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MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

MUZIKA 

 

1.Vertinimo objektai: 

Muzikinė raiška: 

● Dainavimas  

● Grojimas  

● Kūrybiniai darbai 

 

Muzikos klausymasis (apibūdinimas ir vertinimas): 

● Savarankiški darbai 

● Apklausos raštu 

● Kontroliniai darbai 

 

Muzikos kalba: 

● Ritmavimas  

● Solfedžiavimas  

 

Kita: 

● Projektiniai darbai 

 

2.Vertinimo kriterijai: 

Dainavimas    

 

Kriterijus  Atitinka 

visiškai 

Atitinka iš 

dalies 

Neatitinka  

Taisyklingas kvėpavimas, laikysena, garso 

formavimas. 

2 balai 1 balas 0 balų 

Tikslus intonacinis ir ritminis melodijos atlikimas. 2 balai 1 balas 0 balų 

Raiški dikcija ir artikuliacija. 2 balai 1 balas 0 balų 

Tinkamas frazavimas, ansamblinis derinimas, 

įtaigumas, išraiškingumas. 

2 balai 1 balas 0 balų 

Tikslus muzikos išraiškos priemonių panaudojimas 

(dinamika, štrichas, tempo nuorodos). 

2 balai 1 balas 0 balų 

 

Grojimas fleita (dūdele) 

 

Kriterijus  Atitinka 

visiškai 

Atitinka iš 

dalies 

Neatitinka  



Taisyklingas dengimas, garso išgavimas, kvėpavimas, 

laikysena. 

2 balai 1 balas 0 balų 

Tikslus ritminis ir melodinis atlikimas. 2 balai 1 balas 0 balų 

Tikslus muzikos išraiškos elementų (dinamika, 

tempas, artikuliacija) taikymas. 

2 balai 1 balas 0 balų 

Tinkamas ansamblinis derinimas, frazavimas, 

melodijos atlikimas  tinkamu štrichu. 

2 balai 1 balas 0 balų 

Tikslus kūrinio atlikimas iš natų/mintinai. 2 balai 1 balas 0 balų 

 

Grojimas perkusiniais muzikos instrumentais 

 

Kriterijus  Atitinka 

visiškai 

Atitinka iš 

dalies 

Neatitinka  

Taisyklingas garso išgavimas, grojimas tinkamu 

štrichu. 

2 balai 1 balas 0 balų 

Ritminis atlikimo tikslumas. 2 balai 1 balas 0 balų 

Tinkamas ansamblinis derinimas. 2 balai 1 balas 0 balų 

Tikslus muzikos išraiškos elementų (dinamika, 

tempas, artikuliacija) taikymas. 

2 balai 1 balas 0 balų 

Tikslus kūrinio atlikimas iš natų/mintinai. 2 balai 1 balas 0 balų 

 

Kūryba 

 

Kriterijus  Atitinka 

visiškai 

Atitinka iš 

dalies 

Neatitinka  

Išsamiai paaiškinta kūrinio idėja (koncepcija, 

sumanymas). 

2 balai 1 balas 0 balų 

Tikslingai ir pagrįstai panaudoti   išraiškos ženklai. 2 balai 1 balas 0 balų 

Tinkamai ir tiksliai vartotos muzikos kalbos 

priemonės, aiški kūrinio forma. 

2 balai 1 balas 0 balų 

Kompozicija išradinga, originali. 2 balai 1 balas 0 balų 

Glaudus bendradarbiavimas  grupėje, išraiškingas, 

darnus atlikimas. 

2 balai 1 balas 0 balų 

 

Ritmavimas 

 

Kriterijus  Atitinka 

visiškai 

Atitinka iš 

dalies 

Neatitinka  

Tikslus metro nustatymas. 2 balai 1 balas 0 balų 



Tikslus natų ritminių verčių žinojimas ir įvardinimas. 2 balai 1 balas 0 balų 

Tikslus ritminio darinio atlikimas iš natų. 2 balai 1 balas 0 balų 

Tempo išlaikymas ritmuojant, pulsacijos pojūtis. 2 balai 1 balas 0 balų 

Skaitymas iš lapo (darinio atlikimas be pasiruošimo). 2 balai 1 balas 0 balų 

 

 

Solfedžiavimas 

 

Kriterijus  Atitinka 

visiškai 

Atitinka iš 

dalies 

Neatitinka  

Tikslus metro nustatymas. 2 balai 1 balas 0 balų 

Tikslus melodinio darinio intonavimas atliekant iš 

natų. 

2 balai 1 balas 0 balų 

Tikslus melodinio darinio ritminis atlikimas iš natų. 2 balai 1 balas 0 balų 

Tempo išlaikymas  solfedžiuojant, pulsacijos pojūtis.  2 balai 1 balas 0 balų 

Skaitymas iš lapo (darinio atlikimas be 

pasiruošimo)/dermės atpažinimas iš klausos 

2 balai 1 balas 0 balų 

 

3. Kaupiamasis vertinimas: 

        Rašomas vidurkis iš 3 nedidelių darbų įvertinimų, už 3 pliusus rašoma “Įsk”. 

      Vertinama už iš anksto nurodytus darbo etapus ar nedidelius darbus: 

        ·    apklausą (žodžiu ar raštu, 5-10 min.) 

        ·    praktinį darbą (užduotis raštu, tiriamasis, projektinis, kūrybinis darbas) 
 

 


