
Metodinės priemonės aprašas 

Dalykas, sritis Pradinis ugdymas 

Pavadinimas Mokinių įsivertinimo priemonė ,,Žalia, geltona, raudona“( pateiktys) 

Mokinių įsivertinimo priemonė ,,Ausytės“( pateiktys) 

Kam skirta metodinė 

priemonė (adresatas)  

Pradinio ugdymo moksleiviams 

Anotacija 

(iki 300 ženklų) 

Mokiniai dabar antrokai. Nuo pirmos klasės įsivertinimui naudoja žalias, geltonas ir raudonas 

akis. Jomis mokiniai įsivertina savo pasiekimus,  elgesį, nuotaiką.  

Įsivertindami savo pasiekimus, mokiniai stebi, ar jų pačių įsivertinimas sutampa su mokytojos 

įvertinimu, daro išvadas.  

Kad įsivertinimas žalia, geltona, raudona akimis nebūtų monotoniškas, kartais akis sudėliojam 

tam tikra forma: medis, gėlytė, saulutė, šypsenėlė ir t..t. Metodas patogus dėl to, kad užima 

labai nedaug laiko ir vaikams yra labai aiškus, susietas su saugumu gatvėje. 

Įsivertinimas ,,Ausytės“ skatina mokinių susikaupimą, atidumą ir supratimą, kad neišklausant 

mokytojos, ar klasės draugo informacijos, žinios gali būti prastos. Mokiniai  piešia tokio 

dydžio ausytes, kiek informacijos pamokos metu jie girdėjo, kiek jų ausytės klausė. Kuo 

didesnės ausytės, tuo jos daugiau girdėjo, mažos ausytės girdėjo ne viską, vadinasi reikės 

ateityje pasistengti. 

Pobūdis (pabraukti, 

vadovaujantis 8 Aprašo 

punktu) 

Tyrimas  

Ugdymo turinio planavimas  

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas  

Kita 

Autorius*** mokytoja Nijolė Šatrauskienė. 

Pareigos Pradinio ugdymo mokytoja 

Kvalifikacinė kategorija Mokytoja metodininkė 

Telefonas 861491664 

Elektroninis paštas nijole64@gmail.com 

Darbovietė Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija 

Priemonės sukūrimo data 2019m. spalis 
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Turinys 

1.   Metodinės priemonės kortelė............................................................................1 skaidrė 

2.   Turinys.............................................................................................................3 skaidrė 

3.   Įvadas...............................................................................................................4 skaidrė 

4.   Medžiagos dėstymas........................................................................................5 – 23 skaidrės 

5.   Išvados.............................................................................................................24 skaidrė 

6.   Šaltiniai............................................................................................................24 skaidrė 

7.   2 priedas...........................................................................................................25 skaidrė 

 

 

 

 

3 



Įvadas 
 

      Tikslas 

 

2 – okų gebėjimas įsivertinti savo pasiekimus. 

 

       Uždaviniai 

 

1. Įsivertinti savo konkrečiai atliktus darbus. 

2. Įsivertinti savo nuotaiką ir emocijas. 

3. Įsivertinant siekti geresnių mokymosi ir socialinių įgūdžių pasiekimų. 

 

         

      Mokymo priemonės rengimas 

 

Įsivertinimo priemonė ,,Žalia, geltona, raudona“ susieta su moksleivių saugumu gatvėje. Jie gerai žino, kad žalia  - 

saugi spalva, juk degant žaliai šviesai galima saugiai pereiti gatvę. Todėl geriausius pasiekimus ir aiškiausias 

situacijas moksleiviai vertina žalia akimi.  

Jei mokiniai  supranta, kad darbą atliko gerai, bet padarė vieną kitą klaidelę, save vertina geltona akimi. Juk geltona 

– pasiruošimo, laukimo spalva.  

Per raudoną šviesą eiti nevalia, todėl ir raudona akimi įsivertinti pasiekimai ne itin geri. Tai ženklas, kad reikia 

daugiau dirbti,  susikaupti, pasistengti.  

Įsivertinimo metodas ,,Ausytės” skatina moksleivius pagalvoti, ,,kaip aš susikaupiu ir girdžiu mokytoją, draugus, IT 

informaciją ir kt. Juk nuo to, kiek ausytės girdi, priklauso mokymosi pasiekimai. 

Aplankalus su akimis  ir ausytėmis moksleiviai pastoviai nešiojasi ir turi ant suolo kiekvieną dieną. Tad panaudoti 

patogiai gali tiek per pamokas, tiek per pertraukas. 
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Medžiagos dėstymas 

Mokiniai dabar antrokai. Nuo pirmos klasės įsivertinimui naudoja žalias, geltonas ir 

raudonas akis. Jomis moksleiviai įsivertina savo mokslo pasiekimus, elgesį, nuotaiką, 

susikaupimą. 

Įsivertindami savo pasiekimus, mokiniai stebi, ar jų pačių įsivertinimas sutampa su 

mokytojos įvertinimu, daro išvadas.  

Kad įsivertinimas žalia, geltona, raudona akimis nebūtų monotoniškas, kartais akis 

sudėliojam tam tikra forma: medžio, gėlytės, saulutės, šypsenėlės ir t.t. Metodas patogus 

dėl to, kad užima labai nedaug laiko ir vaikams yra labai aiškus, susietas su saugumu 

gatvėje. 

Įsivertinimas ,,Ausytės“ skatina mokinių susikaupimą, atidumą ir supratimą, kad 

neišklausius mokytojos ar klasės draugo informacijos, žinios gali būti prastos. 

Moksleiviai  piešia tokio dydžio ausytes, kiek informacijos pamokos metu jie girdėjo, 

kiek jų ausytės klausė. Kuo didesnės ausytės, tuo jos daugiau girdėjo, mažos ausytės 

girdėjo ne viską, vadinasi reikės ateityje pasistengti. 
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Išvados 

 
1. Įsivertinimo metodas ,,Žalia, geltona, raudona” pradinio ugdymo mokiniams  

yra patogus  ir aiškus. 

2. Įsivertinimo metodas ,,Ausytės” skatina pradinukus susikaupti, sutelkti dėmesį. 

 

3. Metodų ,,Žalia, geltona, raudona” ir ,,Ausytės” pagalba pradinio ugdymo 

moksleiviai mokosi įsivertinti savo ugdymosi bei socialinių įgūdžių pasiekimus. 

 

4. Tiek įsivertinimo metodas ,,Žalia, geltona, raudona”, tiek įsivertinimo metodas 

,,Ausytės” skatina moksleivius tobulėti, kritiškai mąstyti. 
 

  

Šaltiniai 

 
,,Vaiko kalba-vaiko dvasia”, Dailidienė J, ,,Šviesa” 1997 

 

,,Patarimai mokytojams, patekusiems į kebliausias situacijas”, Sue Cowley , ,,Tyto 
Alba” 2006 

 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Vilnius. Švietimo 
aprūpinimo centras, 2008 
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