
        Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos  

                                                                                          Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

individualios pažangos stebėjimo,  

fiksavimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašo 

18 priedas 

 

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

ŠOKIS 

 

3-4 klasėms 

 

 Aukštesnysis lygis Pagrindinis lygis Patenkinamas lygis 

Šokio raiška Skiria šokio judesių aukštį, 

kryptį, greitį, jėgą, nuotaiką, 

apibūdina šiuos elementus, 

šokdamas ir kurdamas 

laisvai juos tyrinėja, sieja 

tarpusavyje, atranda keletą 

derinimo variantų, išsirenka 

labiausiai vykusį, atitinkantį 

šokio sumanymą. Visą laiką 

yra aktyvus, turi įvairių 

kūrybinių sumanymų. 

Išraiškingai atlieka keletą 

susijusių šokio žingsnių 

derinių ir (ar) šokių ir juos 

įvardija. Savarankiškai 

suplanuoja dalyvavimo 

šokio veikloje, kūrybinio 

sumanymo įgyvendinimo 

etapus atsižvelgdamas į 

savo patirtį, kas sekėsi, kas 

nesisekė. 

Skiria šokio judesių aukštį, 

kryptį, greitį, jėgą, 

nuotaiką, šokdamas ir 

kurdamas šokius naudoja 

šiuos elementus siedamas 

tarpusavyje ir 

atsižvelgdamas į šokio 

sumanymą. Patinkančioje 

šokio veikloje 

atsipalaiduoja, turi 

kūrybinių sumanymų. 

Atlieka keletą susijusių 

šokio žingsnių derinių ir 

(ar) šokių ir juos įvardija. 

Suplanuoja dalyvavimo 

šokio veikloje, kūrybinio 

sumanymo įgyvendinimo 

etapus, atsižvelgdamas į 

mokytojo pasiūlymus. 

Skiria šokio judesių 

aukštį, kryptį, greitį, 

jėgą, nuotaiką, tačiau 

šokdamas ir 

kurdamas šokius 

šiuos elementus 

naudoja paskirai, 

neatsižvelgia į šokio 

sumanymą. 

Patinkančioje šokio 

veikloje 

fragmentiškai 

atsipalaiduoja. 

Atlieka keletą 

paskirų šokio 

žingsnių, bet negali 

jų įvardyti. Numato 

vieną dalyvavimo 

šokio veikloje ar 

kūrybinio sumanymo 

įgyvendinimo etapą 

padedant mokytojui. 

Šokio 

stebėjimas, 

interpretavi

mas ir 

vertinimas 

Atpažįsta ir išvardija keletą 

šoktų ar stebėtų šokių, 

palygina ir nurodo 

pagrindinius skirtumus ir 

panašumus. Aktyviai 

dalijasi vertinimais apie 

stebimą ar atliekamą šokį. 

Pastebi Savarankiškai 

laikosi žiūrovo elgesio 

taisyklių. 

Atpažįsta ir išvardija 1–2 

šoktus ar stebėtus 

žaidimus, ratelius, šokius, 

palygina ir nurodo 1–2 

skirtumus ir panašumus. 

Mokytojui padedant 

laikosi žiūrovo elgesio 

taisyklių. 

Atpažįsta ir pasako 

vieną šoktą ar matytą 

žaidimą, ratelį, šokį, 

nurodo bent vieną 

skirtumą. Mokytojui 

padedant 

fragmentiškai laikosi 

žiūrovo elgesio 

taisyklių. 



Šokio ryšių 

su socialiniu 

kultūriniu 

gyvenimu 

pažinimas 

Nusako šeimos, klasės ar 

mokyklos šokio tradicijas, 

nurodo ir palygina keletą 

tradicinių ar kalendorinių 

tautos švenčių bei jų 

žaidimų, ratelių, šokių. 

Aktyviai dalyvauja klasės, 

mokyklos renginiuose. 

Padeda kitiems siūlydamas 

sumanymų įgyvendinimo 

variantus. Pasirenka šokio 

veiklą, kuri geriausiai sekasi 

ar patinka, aktyviai 

dalyvauja ir kitose veiklose. 

Savarankiškai nusako, ką 

reiktų pakeisti, kad veikla 

pasisektų. 

Nusako šeimos, klasės ar 

mokyklos šokio tradicijas, 

nurodo 1–2 tradicines ar 

kalendorines tautos 

šventes, jų žaidimus, 

ratelius, šokius. Dalyvauja 

klasės, mokyklos šventėse, 

renginiuose. Pasirenka 

šokio veiklą, kuri 

labiausiai patinka. 

Padedant mokytojui 

nusako, ką reiktų pakeisti, 

kad veikla pasisektų. 

Nurodo vieną iš 

šeimos, klasės ar 

mokyklos šokio 

tradicijų, tačiau 

nesidomi jomis ir 

vangiai jose 

dalyvauja. Negali 

pasirinkti šokio 

veiklos, kuri patinka 

ar gerai sekasi. 

Negali nusakyti, ką 

reiktų pakeisti, kad 

veikla pasisektų. 
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