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VARDAS, PAVARDĖ KLASĖ IŠVADA APIE SUP 

   

  

   

  

Matematika Ip. IIp. Ip. IIp. Ip. IIp. Ip. IIp. 

Pažįsta skaitmenis, skaičiuoja, atlieka sudėties, atimties 

veiksmus 10*, 20**, 100 ***ribose. 

        

Atlieka sudėties, atimties veiksmus neperžengiant dešimties.         

Atlieka sudėties, atimties veiksmus peržengiant dešimtį.         

Atlieka daugybos veiksmus (stulpeliu) (su pagalba*)         

Atlieka dalybos veiksmus (kampu) (su pagalba*)         

Moka daugybos lentelę (1- dažnai klysta, 2- gerai)         

Suvokia elementarius tekstinius uždav., su pagalba išsprendžia         

Suvokia paprastosios trupmenos sąvoką         

Atlieka veiksmus su dešimtainėmis trupmenomis         

Pažįsta pagrindines geometrines figūras         

Apskaičiuoja geometrinių figūrų perimetrą ir plotą         

Lietuvių kalba         

Pažįsta spausdintines raides (1-beveik visas, 2-visas)         

Pažįsta rašytines raides (1-beveik visas, 2-visas)         

Rašo spausdintines, rašytines* raides          

Nurašo žodžius, sakinius* (1-su klaidomis, 2-be klaidų)         

Rašo diktuojamus žodžius, sakinius*(1-su klaidomis, 2-be 

klaidų) 

        

Rašo diktantus (sudėtingesnius) (daug klaidų*)         

Skaito elementarius žodžius, sakinius         

Skaito, suvokia* tekstą (1-blogai, 2-patenkinamai, 3-gerai)         

Kalbos dalys         

Geba pasakyti į kokį klausimą atsako žodis (kai pateikiami keli 

klausimai, pavyzdžiai*) 

        

Skiria pagrindines kalbos dalis (1- pasako žodžius – 

daikatavardis -stalas, būdvardis –geras; 2- randa sakinyje V.l., 3- 

randa sakinyje bet kokio linksnio ir laiko (veiksm.); 4- randa 

tekste) 

        

Daiktavardis.Atlieka užduotis–linksniuoja, nustato sk., gim., 

randa tekste (1-blogai,2-patenkinamai,3-gerai,*su pagalba) 

        

Būdvardis.Atlieka užduotis–linksniuoja, nustato gim., sk., 

laipsnį, derina su daikt.) (1-blogai,2-patenkinamai,3-gerai,*su 

pagalba) 

        

Veiksmažodis. Nustato laiką, nuosakas, asmenuoja, randa tekste          

Sakinio dalys (su pagalba*)         

Randa sakinyje pagr.sak.d.(1-blogai,2-patenk.,3-gerai,*)         

Randa sakinyje antrininkes s.d. (1-blogai,2-patenk.,3-gerai,*)         

Geba nustatyti į kokį klausimą atsako žodžiai         

Reikšminės žodžio dalys (1-blogai,2-patenk.,3-gerai,*su pagalba)         

Randa ir pažymi sutartiniais ženklais r.ž.d.         

Atlieka užduotis:nustato šaknį giminiškuose ž.,padaro naujus  

žodžius su priešd.,priesagomis, linksniuoja ir randa galūnę) 

        

Sukaupia dėmesį atlikdamas užduotis, aktyvus         

Nori išmokti, stengiasi, *dirba namuose         

Nenori atlikti užduočių, negatyvus, piktybiškai trukdo dirbti 

kitiems (1- kartais, 2-dažnai) 

        

Turi daug žinių spragų         

Silpna atmintis, lėtas mąstymas         

Supranta mokomąją medžiagą, geba atlikti užduotis, tačiau 

trūksta įgūdžių, pamiršta kaip atlikti aritmetinius veiksmus  
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Lentelėje pildoma sutartiniais ženklais: 1, 2, 3, 4, *, -, +. 

Pildoma mokslo metų pusmečio pabaigoje 
Lentelė naudojama ketverius metus, todėl matoma mokinio daroma pažanga. 


