktais budais renka, fiksuoja
(ivairiais simboliais), pateikia
surinktus duomenis pagal vien4 ar
daugiau poZymiq, pasirinktu b[du
juos pristato. Atlikdamas veiksmus,
teikia pasillymus, kurie reikalauja jo
paties pastangq, atsilvelgia i kitq
siiilymus (B4.3).

3. KflrybiSkas matematiniq problemq sprendimas (C) I
vertinimas

II
vertinimas

III
vertinimas

Stebedamas, paLindamas,
tyrinedamas realioje ar virtualioje
aplinkoje pateiktus ar pastebetus
matematinius objektus, atpaZista
kai kurias plok5tumos figflras
(apskritim4, kvadrat4, trikampi ar
stadiakampi), grupuoja jas pagal
vien4 poZymi. Bando konstruoti i5
ivairiq medZiagq (C I .1).

Stebedamas, pfrindamas,
spontani5kai ar tikslingai
tyrinedamas realioje ar virtualioje
aplinkoje pateiktus, atrastus ar
pastebetus matematinius objektus,
atpaZista plok5tumos (apskritim4,
kvadratq stadiakampi, trikampi),
erdves (kub4, rutuli) figiiras,
bando jas apibfldinti, palyginti,
grupuoja (pagal vien4 po?mi),
modeliuoja. Konstruoja,
i5bandydamas artimosios aplinkos
gerai Zinomas medZiagas, jq
jungimo galimybes. Domisi,
klausineja, keldamas klausimus
,,kod6lo' (C 1.2).

Stebedamas, pfrindamas,
spontani5kai ar tikslingai
tyrinedamas realioje ar virtualioje
aplinkoje pateiktus, atrastus ar
pastebetus matematinius objektus,
atpaiista plok5tumos (apskritimq,
kvadrat4 stadiakampi, trikampi),
erdves (kub4, rutuli) figiiras, jas
apibudina, rti5iuoja (pagal kelis
poZymius), modeliuoja.

Konstruoja i5bandydamas ivairias
medZiagas, jq jungimo galimybes,
tobulina savo darb4.

Domisi, klausineja, ie5ko
atsakymo i klausimus ,,kod6l?'0,
,,kaip?" (C1.3).
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ZodZiu, gestais ir kitokia k[no
kalba ar kitu pasirinktu b[du
bando spontaniskai dalintis
ispudZiais, kaip atliko uZduoti.
Veikia atsiribodamas nuo
asmeninds atsakomybes bendrame
grupes darbe (C2.l).

Derindamas Zoding kalb4,
gestus ir kitoki4 k[no kalbq bei
konkreiius objektus. spontaniSkai
dalinasi [spldiiais, kaip atlikto
veiksmus ir kokia seka.
Remdamasis anlstesne patirtimi
svarsto. kq kiq kaa4 darytq kiuip.
Dalinasi savo veiksmais bendrame
grupes darbe, priima kitq
sprendimus (C2.2).

Derindamas Zoding kalbq gestus
ir kitoki4 kflno kalb4 bei konkredius
objektus, pasakoja ispiidZius, kaip
atliko veiksmus at jq sek4.
Remdamasis ankstesne patirtimi
numato, k4 kit4 kart4 darytq kitaip.
Domisi, klausineja, ieSko atsakymo i
klausim4 ,,kodel?". Priima kitq
siulomus sprendimus, rodo iniciatyv4
iSsprgsti problem4 arba randa
sprendim4. kuris tinka visiems
(c2.3),

Meninio o ral iekim sritis:
Pasiekimq lygiai

Iki pagrindinio lygio Pagrindinis lygis VirS pagrindinio lygio

1. Menind (dail6s, 5okio, teatro, muzikos) raiSka (A) I
vertinimas

II
vertinimas

III
vertinimas

Vienas, poroje ir grupeje, kartais
derindamasis prie kitq vaikq
tembro, tempo, garsumo, ritmo ar
judesiq i5moksta dainq, Zaidimq,
rateliq, Sokiq atskirq elementq;
imituodamas kitus pavaizduoja

lvairius isivaizduotus bei tikrus
veikejus (Al.l).

Vienas, poroje ir grupeje,
daZnai derindamasis prie kiq
vaikq tembro, tempo, garsumo,
ritmo ar judesiq i5moksta dainq,
iaidimq, rateliq, Sokiq; savaip
pavaizduoja ivairius isivaizduotus
bei tikrus veikejus (A1.2).

Vienas, poroje ir grupeje
derindamasis prie kitq vaikq tembro,
tempo, garsumo, ritmo ar judesiq
iSmoksta dainq iaidimq, rateliq,
Sokiq: pavaizduoja ivairius
isivaizduotus bei tikrus veikejus
i5rySkindamas svarbiausias jq
savybes (A1.3).
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Zaisdamas, tyrinedamas,
improvizuodamas, konstruodamas,
kitq drqsinamas i5bando ivairias
dailes priemones (pvz., pie5tukus,
teptukus, kreideles, gua54, moli,
gamtos ir netradicines medZiagas),
kuria pasifllyta arba paties
pasirinkta, daZniausiai ta padia,
technika. Spontani5kai taiko
ivairias kiirybines idejas. Prisideda
prie gupes erdves ir kasdienes
aplinkos puo5imo (A2. I ).

Zaisdamas, tyrinedamas,
improvizuodamas, konstruodamas
i5bando dailes priemones (pvz.,
pieStukus, teptukus, kreideles,
gua54, moli, gamtos ir
netradicines medZiagas), kuria
paties pasirinkta ar pasiiilyta
dailes technika. Spontani5kai
taiko ivairias kflrybines idejas,
ie3ko naujq rai5kos b[dq. Kanu su

kitais bendruomenes nariais
puo5ia grupes erdves ir kasdieng
aplink4 (A2.2).

Zaisdamas, tyrinedamas,
improvizuodamas, konstruodamas
iSbando ivairias dailes priemones
(pvz., pie5tukus, teptukus, kreideles,
gua5q, moli, gamtos ir netradicines
medZiagas), kuria paties pasirinkta
technika. Tikslingai taiko ivairias
kiirybines idejas, iSbando naujus
raiSkos budus, negalvodamas apie
galutini rerultat4. Tikslingai
pasirenka norimo storio linijas,
spalvas ar formas siekdamas ktirinyje
iSgauti savit4 ritm4, nuotaik4.
Inicijuoja ir kartu su kitais
bendruomenes nariais puo5ia grupes
erdves ir kasdieng aplink4 (A2.3).

Zaisdamas, tyrinedarnas,
improvizuodamas, kurdamas, kitq
dr4sinamas i5bando kai kuriuos
pasigamintus arba daZniausiai
prieinamus ir lengvai valdomus
muzikos instrumentus, kiino
perkusijos garsus bei balso
galimybes. Su pagalba panaudoja
i5moktus ritmikos bei melodinius
darinius savo kfiryboje. Pasiiilo
idejq garsiniams fonams (A3.1).

Zaisdamas, tyrinedamas,
improvizuodamas, kurdamas
i5bando ir naudoja pasigamintus
arba daZniausiai prieinamus ir
lengvai valdomus muzikos
instrumentus, kfino perkusijos
garsus bei balso galimybes.

Panaudoja i5moktus ritmikos
bei melodinius darinius savo
kiiryboje ir pagrindZia savo
pasirinkim4. Pateikia savo
muzikines idejas pieSiniu,
simboliais, Zenklais arba
naudodamas skaitmenines

ira5ymo technologijas. Kuria
garsinius fonus. (A3.2).

Zaisdamas, tyrinedamas,
improvizuodamas, kurdamas i5bando

ivairius muzikos instrumentus, k[ino
perkusijos garsus bei balso
galimybes, pagrindZia savo
pasirinkim4 ir panaudoja ivairias
i5raiSkos priemones, tobulindamas
kDrinio atlikim4. Panaudoja kelis
i5moktus ritmikos bei melodijq
darinius savo kiiryboje, muzikos
darinius jungia i ilgesnes sekas.
Pateikia savo muzikines idejas
pie5iniu arba naudodamas
skaitmenines ira5ymo technologijas.
Kuria ir fiksuoja garsinius fonus
(A3.3)
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Zaisdamas, tyrinedamas, kittl
dr4sinamas bei pagal pateiktus
pavyzdZius kuria judesius, kartais
kuria jq sekas, improvizuoj4
bandydamas atsiZvelgti i Sokio
nuotaik4 ar tem4. Naudodamasis
pavyzdliais ir patarimais i5bando

ivairiq judesiq temp4, dydi, erdves
lygius, siekdamas pavaizduoti
aplinkos objektus, kai kuriuos
gamtos rei5kinius (A4. l).

Zaisdamas, tyrin6damas kuria
judesius ir jq sekas, improvizuojq
daZniausiai atsiZvelgdamas i Sokio
nuotaik4 ar tem4. I5bando ir
pritaiko ivairiq paties sugalvotq ar
parodytq judesiq temp4, dydi,
erdves lygius, siekdamas
pavaizduoti artimosios aplinkos
objektus, gamtos rei5kinius
(/.4.2).

Zaisdamas, tyrin6damas kuria
judesius ir jr'l sekas, improvizuoja,
atsiZvelgdamas i Sokio nuotaik4 ilr
temq. ISbando ir tikslingai pasirenka

ivairiq judesiq temp4, dydi, erdves
lygius siekdamas pavaizduoti aplinkos
objektus, gamtos rei5kinius (A4.3).

Per kiq inicijuotus teatrinius
Zaidimus i5bando kitq pasiiilytus
judesius, veido i5rai5kas bei balso
galimybes, pavaizduojant skirtingus
atliekamo kiirinio ivykius, veikejus,
jq emocijas ir jausmus. Panaudoja
leles, kostiumus, dekoracijas ir
kitas priemones naratyviniuose
Zaidimuose. Sulaukgs pagalbos
i5rei5kia emocijas balsu, veido
i5rai5ka bei judesiais per teatrinius
Zaidimus. Pateikia paprastq
pavyzdLi4, kaip kiti Zmon€s
i5rei5kia emocijas ir jausmus balsu
ir kiinu (A5.1).

Per savo ar kitq inicijuotus
teatrinius Zaidimus i5bando ir
pritaiko ivairius paties sugalvotus
ar parodytus judesius, veido
i5rai5kas bei balso galimybes
pavaizduojant skirtingus
atliekamo klrinio ivykius,
veikejus, jq emocijas ir jausmus.

Panaudoja leles, kostiumus,
dekoracijas ir kitas priemones
pletojant naratyvinius Zaidimus ir
kiirinius. Stebedamas,
tyrinedamas nusako, kaip kiti
Zmones i5rei5kia emocijas ir
jausmus balsu ir k[nu (A5.2).

Per savo ar kitq inicijuotus
teatrinius Zaidimus iSbando ivairius
judesius, veido i5rai5kas bei balso
galimybes, pavaizduojant skirtingus
atliekamo kflrinio ivykius, veikejus, jq
emocijas ir jausmus. Pasiulo, kokias
priemones (pvz. leles, kostiumus,
dekoracijas ir kt.) panaudoti, pletojant
naratyvinius Zaidimus ir k[rinius.
ISreiSkia veikejq emocijas balsu, veido
i5rai5ka bei judesiais prisiderindamas
prie kiq vaikq raiSkos per savo ar kitq
inicijuotus teatrinius Zaidimus. Parodo,
kaip kiti Zmones i5rei5kia emocijas ir
jausmus balsu ir kunu (A5.3).

2. Meno (dail6s, 5okio, teatro, muzikos) supratimas ir vertinimas (B) I
vertinimas

II
vertinimas

Il
vertinimas

Tyrinedamas, stebedamas,
kurdamas ir naudodamasis
pateikiamomis uZuominomis
apibiidina daugum4 linijq (trumpos,
ilgos, storos, plonos, ry5kios ir t. t.),
ivardija daugum4 spalvq. Paai5kina,
kas pavaizduota (B l. 1).

Tyrinedamas, stebedamas,
kurdamas apibtidina daugum4
linijq (trumpos, ilgos, storos,
plonos, rySkios ir t. t.), spalvq ir
keletq formq. Paai5kina, kas
pavaizduota, nusako ai5kiai
perteiktq tem4, idej4, nuotaik4
(81.2).

Tyrinedamas, stebedamas,
kurdamas apibtidina linijas (trumpos,
ilgos, storos, plonos, ry5kios ir t. t.),
daugumq spalvq ir formq. Paai5kina,
kas pavaizduota, nusako ai5kiai
perteikt4 tem4, idej4, nuotaik4,
atkreipdamas demesi i detales, naudot4
technik4 Gl.3).

))



Sulaukgs pagalbos savais
LodLiais apibiidina muzikinius
kontrastus (auk5tai, Lemai; garsiai,
tyliai; ilgas, trumpas; tas pats,
skirtingas; linksmas, liudnas) bei
paai5kina kai kurias muzikines
s4vokas klausant, kuriant ir
atliekant ivairius muzikos kurinius
(B2.1).

Zaisdamas, tyrinedamas,
improvizuodamas skiria ir
palygina muzikinius kontrastus
(auk5tai, Lemai; garsiai, tyliai;
ilgas, trumpas; tas pats, skirtingas;
linksmas, liiidnas) bei paai5kina
kai kurias daZniausiai vartojamas
muzikines s4vokas klausant,
kuriant ir atliekant ivairius
muzikos k0rinius (82.2).

Elementariais muzikiniais terminais
apibtidina muzikinius kontrastus
(auk5tai, Lernai; garsiai, tyliai; ilgas,
trumpas; tas pats, skirtingas; linksmas,
lifldnas) bei paaiSkina kai kurias
muzikines s4vokas klausant, kudant ir
atliekant ivairius muzikos kErinius
(B2.3).

Naudodamasis pateikiamomis
uZuominomis, apibUdina savo
atlikto, sukurto ar stebeto Sokio
tempq, judesius, temQ, nuotaik4.

[vardija 1-2 judejimo bodus (B3,.1).

Apibudina savo atlikto,
sukurto ar stebeto Sokio temp4,
judesius, tern4, nuotaik4, nusako
pagrindinius judejimo b[dus
(B3.2).

Elementariais terminais apibudina
savo atlikto, sukurto ar stebeto Sokio
tempq, judesius, tem4, nuotaik4,
pagrindinius judejimo biidus (B3.3).

Sulaukgs pagalbos ar
naudodamasis pateikiamomis
uZuominomis paai5kinq kaip
pasakojimas ar teatro spektaklis
paveikia jausmus.

Aptaria, kaip teatrines rai5kos
priemones (balsas, kunas, leles,
kostiumai, dekoracijos ir kt.) daro
spektakli idomesni (84. l).

Paai5kina, kaip pasakojimas ar
teatro spektaklis paveikia
jausmus, aptaria, kaip teatrines
rai5kos priemones (balsas, kiinas,
leles, kostiumai, dekoracijos ir
kt.) padeda juos i5rySkinti (84.2).

Paai5kina, kaip pasakojimas ar
teatro spektaklis paveikia jq jausmus ir
kaip jq jausmai paveikia pasakojim4 ar
spektakli. Aptaria, kaip teatin6s
rai5kos priemones (balsas, kflnas, leles,
kostiumai, dekoracijos ir kt.) padeda

i5ryBkinti jausmus (B4.3).

))



Naudodamasis uZuominomrs
arba paryzdiiais. teikia
pastebejimus apie koncertus,
spektaklius. parodas. pavienius
meno k[rinius ar bendraamZiq
raiSkQ.

Sulaukgs kitq (pvz., draugq,
mokyojo) griZlamojo ryiio.
tobulina savo muzikines,
kinestetines, vaizduojamojo meno
ar vaidybines idejas (B5.1).

Dalijasi isp0dZiais, uZduoda
klausimus ir teikia pastebejimus
apie maBtus koncertus,
spektaklius, parodas, pavienius
meno k[rinius ar bendraamiiq
raiSk4. Sulaukgs kitq (pvr-
draugq, mokyojo) griZtamojo

rySio tobulina savo muzikines,
kinestetines, vaizduojamojo meno
ar vaidybines idejas (85.2).

Dalijasi ispiidZiais, analizuoja,
uZduoda klausimus ir aktyviai teikia
pastebejimus apie koncertus,
spektaklius, parodas, pavienius meno
kDrinius ar bendraamZiq rai3k4.
Sulaukgs kitq (pvz., draugq, mokyojo)
griitamojo rySio, noriai tobulina savo
muzikines, kinestetines,
vaizduojamojo meno ar vaidybines
idejas (B5.3).

Stebi, klausosi meno k[rinio ir
atsakydamas i pateiktus klausimus
arba u2uominas trumpai nusako,
koddl korinys patiko ir kuo jis
idomus (86.1).

Stebi, klausosi meno ktrinio ir
trumpai nusako, kodel kurinys
patiko ir kuo jis [domus, kurios
muzikines idejos. vaizduojamojo
meno, Sokio ar spektaklio dalys
labiausiai patraukia dimesj
(B6.2).

Stebi, klausosi meno kurinio r
nusako, kodel k[rinys patiko ir kuo jis
[domus. l5vardija, kurios muzikines
idejos, vaizduojamojo meno, Sokio ar
spektaklio dalys labiausiai patraukia
ddmesi ir, naudodamasis
uiuominomis, iSskiria konkredias
savybes (86.3).

Naudodamasis uZuominomis ir
vadovaudamasis pateiktais
kriterijais, atpazista ryskius k[rinio
elementus. kurie ji padeda priskirti
konkediam lengvai atpaZistamam
ir anksdiau girdetam stiliui, Zanrui
ar laikmediui (B7.1).

Bendradarbiaudamas su kitats
ir naudodamasis savo sukurtais ar
pasiulltais kriterijais aptaria

rySkiausius kiirinio elementus,
kurie padeda ji priskirti
konkrediam lengvai atpaZistamam
ir anksdiau girdeam stiliui, ianrui
ar laikme6iui (B7.2).

Bendradarbiaudamas su kitais ir
naudodamasis kiterijais, atpaZista

rySkius kiirinio elementus, kurie
padeda ji priskirti konkeCiam lengvai
atpaiistamam ir anksdiau girdetam
stiliui, tanrui ar laikmediui. Savais
ZodZiais pagrindiia savo nuomong
(B7.3).

3. Meno (dail€s, 5okio, teatro, muzikos) reilkiniq taikymo bei paskirties ir kontekstq paiinimas (C)
I

vertinimas
II

vertinimas
III

vertinimas

) )



Naudodamasis uZuominomis ar
pavyzdZiais nusako, kur ir kada
girdi muzik4 ar mato Soki, pastebi
dailes kurinius savo aplinkoje bei
nurodo Siq meno kiiriniq paskirtis.
Aptaria, kada ir kaip Zmones klnu
ir kalba rodo emocijas teatre ir
gyvenime. Skiria atlikejus nuo
klausytojq (Cl.l).

Nusako, kur ir kada girdi
muzik4 at mato Soki, pastebi
dailes kfirinius savo artimojoje
aplinkoje, bendradarbiaudamas
aptaria Siq meno kuriniq paskirtis.
Aptaria, kada ir kaip imones kflnu
ir kalba rodo emocijas teatre ir
gyvenime. Nusako, kuo skiriasi
atlikejq ir klausytojq vaidmenys
(c1.2).

Nusako, kur ir kada girdi muzik4 ar
mato Soki, pastebi dailes ktirinius
aplinkoje bei nurodo Siq meno kiiriniq
paskirtis. Trumpai pasidalina savo

isp[dZiais apie kfrinio dermg su

aplinka. Aptaria, kada ir kaip Zmones
kunu ir kalba rodo emocijas teatre ir
gyvenime. Paai5kina, kaip pasakojimai
ir teafras padeda suprasti skirtingus
veikejq poZilrius (C1.3).

Zaisdamas, tyrinedamas,
bendradarbiaudamas,
naudodamasis uZuominomis ar
pavyzdZiais nusako, kaip jo
pomegiai ir menines patirtys siejasi
su jo meniniais pasirinkimais (pvz.,
kokios muzikos klausytis, kokias
medijas rinktis, kaip dekoruoti savo
aplink4 kokius spektaklius pamatyti
ir kt.) (C2.1).

Zaisdamas, tyrinedamas,
bendradarbiaudamas aptaria savo
meninius pasirinkimus (pvz.,
kokios muzikos klausytis, kokias
medijas rinktis, kaip dekoruoti
savo aplink4, kokius spektaklius
pamatyti ir kt.) (C2.2).

lZvelgia ir paai5kina, kaip jo
pomegiai ir menines patirtys siejasi su
jo meniniais pasirinkimais (pvz.,
kokios muzikos klausytis, kokias
medijas rinktis, kaip dekoruoti savo

aplink4, kokius spektaklius pamatyti ir
kt.) (c2.3).

Aptargs, patyrinejgs pasillytos
savos ir uZsienio kulttiros muzikos,
Sokio, dailes rai5kos pavyzdLirq
atskiria savos kultdros pavyzdZius
nuo kitq kultiiry (C3.1).

Aptargs, patyrinejgs paties
pasirinklos ar pasifilytos savos ir
uZsienio kultlros muzikos, Sokio,
teatro, dailes rai5kos pavyzdZius,
pagal pateiktus kriterijus nusako
kelis ai5kiai pastebimus
pana5umus ir skirtumus.
Paai5kina, kuo tie skirtumai jam

idomiis (C3.2\.

Aptargs, patyrinejgs savos ir
uZsienio kultfiros muzikos, 5okio,
teatro, dailes rai5kos pavyzdZiq pagal
pateiktus kriterijus nurodo pana5umq ir
skirtumq. Paai5kina tq skirtumq
ypatumus ir kuo tie skirtumai jam

idomiis (C3.3).

Sulaukgs pagalbos, muzikine,
Sokio, teatro bei vizuali4ja rai5ka
prisideda prie ugdymo istaigos ir
savo aplinkos kulttirinio gyvenimo,
bendrauja su ugdymo istaigos
svediais - menininkais (Ca.1).

Muzikine, 5okio, teatro bei
vizualiqja raiSka prisideda prie
ugdymo istaigos ir savo aplinkos
kulturinio gyvenimo, pagal savo
galimybes bendrauja su ugdymo

!staigos svediais - menininkais
(c4.2).

Rodo iniciatyv4 ir muzikine, 5okio,
teatro bei vizuali4la rai5ka aktyviai
dalyvauja ugdymo istaigos ir savo

aplinkos kulturiniame gyvenime,
bendrauja su ugdymo istaigos svediais

- menininkais (C4.3).
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Zaisdamas, tyrinedamas,
bendradarbiaudamas,
naudodamasis pateikiamomis
uZuominomis ir pavyzdZiais.
pasiulo, kaip savo Seimoje ir kitoje
aplinkoje uZ ugdymo istaigos ribq
panaudoti ir pletoti patirtas ar
sukurtas muzikines idejas,
spektaklius bei kitus kErinius
(cs.r).

Zaisdamas, tyrinedamas,
bendradarbiaudamas pasiElo. kaip
savo artimoje ar kitoje aplinkoje
tL ugdymo istaigos ribq
panaudoti ir pletoti patirtas ar
sukurtas muzikines id6jas,
spektaklius bei kitus kiirinius
(cs.2).

Pasi[lo, kaip savo Seimoje ir kitoje
aplinkoje uZ ugdymo istaigos ribq
panaudoti ir pletoti patirtas ar sukurtas
muzikines id6jas, spektaklius bei kitus
ktrinius. Aktyviai prisideda

igrvendinant Sias idejas (C5.3).

Sveikatos ir fizinio u o iekim mlal asiekim sritis:
Pasiekimq lygiai

Iki pagrindinio lygio Pagrindinis lygis Viri pagrindinio lygio
I

vertinimas
il

vertinimas
III

vertinimas1. Savgs ir kitq paiinimas, atsakingas elgesys (A)

Save ir savo gebejimus vertina
teigiamai, stebi ir atpaZista kitq
palankumo ir nepalankumo jam
Zenklus, padr4sina kitus (A1.3).

Naudodamasis padr4sinimais
save ir savo gebejimus venina
teigiamai, stebi ir pagal pavyzdi
atpazjsta kitrl palankumo ir
nepalankumo jam Zenklus (A1.1).

Save ir savo gebejimus vertina
teigiamai, stebi ir atpaZista kitq
palankumo ir nepalankumo jam
ienklus (A1.2).

lvairiose kasdien€se
situacijose atpaZista ir nusako
savo ir kitq pagrindines emocijas:
dZiaugsm4, liidesi, pykti, baimg,
nuostab4, jauduli, pavyd4;
nusako, kokios emocijos
vaizduojamos paveiksl6liuose,
vaizdo medZiagoje, nuotraukoje;
naudoja ivairias veido mimikas,
balso intonacijq kiino kalbq
norddamas i5reik5ti savo jausmus

ir emocijas (A2.2).

lvairiose kasdienese situacijose
atpaiista ir nusako savo ir kitq
pagrindines emocijas. pasakoja apie
jas ir numato jq valdymo s$ategijas:
naudoja ivairius b[dus savo jausmams

ir emocijoms ilreik5ti (A2.3).

Veikdamas ivairiose kasdienese
situacijose, stebedamas vaizdo
medZiagq. paveikslelius iSvardina
lengviausiai atpaiistamas juose
matomas emocijas; naudoja kai
kurias veido mimikas, balso
intonacijq, kiino kalb4 norddamas
iSreikSti savo jausmus ir emocijas
(A2.1).

))



Zaisdamas, tyrinedamas,
stetridamas i5 kuno kalbos ir balso
sprgsdamas aptaria. kaip jaudiasi
kitas Lnogus; pasakoja, kaip pats
jaudiasi, kai yra nusimings, piktas
(A3.1).

Zaisdamas, tyrinedamas,
steb6damas aptaria ir daZniausiai
taiko b[dus, kurie gali padeti
pasijusti geriau, jei bfina
nusimings, piktas, susijaudings
(A3.2).

15 veido mimikos, balso, k0no
kalbos pasako ir papasakoj4 kaip
jaudiasi kitas, kitiems padeda valdli
neigiamas emocijas; pasakoja, kas gali
padeti jam pasijusti geriau, kai yra
nusimings ar piktas, ir kaip jis gali
paddti kitiems (A3.3).

Naudodamasis patarimais nusako
problemos esmg, su kitais tariasi ddl
problemos sprendimo, naudodamasis
patarimais ar palyzdZiais numato
iingsnius (A4.1).

Sunkumq iveikai ie5ko tinkamq
anksdiau aptartq arba pasifilytq
sprendimq, kuriq pasekmes gali
numat),ti, tariasi su kitais ir
atsiZvelgia i jq nuomong. si[lo ir
priima pagalb4 (A4.2).

le5ko tinkamq sprendimq i5keltai
problemai sprgsti, numato priimtq
sprendimq galimas pasekmes, tariasi su

kitais ir atsilvelgia i jq nuomong,
siiilo ir priima pagalb4 (A4.3).

Dallvaudamas ivairiose veiklose
trumpai nusako priimtq susitarimq,
taisykliq prasmg bei naudingumq,
naudodamasis patarimais ar
pavyzdZiais stengiasi jq laikytis.
Kartais atpa;ista patydias ir smurtq,
mokosi jq vengti ir ijuos reaguoti
(As.l).

Dalyvaudamas ivairiose
veiklose aptaria priimtq susitarimq,
taisykliq prasmg bei naudingum4,
dainiausiai jq laikosi. AtpaZista
patydias ir smurt4. mokosi jLI

vengti ir ijuos reaguoti (A5.2).

Daly,raudamas ivairiose veiklose
pasakoja apie susitarimq, taisykliq
prasmg, naudingumq jq laikosi ir
skatina laikytis kitus; stengiasi iSvengti
smurto ir patydiq, itraukia kitus i5i
proces4 (A5.3).
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veikdamas drauge su kitais, pagal
paryzdi atpa2jsta kai kurias
daZniausiai aplinkoje sutinkamas
pavojingas buitines medZiagas ir
priemones. kritinius jvykius,
pavojingas vietas. naudodamasis
patarimais stengiasi tinkamai elSis
ugdymo istaigos aplinkoje ir
i5rykose (A6.1).

Skina galim4 elgesi, kad A6.3).
sau ir kitiems;
tinkamai elgiasi

ymo istaigos aplinkoje ir
Bvykose (A6.2).

tyrinedamas, isdamas, tlrinedamas, Zaisdamas, tyrinedamas, veikdamas
ienas ar drauge su kitais atpaZistavienas ir drauge su

tais atpalista kai kurias laustar aplinkoje sutinkamas
muslal aplinkoje sutinkamas ingas buitines medZiagas ir

vojingas buitines medZiagas ir emones, kitinius irykius, pavojingas
etas, pateikia parryzdLiq, kaip jas

lbimo
(pvz.,

miltelius,
degtukus,

elektrini
S

ugiai laikyti namuose, pataria kitiems.
irdul!), kritinius lrykius (pvz., inkamai elgiasi ugdymo istaigos

sr4), pavojingas vietas (pvz., Iinkoje ir iSrykose, argumentuoja,
stanti led4, vandens telkini), odel reikia budriai ir atsargiai elgtis

uslal

2. Asmens sveikatos stiprinimas @)
I

vertinimas
II

vertinrmas vertinimas
III

Zaisdamas, tl,rinedamas,
dallvaudamas kasdienese situacijose
pasakoja, kaip supranta, kas yra
sveikata (bukle, savijauta), sveika
gyvensena, bendrose veiklose
veikdamas kartu su kitais stengiasi

los laikytis (B1.1).

Zaisdimis, tyrinedamas,

PalYnr'audamas kasdienese

[ituacijose stengiasi lailqnis

[veikos gyvensenos: saugo savo

[r.unq, savo ir kitq sveikatq. pateikia
sveikatai palankaus ir sveikatai

[alingo elgesio parryzdziq (B 1.2).

Papasakoja apie saugias ir
nesaugias aplinkas, bendrose
veiklose veikdamas kartu su kitais
prisideda prie saugios aplinkos
uitikinimo (B2.1).

Dalyvaudamas lvalnose Dalyvaudamas ivairiose veiklose

[tpazista, aptari4 palygina saugias iriklose atpaiista, aptaria saugias
r nesaugias iaidimq ir ugdymosr
plinkas, prisideda pne sauglos

aplinkos uZtikrinimo, stengiasi
elgtis taip, kad iSvengtq ligq ir
[raumq (B2.2).

))

Zaisdamas, tvrinedamas.
kasdienese situacijose

laikosi sveikos g),vensenos:
savo kun4, savo ir kiq sveikatq,

kodel reikia saugoti savo ir
kEn4 ir sveikat4, nusako galimas

pateikia pavyzdZiq. Prisideda
saugios aplinkos uZtikrinimo,

elgiasi taip, kad i5vengtq
ir traumq, rupinasi kitais (B2.3).



Tyrinedamas, stebedamas trumpai
rusako sveikos mitybos principus,
izinio akry.vumo naud4 sveikatai.
,laudodamasis patarimais ar
nvyzdliais renkasi sveik4 maist4,
ktpq fizini judejim4 (B3. I ).

Tyrin6damas, stebddamas Tyrinedamas, stebedamas renkasi
ikq maist4. akty"vq fizini judejim4.ainiausiai renkasi sveikq maistq

fizini judejim6 reflektuoja entuoja savo pasirinkim4 (B3.3)
q naud4 sveikatai (B3.2).

Zaisdamas, tyrinedamas,
dalyvaudamas

Thisdamas, t)Tinedamas, Zaisdamas, tyrinedamas, steb6damas,
y"vaudamas kasdienise situacijoseamas, dall,vaudamas

sdienese situacijose nusako, kur 6se situacijose nusako ir
pirmosios pagalbos

pasakoja ir demonstruoja pirmosios

iptis pagalbos irykus nelaimei, taiko bos nelaim€s ar ligos aWeju

elgtis susirgus (B4.1) snius: kaip elgtis nelaim€s ar us Zingsnius, parada, k4 darlti,
igos atveju, kur kreiptis pagalbos, pasveikgs vel nesusirgtq (B4.3).

p padeti susirgusiam Seimos

ui (84.2).

I
vertinimas

II
vertinimas

III
vertinimas

as, spontani5kai ar sdamas, spontani5kai ar Zaisdamas, spontani5kai ar tikslingai
udedamas demonstruoja pagrindinius
udejimo gebejimus: eina, bega,

tikslingai judddamas, naudodamasis
patarimais ar patyzdLiais
demonstruoja daugumq pagrindiniq
judejimo gebejimq: eina. bega,
Sokinej4 meta, gaudo, spiria, atmuia,
lipa, kartais atlieka nesudetingus
koordinacijos pratimus (C 1.1).

lingai judedamas demonstruoja
gum4 pagrindiniq juddjimo

bejimq: eina, bega, Sokin€j4 kinejg meta, gaudo, spiria, atmusa,

eta, gaudo, spiria, atmuSa, lipa, ipu, i5laiko pusiausvyrq, atlieka
ngesnius koordinacijos pratimusiausiai i5laiko pusiausvyrq,

tlieka nesudetingus koordinacijos cr.3).
atimus (C1.2).

) )

3. Jud6jimo gebtjimq pldtojimas (C)



Zaisdamas, mankBtindamasis,
dalynuaudamas kitose akry.viose
veiklose, naudodamasis patarimais
atlieka kitq demonstruojamus
pratimus, nesud6tingus judesiq
junginius, pratimq derinius, atskiroms
kuno dalims skirtus pratimus, kartais

fiademonstruoja savo sukurtq pratim4
(c2.1).

Zaisdamas, mank5tindamasis,
dalyvaudamas kitose aktyviose
veiklose, tyrinedamas savo kuno
galimybes atlieka. kuria
nesudetingus judesiq junginius,
pratimq derinius, atskiroms k[no
dalims skirtus pratimus (C2.2).

amas, mankStindamasis,
yvaudamas kitose aktyviose veiklose,
inddamas savo kiino galimybes
liai atlieka ir kuria nesudetingus

udesiq junginius, pratimq derinius,
roms kuno dalims skirtus pratimus,

ataria kitiems kaip tiksliau juos atlikti.
c2.3).

Padr6intas ZaidZia nesudetingus
judriuosius. muzikinius, tautinius
(lietuviq liaudies ir kitq tautq),
sportinius zaidimus. Naudodamasis
patarimais ar paryzdiiais stengiasi
suprasti ir laikltis Zaidimo taisykliq
(c3.l).

dLia nesuddtingus
udriuosius, sportinius, muzikinius,
utinius (lietuviq liaudies ir kitq
utq) Zaidimus. Paai3kina iaidimq
isykles, da2niausiai jq laikosi. turi
egstamq Zaidimq (C3.2).

Paai5kina Taidimq taisykles, pats jlt
laikosi ir pataria kitiems, kaip laikytis.
Rodo iniciatyv4 mokytis naujq iaidimq,
siiilo savo megstamus Zaidimus (C3.3).

Naudodamasis patarimais ar
palyzdZiais stovedamas,
sddedamas, judedamas stengiasi
stebeti, koreguoti, konholiuoti savo
laikysen4 ir kvepavim4 (C4.1).

Stovedamas, sededamas,
judedamas stengiasi stebeti ir
kontroliuoti savo laikysenq ir
kvepavim4 (C4.2).

S6d6damas, stovedamas,
judedamas demonstruoja taisykling4
laikysenq. Atkreipia demesi i
netaisykling4 laikysen4, stebedamas
savo ir grupes draugg laikysen4
(c4.3).

4. Savistaba ir s4veika su kitais judant (D)
I

vertinimas
II

vertinlmas
III

vertinimas

Naudodamasis patarimais ir
par,yzdZiais juda ribotoje erdvije,
kartais laikydamasis asmenin€s ir
bendros erdves ribq (D1.1).

Judddamas dainiausiai jaudia
asmening ir bendr4 erdvg, saugo
save ir kitus (D1.2).

Juda saugiai, stebedamas erdveje
esandias kliEtis: daiktus, kitus vaikus.
Greitai atsistoja i eilg, vor4, rat4.
lSlaiko atstumq. Judedamas poroje
prisitaiko prie porininko judejimo
tempo, stengiasi derinti rankq ir kojq
judesius (D1.3).
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Atlikdamas pratimus poroje,
komandoje stengiasi bendrauti ir
bendradarbiauti, i5likti fizi5kai
aktyvus (D2.1).

Bendrauja ir bendradarbiauja
biidamas fizi(kai aktyvus poroje,
gupeje, komandoje.

Priima ir atliepia ivairius
komandos nario vaidmenis
(D2.2).

Bendraudamas ir
bendradarbiaudamas teikia pirmenybg
grupds, o ne savo interesams, del
bendro tikslo dainiausiai suvaldo savo
norus, impulsus. negat)^i ias emocijas.
inicijuoja spontani5kas fiziSkai
aktyvias veiklas, kviedia kitus jose
dalyvauti (D2.3).

Naudodamasis uZuominomis ar
patarimais pastebi ir nusako
organizrno siundiamus signalus ir
nuovargio poZymius. Pasi[lius
sustoja pailseti (D3. l).

Tyrinedamas nusako fizi5kai
aktyviq veiklq poveiki
organizrnui, pastebi ir ivardina
nuovargio poZymius. pajaueia
poreiki pailseti (D3.2).

AtpaZista nuovargi ir i5vardija
nuovargio poZymius. Stengiasi
savarankiSkai pailsdti ir atsipalaiduoti:
pasivaik5dioti, giliai pakvepuoti
(D3.3).

Zaisdamas, mank5tindamasis
juda savo pasirinktu tempu ribotoje
erdveje, naudodamasis patarimais
ar pavyzdLiais keidia kiino padeti:
atsistoja, atsitupia, atsiseda,
atsigula ir t. t., trumpam sureaguoja

i vaizdo ir garso signalus, skirtus
demesiui atkreipti (D4. l).

Zaisdamas, mank5tindamasis
juda skirtingu tempu ir
skirtingomis kryptimis erdv€je,
nesunkiai keidia k[no pad6ti:
atsistoja, atsitupia" atsiseda,
atsigula ir t. t., reaguoja I vaizdo ir
garso signalus. skinus demesiui
atkeipti (D4.2).

Zaisdamas, mankStindamasis juda
skirtingu tempu ir skirtingomis
kryptimis ivairiose erdvese. Lengvai
keilia k[no padeti: atsistoja. atsitupia.
atsiseda, atsigula ir t. t. Keisdamas
prading padeti i5laiko pusiausvy,4.
Siiilo naujus garso ar vaizdo signalo
susitarimus (D4.3).

FiziSkai aktyviq veiklq metu
stengiasi laikytis s4Ziningo Zaidimo
taisykliq (D5.1).

Fizi3kai aktyviq veiklq metu
laikosi s4.liningo iaidimo
taisykliq, susitarimq, siekia
bendro tikslo (D5.2).

Laikosi sliningo Zaidimo
taisykliq. Pastebi nesilaikandius
s4iiningo Zaidimo taisykliq paaiSkina,
kodel svarbu jq lailqtis (D5.3).

Visuomeninio o iekim siekim sritis:
Pasiekimq lygiai

Iki pagrindinio lygio Pagrindinis lygis Vir5 pagrindinio lygio

l, Gyvename kartu (A)
I vertinimas II

vertlnlmas
III

vertinimas
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Zaisdamas, bendraudamas,
bendradarbiaudamas pasakoja
apie savo 5eim4, jos narius.
Klausosi pasakojimq apie kitq
vaikq Seimas (Al.l ).

Zaisdamas, bendraudamas,
bendradarbiaudamas tlrineja ir
aptaria Seimq kaip socialini darini
(savo bei kitq vaikq Seimas)
(A1.2).

Samprotauja, kam ir k4 gali
pasakoti apie savo Seimq. Emocijas ir
jausmus Seimos nariams sieja su

situacijomis; tapatina save su Seima ir
priima jos vertybes (A1.3).

Kurdamas santykius,
veikdamas grupeje vadovaujasi
keliais grupes susitarimais, bando
koreguoti elgesi. Elgiasi
draugi5kai su bendraamliais
(A2.1).

Kurdamas santykius,
veikdamas grupeje vadovaujasi
susitarimais ir savo asmeniniu
supratimu, kas yra gera, bloga,
teisinga, neteisinga (A2.2).

Kasdienese situacijose primena
bendraamZiams, koks elgesys yra
tinkamas, o koks - ne, kokiq
susitarimq iSkilusioje situacijoje
reikiq laikyis: pats siiilo gnrpes
susitarimq id6jas.

Konfliktinese situacijose pradeda
ielkoti ne tik jam vienam priimtino
sprendimo (A2.3).

Dalyvaudamas kasdienese
situacijose epizodiSkai imasi
grupei aktualiq darbq (A3.1).

Dalyrraudamas kasdienese
situacijose, bendradarbiaudamas
savo iniciat)"va, elgesiu ir darbais
prisideda prie grupes geroves
(A3.2).

Pastebi, kur gali prisideti, rodo
iniciatyvq ir pasisillo atlikti
bendruomenei nauding4 darb4 (A3.3).

K[rybiniuose darbuose
vaizduoja Lietuvos valstybing
veliav4: dialoginiame pokalbyje
pasako. kad valstybes tvarka ir
gerove rEpinasi gaisrind, policija,
greitoji ir kitos institucijos.
Daly'rrauja valstybes Sventcse,

ruo5iasijoms (A4.1).

Tyrinedamas pastebi, nusako ir
savaip interpretuoja pilietines
visuomenes ir Lietuvos
valstybingumo aprai5kas

artimojoje aplinkoj e (A4.2).

Tyrinidamas pastebi ir nurodo
kelias Lietuvos valdZios institucijas;
naudodamasis medijose, artimoje
aplinkoje ir Seimoje gird€ta ar matyta
informacija dalinasi asmeniniais
pasteb6jimais ir samprotavimais apie

irrykius Lietuvoje; siulo idejas, kaip
Svgsti valstybes Sventes, i pasiruo5im4
Sventems itraukia draugus ir Seimos
narius (A4.3).

Pasakoja apie Seimoje
puoselejamas savo tautos
tradicijas; dainuoja savo tautos
dainas, laidLia Zaidimus, Soka
ratelius. Artimoje aplinkoje
pastebi kitq tautq imones, jq

Stebedamas, bendraudamas,

bendradarbiaudamas,
dall,vaudamas ivairiose veiklose
tyrinija savo tautos kultiirq,
pastebi ir aptaria jos panalumus
ir skirtumus nuo kitq artimoie

Stebi, klausindja apie artimoje
aplinkoje sutinkamas tautines ir
religines bendruomenes, atskiria savo
tautos kulturos aprai5kas. Tautos
kulturos Ziniomis pasinaudoja
fuidimo situacijose ar atlikdamas
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kitoniSkumq. Domisi
gyvenandiq kitq
tradicijomis (A5.1).

Salia
tautq

aplinkoje stebimq tautq kultiiry
apraiSkq (A5.2).

k[rybines ir (arba) projektines
uZduotis (A5.3).

Pastebi ir bando bendrauti su
skirtingais nei jis arba ji, Zaidiia
karru (.46.1).

Savo socialineje aplinkoje
bendraudamas,bendradarbiauda
mas, dalyvaudamas ivairiose
veiklose priima Zmoniq lvairovg
(A6.2).

PaaiSkina, kad Zmones yrl
skirtingi ir priima tai kaip vertybg;
gerbia ir pripaZista sutinkam4 kitoki
gyvenimo biid4 ir tradicijas. Maiumq
ir paieidZiamq grupitl atZvilgiu
demonstruoja itraukq elgesi (A6.3).

2. Kuriame, isigyjame ir naudojame geryb6s @)
I

vertinimas
II

vertinimas
III

vertinimas

Nurodo kasdienese
situacijose naudojamus
asmeninius daiktus, juos saugo;
laikosi susitarimq del bendrai
naudojamq daiktq (turto); tvarko
savo daiktus ir prisideda warkant
bendrus (B1.1).

Bendradarbiaudamas,
dalyvaudamas ivairiose veiklose
tausoja, warko ir laikydamasis
susitarimq naudoja savo, kitq
Zmoniq ir bendrus daiktus
(B1.2).

PaaiSkina, kod6l yT a svarbu tausoti
savo daiktus ir laikosi b€ndro turto
naudojimo susitarimq. Kelia
klausimus ir pasi0lo savo sprendimus
kilus konfliktui del naudojimosi
nuosavybe (81.3).

Kasdienese veiklose
naudodamasis pat -rimais ar
pavyzdLiais patiria dovanojimo,
mainq, skolinimosi situacijas
(B2.1).

Kasdienese veiklose patiria
dovanojimo. mainq, skolinimosi
situacijas (B2.2).

Kasdienese situacijose inicijuoja ir
larba) isitraukia i dovanojimo, mainq
ir skolinimo (si) procesus.
Samprotauja, kod6l dovanoti daiktai
yra negr4iinami, o skolintus daiktus
reikia gr4Zinti (B2.3).

Zaisdamas. tyrin6damas.
stebedamas atpaZista Lietuvoje
naudojamus pinigus, skiria
banknotus ir monetas. Pateikia
paqzdLir4 i5 patirties, kada
pinigai naudojami daiktams,
paslaugoms isigli (B3. 1).

Zaisdamas, tyrinedamas
stebedamas aiskinasi pinlgq
reik5mg, daikq piniging vertg ir
formuojasi atsakingo vartojimo
nuostatas ir iprodius (83.2).

Zaisdamas, tyrinedamas,
stebedamas vertina galimybg isiSni
trokstamq daiktq. pritaiko Zinias apie
pinigq vertg; pradeda samprotauti
apie taupymq (B3.3).
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Zaisdamas, tyrinedamas,
stebedamas trumpai paai5kina,
koddl svarbu dirbti, padr4sintas

isitraukti i darbing veikl4.

lvardina kelet4 profesijq ir
nurodo, k4 tq profesijq lmones
veikia (B4.1).

Zaiidamas, tyrinedamas,
stebedamas aptaria irofesijas ir
ugdosi pagarb4 visiems darbams
kaip budui uZtikinti asmeninq,
Seimos ir visuomenes gerovg
(84.2).

Zaidybinese ir realiose situacijose
taiko Zinias apie darbing veikl4,
ekonominius santykius ir pinigus.
Pradeda skirti veiklas pinigams
uidirbti ir tai, kq Zmonis daro ne del
pinigq (Zaidimas, hobis, r[pinimasis
kitais Seimoje) (B4.3).

3. Miisq grvenimo kaita (C)
I

vertinimas
II

vertlnlmas
III

vertinimas

Zaisdamas, stebidamas,
bendradarbiaudamas pasakoja
apie savo augimq, apie savo
Seimos kartas; skirsto Seimos
narius ryriausieji, jauniausieji.
Trumpai pasakoja jam padiam
svarbius praeities irykius (C 1.1).

Zaisdarnas, steb€damas

bendradarbiaudamas tyrineji
savo paties augim4 ir tuo
dZiaugiasi, aptaria ir analizuoja
savo Seimos istorij4 (C 1.2).

Pradeda modeliuoti, koks bus po
metq kitq, kai dar paaugs. Tapatinasi
su savo Seima kaip socialiniu. tautiniu
ir kultiiriniu vienetu. Remdamasis
savo ir kiq Seimq paiinimu kuria
atskirq imoniq ar Seimq gynienimo
pasakojimus, kuriuose ivykius
pateikia istorine seka (C 1.3).

Iliustracijas deliodamas pagal

ivykiq sekq. pradeda nuosekliai
pasakoti.

Pokalbyje dalinasi, kas buvo
praeityje; planavimo situacijoje
pradeda kalbeti apie artim4 ateiti
(c2.1).

Dalyvaudamas kasdienese

situacijose, pasakodamas istorijas
ar iaisdamas suvokia laiko tekmg
(pvz., vakar, Siandien, rytoj, priei
tai, dabar, v6liau) ir irykiq
nuoseklum4 (C2.2).

|vykiq ir (arba) paveiksleliq
deliojimq pagal veiksmo eiliSkum4 ir
,,kelioniq laike" Iaidimus panaudoja

kurdamas istorijas, siuZetus ar
pasakojimus (C2.3).

Naudodamasis patarimais ar
paryzdZiais renka inlormacijq
apie konkredius praeities ivykius
i5 artimq 2moniq: spontaniSkai
palygina dabarties gyvenimq su
gyvenimu praeityje; bando
dalintis tuo, k4 suZinojo,
pieidamas, pasakodamas; bando
paaiSkinti, i5 kur suZinojo (C3.1).

Steb6damas, klausinedamas,
analizuodamas Saltinius
(nuotraukas, senus daiktus,
knygas ir kt.) tyrineja jam
aktuali4 praeiti, sieja j4 su

dabartiniu g)ryenimu ir kuria
paprasdiausiq istorini pasakojimq
(c3.2).

Stebedamas, klausinedamas,
analizuodamas Ialtinius stengiasi
tiksliai perteikti informacijq apie
praeities ivykius; savaip interpretuoja
ir aiSkina surink4 informacij4;
pradeda ieSkoti prieZastiniq rysiq tarp
praeities ir dabarties ivykiq. lsitraukia
rengiant iodin[ ir (arba) vaizdini
praneiim4 apie praeiti (C3.3).

4. M[sq aplinka (D) I II III
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vertinimas vertintmas vertinimas

Pasakodamas apie savo g1^r'enamq

ar dainai lankom4 vietovg pradeda
samprotauti apie asmens duomenq
apsaugq tiesiogiai bendraujant.
Vietovei nurodlti ir marSrutui nusakyti
pasinaudoja aplinkui esandiais
objektais: gawill pavadinimas.

atstumas, kryptis ir kt.; marsruto
pie5inyje ir (arba) schemoje Zymi
orientacinius objektus (D 1.3).

Pasakodamas apie savo
gyvenamq ar daZnai lankom4
vietovg samprotauj a, kod6l svarbu
Zinoti savo adres4. nusako ir
pasirinktomis arba pasiIlYomis
priemonemis vaizduoja savo
kasdien€s keliones mar3rut4
(D1.2).

Pasakodamas apie savo
gy,venamqj4 viet4 [vardina miest4
ir (arba) kaim4, gatvq; atpaZista
keletq situacijq, kuriose svarbu
Zinoti savo adres4. Pasakodamas,

kaip keliauja iS namq i darZeli.
mokykl4, pasako kelet4 mar5ruto
elementq (Dl.l).

Pradeda ielkoti ry5iq tarp aplinkos
ir imoniq gyvenimo joje; samprotauja,
kaip Zmoniq g;,"renimas ir veikla
veikia aplink4 ir kaip aplinka veikia
Zmoniq veikl4 bei gyvenimo bEd4.

Domisi zemelapiais ir aiskina jq
paskirti; tyrineja skaitmenini Zemelapi
(D2.3).

Keliaudamas, tyrin6damas
aplink4 ir dalindamasis kelioniq

ispiidZiais nutolusias vietoves
sieja su Zmoniq gyvenimu, veikla
ir pradeda naudoti amZiaus

tarpsniui pritaikytus Zemelapius
(D2.2).

Pasakoja apie aplankgas
Lietuvos ar pasaulio vietoves,
jose matytus ar aplankltus
objektus. Nurodo kelet4
paZistamoje aplinkoje hnogaus
rrykdomq fikines ar pramogin€s
veiklos pavyzdLirl. Pradeda
dometis amZiaus tarpsniui
pritaikl,tu Zemelapiu (D2. I ).

Domisi, kur galima rasti
informacijos apie gamting ir (arba)

Zmogaus sukurt4
aplink4; pradeda samprotauti apie

informacijos tikslum4. Apibfidina
stebimus aplinkos objektus; kuria jq
klasifikavimo sistemas, kurias pristato
schematilkai ir paai5kina (D3.3).

Tyrin€ja gamting ir bnogaus
sukurt4 artimq aplink4 bei joje
rykstandius vaikui atpaZistamus
pokydius. lvardina, analizuoja,
lygina ir grupuoja paZintus

artimos aplinkos objektus (D3.2).

Stebi aplink4, spontaniskai
klausin6ja apie tiesiogiai stebimus
ir (arba) vaizdin6je medZiagoje
pateiktus gamtinius ir (arba)
imogaus sukurtus aplinkos
objektus; savo pastebejimais
dalinasi ZodZiu (D3.1).
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Priedas Nr. 3

(Prie5mokyklinio ugdymo mokyojo arjungtines grupes ikimokyklinio ugdymo mokytojo
rekomendacijos forma)

pRIESMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO AR JUNGTINf S GRUPTS

IIilMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO REKOMENDACIJA

(Mokyklos pavadinimas)

Vaiko vardas

Nr.-
(Data)

ir pavarde

\-/

Gimimo data

Ugdymosi

Gimtoji kalba

Mokyklos kontaktai (telefono numeris, el' palto adresas, miestas)

vaiko pasiekimai - kompetencijos, baigus prieSmokyklinio ugdymo program?:

l. Socialine, emocine ir sveikos gyvensenos kompetencija

2. Pilieti5kumo komPetencija

3. Kult[rine komPetencija

4. PaZinimo komPetencija

5. Komunikavimo komPetencija

6. Skaitmenine komPetencija

7. Kiirybi5kumo komPetencija

g. Teikta Svietimo pagalba (os rezultatai) ir rekomendacija del Svietimo pagalbos tgstinumo

g.Kitasvarbiinformacija(pvz-,adaptacijagrupdje,lankomumasirkt')

Mokyklos vadovas
(Para5as) (Vardas ir pavarde)

PrieSmokyklinio ugdYmo

@araias) (Vardas ir pavarde)

JIUG molqrtojo
(Para5as) (Vardas ir pavarde)

Lolho


