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Nr. Taisyklė
1.

Perskaito vienskiemenius žodžius.

2.

Vertinimas: perskaitė teisingai (+); perskaitė neteisingai (–)

Taškai

Tu

man

(2)

Perskaito atvirų
skiemenų žodžius.

Lova

pasaka

(2)

3.

Perskaito žodžius su
balsiais e ir ė.

Katė

melas

pelėda

4.

Perskaito žodžius su
ilgaisiais ir trumpaisiais
balsiais.

Gitara

ežys

pūga

5.

Perskaito žodžius su
nosinėmis raidėmis.

Ropę

vazų

žąsis

(3)

6.

Perskaito žodžius su
dvibalsiais.

Vaikas

muilas

eilė

(3)

7.

Perskaito žodžius su
priebalsių samplaika.

Lempa

klaustukas

vabzdys

(3)

8.

Perskaito žodžius su
minkštumo ženklu prieš
balsį ir dvibalsį.

Liūtas

kriaušė

čiuožia

(3)

9.

Perskaito žodžius su
priebalsiais dz, dž ar ch.

Dzingsi

cechas

džiunglės

(3)

(3)

kalakutas

(4)

Mokinys surinko ________ taškus (-ų).

Aukštesnysis
(24–26)

Taisyklingai taria visus garsus*. Teisingai perskaito visus žodžius. Skaito neskiemenuodamas. Gali pasitaikyti 1–2 klaidos.

Pagrindinis
(20–23)

Pažįsta visas didžiąsias ir mažąsias lietuvių kalbos abėcėlės raides, tačiau kartais
suklysta tardamas tomis raidėmis žymimus garsus. Gali pasitaikyti žodis, kurį perskaito skiemenimis.

Patenkinamas
(16–19)

Pažįsta beveik visas didžiąsias ir mažąsias lietuvių kalbos abėcėlės raides, dažnai
suklysta tardamas tomis raidėmis žymimus garsus. Sudėtingesnius žodžius skaito skiemenimis.

Nepasiektas
patenkinamas
(0–15)

Pažįsta beveik visas didžiąsias ir mažąsias lietuvių kalbos abėcėlės raides, tačiau
klysta jungdamas garsus. Skaito skiemenuodamas. Pasitaiko vienas du lengvesni
žodžiai, kuriuos perskaito neskiemenuodamas.

3

4

5

Skaitymo raiška

Mokėjimas skaityti
balsu

Skaitymo
sklandumas

Taškai

Vertinimo kriterijai

3

Sklandžiai skaito tekstą.

2

Skaito tekstą dviejų trijų žodžių junginiais, kartais sklandžiai perskaito visą sakinį.
Gali sustoti, skaitydamas sunkiau skaitomą žodį, skaityti pažodžiui.

1

Tekstą skaito žodžiais, kartais skiemenuodamas, kai kuriuos žodžius perskaito
neteisingai.

0

Skaito skiemenuodamas. Daugelį žodžių perskaito neteisingai.

3

Pagal žodžių tarimą galima numanyti, kad mokinys suvokia skaitomų žodžių prasmę.
Tinkamai kirčiuoja žodžius, kirčiuotas skiemuo aiškiai girdimas.

2

Taisyklingai skaito žodžius, jaučia atskirų žodžių ribas. Gali padaryti vieną dvi klaidas,
tardamas kirčiuotą skiemenį.

1

Skaitydamas žodžius, kartais juos skiemenuoja. Keletą žodžių gali skaityti vieną po
kito, jų neatskirdamas. Dėl to neaiškus kirčiuotas skiemuo.

0

Skaito žodžius skiemenuodamas vieną po kito, jų neatskirdamas. Dėl to neaiškus
kirčiuotas skiemuo. Sunku suprasti skaitomą tekstą.

3

Skaito tekstą, atsižvelgdamas į sakinių skyrybos ženklus. Skaitydamas nuspėja
kūrinio nuotaiką ir pritaiko tinkamą intonaciją. Sakinio gale nuleidžia balsą ir daro
pauzę. Stabteli sakinyje po kablelio. Pasirenka tinkamą balso intonaciją, skaitydamas sakinius su klaustuku ir šauktuku.

2

Daugelį sakinių skaito, atsižvelgdamas į sakinio skyrybos ženklus. Stengiasi nuspėti
kūrinio nuotaiką ir bando pritaikyti tinkamą intonaciją, tačiau gali būti klaidų. Gali
stabtelėti sakinyje po kablelio. Skaito tinkamai intonuodamas sakinius su klaustuku
ir (ar) šauktuku, tačiau gali pasitaikyti viena dvi klaidos.

1
0

(+)

Gali perskaityti vieną du sakinius, darydamas pauzę sakinio gale, kai yra taškas.
Skaito, neatsižvelgdamas į sakinio skyrybos ženklus, neintonuodamas.
Mokinio surinktų taškų suma __________.

Aukštesnysis
(8–9)

Sklandžiai skaito tekstą, atsižvelgdamas į sakinių skyrybos ženklus. Tinkamai intonuoja. Tinkamai kirčiuoja žodžius, kirčiuotas skiemuo aiškiai girdimas.

Pagrindinis
(5–7)

Skaito tekstą dviejų trijų žodžių junginiais, kartais sklandžiai perskaito visą mintį. Gali
sustoti, skaitydamas nežinomą arba sunkiau skaitomą žodį, keletą teksto fragmentų
gali skaityti pažodžiui. Skaitydamas tekstą, mokinys daro pauzę sakinio gale, teisingai perskaito sakinius su klaustuku ir (ar) šauktuku. Taisyklingai skaito žodžius, jaučia
atskirų žodžių ribas.

Patenkinamas
(2–4)

Tekstą skaito žodžiais, kartais skiemenuodamas. Kai kuriuos sudėtingesnius žodžius
perskaito neteisingai. Retai perskaito sakinį, atsižvelgdamas į sakinio skyrybos
ženklus. Keletą žodžių gali skaityti vieną po kito, jų neatskirdamas. Dėl to neaiškus
kirčiuotas skiemuo.

Nepasiektas
patenkinamas
(0–1)

Skaito žodžius skiemenuodamas vieną po kito, jų neatskirdamas, dėl to neaiškus
kirčiuotas skiemuo. Daugelį žodžių perskaito neteisingai. Sunku suprasti skaitomą
tekstą. Neatsižvelgia į sakinio skyrybos ženklus. Skaito neintonuodamas. / Teksto
neskaito.
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Eil.
Vertinimo aspektas
nr.
1.

Rašo tvarkingai, įskaitomai.

2.

Taisyklingai rašo didžiąsias rašytines lietuvių kalbos abėcėlės raides.

3.

Taisyklingai rašo mažąsias rašytines lietuvių kalbos abėcėlės raides.

4.

Taisyklingai jungia raides žodžiuose.

5.

Rašydamas žodžius palieka tarpelius tarp žodžių.

6.

Pradeda rašyti pirmąją eilutę atitraukdamas toliau nuo krašto.

7.

Rašydamas laikosi eilučių ribų.

8.

Rašydamas laikosi paraščių ribų.

Vertinimas 2, 1, 0
(2 – aukščiausias įvertinimas;
0 – žemiausias)
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Eil.
nr.

Tikrinama taisyklė

Klaidų
skaičius

Žodžiai diktante
FONETINĖ RAŠYBA

1.

Ar nepraleidžia raidžių

2.

Ar nesukeičia raidžių vietomis

3.

i, y rašyba
u, ū rašyba

Rytas, dūzgia, bičių, avilys čirena, vikruolis, vyturėlis,
mūkia, karvutė, link, tvenkinio, krypuoja, žąsiukai, bus,
puiki, bunda, paskaityti, knygą.

4.

ė, e rašyba

Čirena, vyturėlis, karvutė, Margė, tvenkinio, keldamas,
Deimantė spės, drauge.

5.

ie, ei rašyba

Pievoje, diena, šiandien, Deimantė.

6.

uo rašyba

Vikruolis, krypuoja.

7.

ai, au, ui rašyba

Išaušo, braidžioja, puiki, laukia, daug, paskaityti.

8.

Žodžių su panašiai
skambančiais priebalsiais –
k ir g, p ir b, t ir d, ž ir š – rašyba
(nėra priebalsių supanašėjimo)

Išaušo, rytas, sode, dūzgia, bičių, padangėje, vyturėlis,
pievoje, mūkia, karvutė, Margė, link, tvenkinio,
vikruolis, krypuoja, žąsiukai, aukštai, keldamas, kojas, po,
braidžioja, gandras, bus, puiki, diena, bunda, Deimantė,
šiandien, laukia, daug darbų, spės, paskaityti, knygą.

9.

Žodžių su minkštumo ženklu
rašyba

Bičių, tvenkinio, žąsiukai, braidžioja.

10. Žodžių su j rašyba

Kojas, jos.

11. Žodžių su priebalsių samplaikomis rašyba

Dūzgia, padangėje, karvutė, Margė, link, tvenkinio,
krypuoja, keldamas, braidžioja, gandras, bunda,
Deimantė šiandien, darbų, spės, paskaityti, knygą.

12. Žodžių su dž rašyba

Braidžioja.
Fonetinės rašybos klaidų skaičius
MORFOLOGINĖ RAŠYBA

13. Veiksmo žodžių, kurie atsako į
klausimą ką veikia?, rašyba

Dūzgia, čirena, mūkia, krypuoja, braidžioja, bunda, laukia.

14. Žodžių, kurie atsako į klausimą Rasą, knygą.
ką?, rašyba
15. Žodžių, kurie atsako į klausimą Bičių, darbų.
ko?, kieno?, rašyba
16. Žodžių, kurie atsako į klausimą Padangėje, pievoje.
kur?, rašyba
17. Įsidėmėtinos rašybos žodžių
rašyba

Žąsiukai, šiandien.

18. Asmenvardžių rašyba

Margė, Deimantė.
Morfologinės rašybos klaidų skaičius
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Eil.
nr.

Tikrinama taisyklė

Klaidų
skaičius
SAKINIO SKYRYBA

19. Didžioji raidė sakinio pradžioje
20. Taškas sakinio gale
21. Klaustukas sakinio gale
22. Šauktukas sakinio gale
Sakinio skyrybos klaidų skaičius

Aukštesnysis
lygis

Fonetinė rašyba
Padaro vieną atsitiktinę klaidą iš tikrinamų atvejų.
Morfologinė rašyba
Padaro vieną atsitiktinę klaidą iš tikrinamų atvejų.
Sakinio skyryba
Sakinius pradeda rašyti didžiąja raide, taisyklingai užrašo visus sakinio skyrybos
ženklus. Gali būti viena klaida.

Pagrindinis
lygis

Fonetinė rašyba
Padaro vieną sisteminę klaidą ir vieną dvi atsitiktines klaidas arba dvi tris atsitiktines klaidas iš tikrinamų atvejų.
Morfologinė rašyba
Padaro vieną sisteminę klaidą ir vieną dvi atsitiktines klaidas arba dvi tris atsitiktines klaidas iš tikrinamų atvejų.
Sakinio skyryba
Užrašydamas sakinius neparašo ? arba ! Atsitiktinai suklysta, pradėdamas rašyti
sakinį ne didžiąja raide, arba neparašo taško sakinio gale.

Patenkinamas
lygis

Fonetinė rašyba
Padaro dvi sistemines ir vieną dvi atsitiktines klaidas arba keturias penkias atsitiktines klaidas iš tikrinamų atvejų.
Morfologinė rašyba
Padaro dvi sistemines ir vieną dvi atsitiktines klaidas arba keturias penkias atsitiktines klaidas iš tikrinamų atvejų.
Sakinio skyryba
Užrašydamas sakinius neparašo ? ir ! Klysta, pradėdamas sakinį rašyti ne didžiąja
raide ir (ar) neparašydamas taško sakinio gale.

Nepasiektas
patenkinamas
lygis

Fonetinė rašyba
Padaro daugiau kaip dvi sistemines ir vieną dvi atsitiktines klaidas arba daugiau
kaip penkias atsitiktines klaidas iš tikrinamų atvejų.
Morfologinė rašyba
Padaro daugiau kaip dvi sistemines ir vieną dvi atsitiktines klaidas arba daugiau
kaip penkias atsitiktines klaidas iš tikrinamų atvejų.
Sakinio skyryba
Užrašydamas sakinius neparašo ? ir ! Klysta, pradėdamas sakinį rašyti ne didžiąja
raide ir (ar) neparašydamas taško sakinio gale.
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