
Šią seriją sudaro 4 eksperimentų knygos: PAVASARIS, VASARA, RUDUO, ŽIEMA.

„Eksperimentai kiekvienai dienai”, Pavasaris, p. 14

Knygoje siūlomi eksperimentai:

„Eksperimentai kiekvienai dienai”, Pavasaris, p. 14

PASAULIO PAŽINIMAS

EKSPERIMENTAI KIEKVIENAI DIENAI
Pavasaris
1–4 klasei
„Šviesa”, 2016

EKSPERIMENTAI KIEKVIENAI DIENAI
Vasara
1–4 klasei
„Šviesa”, 2016

 Vid. kaina knygynuose 
4,50 Eur 
Vid. kaina knygynuose  Vid. kaina knygynuose 

4,50 Eur  

EKSPERIMENTAI KIEKVIENAI DIENAI
Ruduo
1–4 klasei
„Šviesa”, 2016

EKSPERIMENTAI KIEKVIENAI DIENAI
Žiema
1–4 klasei
„Šviesa”, 2016

 Vid. kaina knygynuose 
4,50 Eur 

 Vid. kaina knygynuose 
4,50 Eur 

Įdomūs eksperimentai dideliems ir mažiems tyrinėtojams su-
teiks papildomų žinių apie daugelį reiškinių, susijusių su gamtos 
mokslais.

Vid. kaina knygynuose 

Pasaulio pažinimo pamokoms 
ir neformaliam ugdymui

Visą pradinių klasių leidinių asortimentą rasite skaitmeniniame pradinio ugdymo 
priemonių kataloge: www.sviesa.lt ir www.sokvadoveliai.lt

Jei turite klausimų ar pastabų dėl leidinių turinio, rašykite 
mums adresu pradinukai@sviesa.lt

28 29

Kaip auga augalai? Kaip citrinų sultys priverčia šviesti elektros lem-
putę? Kodėl susidaro vėjas, kruša, žaibas ir perkūnija? Iš kur sausrin-
gose vietovėse gauti geriamojo vandens? Kaip patyręs detektyvas 
ima pirštų atspaudus? Kaip pasigaminti slapto rašalo, karamelinių 
saldainių, kristalizuoto cukraus ar ledų be šaldytuvo? 

Knygoje siūlomi eksperimentai:

Visą pradinių klasių leidinių asortimentą rasite skaitmeniniame pradinio ugdymo Visą pradinių klasių leidinių asortimentą rasite skaitmeniniame pradinio ugdymo 

 tinka kiekvienam metų laikui,

 labai lengvi, jiems nesudėtinga pasiruošti,

 atliekami paprastomis, buityje naudojamomis priemonėmis,

 suprantamai paaiškinti,

 gausiai iliustruoti vaizdingais paveikslėliais.

Aiškūs žingsniai, 
ką reikia daryti

Paprastos 
priemonės

Papildoma informacija 
smalsiems

Iliustracija parodo, 
ką reikia daryti

Linksmas 
pavadinimas

Trumpai aprašytas 
gautas rezultatas

Išvados

NAUJIENA Kaip, 
kur, kada, 
kodėl?

Įdomi pažintinė knyga visai šeimai!



Visą pradinių klasių leidinių asortimentą rasite skaitmeniniame pradinio ugdymo 
priemonių kataloge: www.sviesa.lt ir www.sokvadoveliai.lt
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INTEGRUOTŲ PROJEKTŲ 
SĄSIUVINIŲ SERIJA „ZEBRAS”
Komplektas I−II klasei
„Šviesa”, 2015

PASAULIO PAŽINIMAS

7

Vardas, pavardė:      Data:

Kaip pažinti valandas?

1.  Parašyk rodyklių pavadinimus.

2.  Kuri rodyklė juda greičiausiai?

3.  Atsineškite į klasę  
įvairių laikrodžių  
ir surenkite  
jų parodą.

Trumpoji laikrodžio rodyklė rodo valandas. Todėl ji 
vadinama valandine. Ji apkeliauja visą ratą per pusę 
paros.

Minutes rodo ilgoji laikrodžio rodyklė. Ji vadinama 
minutine. Ji visą ratą apsuka per vieną valandą. 

Raudonoji rodyklė vadinama sekundine. Ji rodo 
sekundes. Visą ratą ji apeina per vieną minutę.

Serijos „Zebras” projektų sąsiuviniai skiriami 
pradinės mokyklos pasaulio pažinimo pamo-
koms ir neformalaus ugdymo veiklai. Mokiniai 
atlieka projektus pagal savo pomėgius ir gebė-
jimus. Dirbdami individualiai, poromis ar gru-
pėmis stebi, tyrinėja, vertina, mokosi planuoti, 
kelti klausimus, ieškoti sprendimo būdų.

Projekto sąsiuvinis – tai dar ne projektas. Jis 
yra tarsi gairės, pagal kurias mokiniai patys, at-
sižvelgdami į savo gebėjimus, vykdo projektą. 
Jį planuodami ir vykdydami, mokiniai turi jausti 
mokytojo pagalbą ir paramą: reguliariai su juo 
aptaria, kas sekasi, kokių kyla sunkumų ir

 Projektų sąsiuvinis
 Vid. kaina knygynuose
 2,50 Eur

 Projektų sąsiuvinis
 Vid. kaina knygynuose
 2,50 Eur

 

Projektas „Laikas“

Pasaulio pažinimas: žmogus, gamta ir kultūra

ZEBRAS

Vardas, pavardė:

1/2

Serijos „Zebras“ projektų sąsiuviniai skiriami pradinės mokyklos pasaulio 
pažinimo pamokoms. Mokiniai atlieka projektus pagal savo pomėgius  
ir gebėjimus. Dirbdami individualiai, poromis ar grupėmis stebi, tyrinėja,  
vertina, mokosi planuoti, kelti klausimus, ieškoti sprendimo būdų.

Sąsiuvinio gale esančioje įsegėlėje segami projektų sąsiuvinio lapai  
ir papildoma medžiaga – kuriamas asmeninis projektų aplankas.

Integruotų projektų seriją „Zebras“ sudaro: 
• projektų sąsiuviniai mokiniams;
• metodinės rekomendacijos su dalijamąja medžiaga mokytojui.

I–II klasė:
Laikas 
Kūnas ir sveikata 

III–IV klasė: 
Kelionė laiku 
Žiniasklaida ir vartotojai
Žemė ir visata

 

Projektas „Žiniasklaida ir vartotojai“

Pasaulio pažinimas: žmogus, gamta ir kultūra

ZEBRAS

Vardas, pavardė:

3/4

Serijos „Zebras“ projektų sąsiuviniai skiriami pradinės mokyklos pasaulio 
pažinimo pamokoms. Mokiniai atlieka projektus pagal savo pomėgius  
ir gebėjimus. Dirbdami individualiai, poromis ar grupėmis stebi, tyrinėja,  
vertina, mokosi planuoti, kelti klausimus, ieškoti sprendimo būdų.

Sąsiuvinio gale esančioje įsegėlėje segami projektų sąsiuvinio lapai  
ir papildoma medžiaga – kuriamas asmeninis projektų aplankas.

Integruotų projektų seriją „Zebras“ sudaro: 
• projektų sąsiuviniai mokiniams;
• metodinės rekomendacijos su dalijamąja medžiaga mokytojui.

I–II klasė:
Laikas 
Kūnas ir sveikata 

III–IV klasė: 
Kelionė laiku 
Žiniasklaida ir vartotojai
Žemė ir visata

 Projektų sąsiuvinis
 Vid. kaina knygynuose
 2,50 Eur

 Projektų sąsiuvinis
 Vid. kaina knygynuose
 2,50 Eur

 

Projektas „Žemė ir visata“

Pasaulio pažinimas: žmogus, gamta ir kultūra

ZEBRAS 3/4

Vardas, pavardė:

Serijos „Zebras“ projektų sąsiuviniai skiriami pradinės mokyklos pasaulio 
pažinimo pamokoms. Mokiniai atlieka projektus pagal savo pomėgius  
ir gebėjimus. Dirbdami individualiai, poromis ar grupėmis stebi, tyrinėja,  
vertina, mokosi planuoti, kelti klausimus, ieškoti sprendimo būdų.

Sąsiuvinio gale esančioje įsegėlėje segami projektų sąsiuvinio lapai  
ir papildoma medžiaga – kuriamas asmeninis projektų aplankas.

Integruotų projektų seriją „Zebras“ sudaro: 
• projektų sąsiuviniai mokiniams;
• metodinės rekomendacijos su dalijamąja medžiaga mokytojui.

I–II klasė:
Laikas 
Kūnas ir sveikata 

III–IV klasė: 
Kelionė laiku 
Žiniasklaida ir vartotojai
Žemė ir visata

 

Pasaulio pažinimas: žmogus, gamta ir kultūra

ZEBRAS
Metodinės rekomendacijos  
su dalijamąja medžiaga

1/2

Serijos „Zebras“ metodinės rekomendacijos su dalijamąja medžiaga yra parengtos pagal  
I–II klasės projektų sąsiuvinius „Kūnas ir sveikata“ ir „Laikas“.

Projektų sąsiuviniai skiriami pradinės mokyklos pasaulio pažinimo pamokoms. Mokiniai atlieka 
projektus pagal savo pomėgius ir gebėjimus. Dirbdami individualiai, poromis ar grupėmis stebi, 
tyrinėja, vertina, mokosi planuoti, kelti klausimus, ieškoti sprendimo būdų.

Sąsiuvinio gale esančioje įsegėlėje segami projektų sąsiuvinio lapai ir papildoma medžiaga – 
kuriamas asmeninis projektų aplankas.

Integruotų projektų seriją „Zebras“ sudaro: 
• projektų sąsiuviniai mokiniams;
• metodinės rekomendacijos su dalijamąja medžiaga mokytojui.

I–II klasė: 
Kūnas ir sveikata 
Laikas 

III–IV klasė: 
Kelionė laiku
Žiniasklaida ir vartotojai
Žemė ir visata

 

Pasaulio pažinimas: žmogus, gamta ir kultūra

ZEBRAS 3/4
Metodinės rekomendacijos  
su dalijamąja medžiaga

Serijos „Zebras“ metodinės rekomendacijos su dalijamąja medžiaga yra parengtos pagal  
III–IV klasės projektų sąsiuvinius „Kelionė laiku“, „Žiniasklaida ir vartotojai“ ir „Žemė ir visata“.

Projektų sąsiuviniai skiriami pradinės mokyklos pasaulio pažinimo pamokoms. Mokiniai atlieka 
projektus pagal savo pomėgius ir gebėjimus. Dirbdami individualiai, poromis ar grupėmis stebi, 
tyrinėja, vertina, mokosi planuoti, kelti klausimus, ieškoti sprendimo būdų.

Sąsiuvinio gale esančioje įsegėlėje segami projektų sąsiuvinio lapai ir papildoma medžiaga – 
kuriamas asmeninis projektų aplankas.

Integruotų projektų seriją „Zebras“ sudaro: 
• projektų sąsiuviniai mokiniams;
• metodinės rekomendacijos su dalijamąja medžiaga mokytojui.

I–II klasė: 
Kūnas ir sveikata 
Laikas 

III–IV klasė: 
Kelionė laiku
Žiniasklaida ir vartotojai
Žemė ir visata

 Projektų sąsiuvinis
 Vid. kaina knygynuose
 2,50 Eur

 Metodinės rekomendacijos 
su dalijamąja medžiaga

 Vid. kaina knygynuose
  1,80 Eur

 Metodinės rekomendacijos 
su dalijamąja medžiaga

 Vid. kaina knygynuose
 1,80 Eur

„Zebras”, „Laikas” 1–2 klasė, p. 7, 10

INTEGRUOTŲ PROJEKTŲ 
SĄSIUVINIŲ SERIJA „ZEBRAS”
Komplektas III−IV klasei
„Šviesa”, 2015

„Zebras”, „Laikas” 1 2 klasė, p. 7, 10

Vardas, pavardė:      Data:
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Smėlio laikrodis

1.   Kam jie naudojami šiandien?

2. Pasidaryk smėlio laikrodį pats.

Smėlio laikrodžiai žinomi jau daugiau kaip 700 metų.

Tau reikės:
• 2 vienodų butelių;
• lipniosios juostos;
• vinies;
• plaktuko;
• smulkaus sauso smėlio;
• piltuvėlio;
• laikrodžio su sekundine 

rodykle;
• žymeklio, tinkamo rašyti 

ant plėvelės.

Smėlį būtinai  
persijok per  

sietelį!

kaip juos įveikti. Mokomoji medžiaga yra dife-
rencijuota, todėl skirtingų gebėjimų mokiniai, 
poromis ar grupėmis atlikdami užduotis, randa 
bendrus sprendimus, diskutuoja, mokosi argu-
mentuoti, kelti klausimus.
Baigus darbą, rekomenduojama jį pristatyti ir 
aptarti. Pristatydami mokiniai išsako savo emo-
cijas, kilusias vykdant projektą, padaro tam ti-
kras išvadas.
Bendrai planuodami ir vykdydami savo mini-
projektus, jie eksperimentuoja ir stiprina savo 
atsakomybę už bendrą darbą. Tai ugdo ne tik 
dalykinę, bet ir socialinę kompetenciją.

Kaip kaupti projektus?
Sąsiuvinio gale esančioje 
įsegėlėje segami projektų 
sąsiuvinio lapai ir 
papildoma medžiaga – 
kuriamas asmeninis 
projektų aplankas.

Jei turite klausimų ar 
pastabų dėl leidinių turinio, 
rašykite mums adresu 
pradinukai@sviesa.lt

Integruotų projektų seriją „Zebras” sudaro:

 projektų sąsiuviniai mokiniams;

 metodinės rekomendacijos su dalijamąja medžiaga mokytojui.

Laikas
Kūnas ir sveikata

 

Projektas „Kūnas ir sveikata“

Pasaulio pažinimas: žmogus, gamta ir kultūra

ZEBRAS 1/2

Vardas, pavardė:

Serijos „Zebras“ projektų sąsiuviniai skiriami pradinės mokyklos pasaulio 
pažinimo pamokoms. Mokiniai atlieka projektus pagal savo pomėgius  
ir gebėjimus. Dirbdami individualiai, poromis ar grupėmis stebi, tyrinėja,  
vertina, mokosi planuoti, kelti klausimus, ieškoti sprendimo būdų.

Sąsiuvinio gale esančioje įsegėlėje segami projektų sąsiuvinio lapai  
ir papildoma medžiaga – kuriamas asmeninis projektų aplankas.

Integruotų projektų seriją „Zebras“ sudaro: 
• projektų sąsiuviniai mokiniams;
• metodinės rekomendacijos su dalijamąja medžiaga mokytojui.

I–II klasė:
Laikas 
Kūnas ir sveikata 

III–IV klasė: 
Kelionė laiku 
Žiniasklaida ir vartotojai
Žemė ir visata

Kelionė laiku 
Žiniasklaida ir vartotojai

Žemė ir visata

 

Projektas „Kelionė laiku“

Pasaulio pažinimas: žmogus, gamta ir kultūra

ZEBRAS

Vardas, pavardė:

3/4

Serijos „Zebras“ projektų sąsiuviniai skiriami pradinės mokyklos pasaulio 
pažinimo pamokoms. Mokiniai atlieka projektus pagal savo pomėgius  
ir gebėjimus. Dirbdami individualiai, poromis ar grupėmis stebi, tyrinėja,  
vertina, mokosi planuoti, kelti klausimus, ieškoti sprendimo būdų.

Sąsiuvinio gale esančioje įsegėlėje segami projektų sąsiuvinio lapai  
ir papildoma medžiaga – kuriamas asmeninis projektų aplankas.

Integruotų projektų seriją „Zebras“ sudaro: 
• projektų sąsiuviniai mokiniams;
• metodinės rekomendacijos su dalijamąja medžiaga mokytojui.

I–II klasė:
Laikas 
Kūnas ir sveikata 

III–IV klasė: 
Kelionė laiku 
Žiniasklaida ir vartotojai
Žemė ir visata

 Užduotys – integruotos su lietuvių kalba, 
matematika, daile ir technologijomis, etika.

 Temos – tarpusavyje susijusios, aktualios 
vaikams.

 Veiklos – praktinės, daug tyrinėjimų, 
stebėjimų.

 Iliustracijos – spalvotos, patrauklios vaikams.
 Kiekviename sąsiuvinyje – rekordai ir įdomūs  
faktai.

Vardas, pavardė:      Data:

20

Rekordai ir įdomybės

Didžiausias smėlio 
laikrodis yra Budapešte 
(Vengrija). Jis yra 8 metrų 
aukščio ir sveria beveik 
60 tonų. Kol išbyra visas 
smėlis, praeina metai.

Moliuskas yra ilgiausiai 
žemėje gyvenantis 
gyvūnas. Jis buvo rastas 
prie Islandijos krantų. 
Manoma, kad jam  
405–410 metų.

Amerikiečių kompozitorius 
Džonas Keidžas sukūrė 
muzikos kūrinį vargonams 
„Taip lėtai, kaip įmanoma“. 
Jis turėtų būti atliekamas 
Halberštate (Vokietija)  
639 metus!

Džonas Keidžas (1912–1992)

Pasaulio pažinimo pamokoms 
ir neformaliam ugdymui



PASAULIO PAŽINIMAS

Užduočių sąsiuvinius rekomenduojame naudoti mokytojams:

Asta Sakalienė, Jolanta Andriuškevičienė 
LAŠELIS PIRMOKO LABIRINTUOSE. 
PASITIKRINK PASAULIO PAŽINIMĄ!
(Su interaktyviomis užduotimis!)
„Šviesa”, 2016

Asta Sakalienė, Jolanta Andriuškevičienė 
LAŠELIS KETVIRTOKO LABIRINTUOSE. 
PASITIKRINK PASAULIO PAŽINIMĄ!
(Su interaktyviomis užduotimis!)
„Šviesa”, 2016

 Vid. kaina knygynuose 
4,60 Eur 

 Vid. kaina knygynuose 
4,60 Eur 

  ketvirtoko labirintuose

Asta Sakalienė
Jolanta Andriuškevičienė        

Pasitikrink pasaulio pažinimą!

Leidinių seriją „Lašelis pirmoko/antroko/trečioko/ketvirtoko 
labirintuose. Pasitikrink pasaulio pažinimą!“ sudaro keturi 
leidiniai, parengti pagal ŠMM patvirtintą Pradinio ugdymo 
bendrąją programą. Juose daug dėmesio skiriama pagrin-
dinėms pasaulio pažinimo žinioms ir jų taikymo praktiko-
je sprendžiant kasdienes problemas gebėjimams ugdyti. 
Kompleksinių pasaulio pažinimo užduočių tikslas – plėtoti 
mokinių socialinę ir gamtamokslinę kompetencijas, ugdyti 
aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. Sąsajos su realiu gyve-
nimu, tarpdalykinė integracija padės jiems lengviau ir geriau 
suvokti mokomąją medžiagą, o interaktyvios užduotys ir lip-
dukai papildys ir paįvairins mokymąsi.

Kiekviename leidinyje pateikiamas turinys, kuriame nurodo-
mas užduoties numeris pagal veiklos sritis. Todėl mokytojui, 
tėvams nebus sudėtinga organizuoti vaiko mokymąsi mo-
kykloje ar namuose, išsiaiškinti, ką jam reikėtų tobulinti, kad 
patirtų sėkmę.

       S u inte ra ktyvio
m

is
 u

žd
u

ot
im

is

    pirmoko labirintuose
Leidinių seriją „Lašelis pirmoko/antroko/trečioko/ketvirtoko 

labirintuose. Pasitikrink pasaulio pažinimą!“ sudaro keturi 

leidiniai, parengti pagal ŠMM patvirtintą Pradinio ugdymo 

bendrąją programą. Juose daug dėmesio skiriama esminėms 

pasaulio pažinimo žinioms, jų taikymo aspektui – gebėjimui 

žinias pritaikyti praktikoje, sprendžiant kasdienes problemas. 

Kompleksinės pasaulio pažinimo užduotys plėtos mokinių 

socialinę bei gamtamokslinę kompetencijas, ugdys aukštes-

niuosius mąstymo gebėjimus. Sąsajos su realiu gyvenimu, 

tarpdalykinė integracija padės mokiniui lengviau ir giliau įsi-

savinti mokomąją medžiagą, o interaktyvios užduotys papil-

dys ir paįvairins mokymąsi.

Kiekviename leidinyje pateikiamas turinys, kuriame nurodo-

mas užduoties numeris pagal veiklos sritis. Todėl mokytojui, 

tėvams nebus sudėtinga organizuoti vaiko mokymąsi moky-

kloje ar namuose.

Pasitikrink pasaulio pažinimą!

      S u in tera ktyvio
m

is
 u

žd
u

ot
im

is

Asta Sakalienė
Jolanta Andriuškevičienė        

Pasaulio pažinimo pamokoms 
ir neformaliam ugdymui

Visą pradinių klasių leidinių asortimentą rasite skaitmeniniame pradinio ugdymo 
priemonių kataloge: www.sviesa.lt ir www.sokvadoveliai.lt
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Jei turite klausimų ar 
pastabų dėl leidinių turinio, 
rašykite mums adresu 
pradinukai@sviesa.lt

  pasaulio pažinimo pamokoje – kaip papildomą metodinę priemonę derinant 

individualų, grupinį ir visos klasės mokymąsi, organizuojant formuojamąjį ir 

diagnostinį vertinimus;

  neformaliojo ugdymo veikloje – kaip pagrindinę mokomąją priemonę;

  smalsiems mokiniams – savarankiškam darbui namie!

Su interak-
tyviomis 
užduotimis

Su interak-
tyviomis 
užduotimis„Lašelis”. Pasitikrink pasaulio pažinimą! 1 klasė, p. 26–27

NAUJIENANAUJIENA

Leidinių seriją „Lašelis pirmoko / antroko / trečioko / ketvirtoko labirintuose. Pasitikrink pasaulio 
pažinimą!” sudaro keturi leidiniai, parengti pagal Pradinio ugdymo bendrąją programą. 
Leidiniuose daug dėmesio skiriama:

 esminėms pasaulio pažinimo žinioms ir jų taikymo aspektui;
 kompleksinėms pasaulio pažinimo užduotims, kurios padeda plėtoti mokinių socialinę 
ir gamtamokslinę kompetencijas, ugdytis aukštesniuosius mąstymo 
gebėjimus;

 sąsajoms su gyvenimu, kurios skatina mokytis spręsti kasdienes problemas;
 tarpdalykinei integracijai, kuri padeda mokiniui lengviau ir giliau įsisavinti mokomąją 
medžiagą;

 interaktyvioms užduotims, kurios papildo ir paįvairina mokymąsi.
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Jei turite klausimų ar pastabų dėl leidinių turinio, rašykite 
mums adresu pradinukai@sviesa.lt

PASAULIO PAŽINIMAS

 Vadovėlis lenkų 
mokykloms

 1-oji knyga
 2-oji knyga
 Kaina ugdymo įstaigoms 

po 8,66 Eur

 Vadovėlis lenkų  Pratybų sąsiuvinis lenkų 
mokykloms

 1-asis sąsiuvinis
 2-asis sąsiuvinis 
 Vid. kaina knygynuose 

po 3,62 Eur

 Vadovėlis lenkų 
mokykloms

 1-oji knyga
 2-oji knyga
 Kaina ugdymo įstaigoms 

po 8,66 Eur

Edita Minkuvienė, Ligita Kukanauzienė, 
Aušra Didžgalvienė
GILĖ
Pasaulio pažinimo mokymosi 
komplektas IV klasei (lenkų kalba)
„Alma littera”, 2016

Edita Minkuvienė, Ligita Kukanauzienė, 
Aušra Didžgalvienė
GILĖ
Pasaulio pažinimo mokymosi 
komplektas III klasei (lenkų kalba)
„Alma littera”, 2015

2012–2015 metais Nacionaliniam egzaminų centrui vykdant projektą „Standar-
tizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo 
mokykloms kūrimas, II etapas” buvo parengti pasaulio pažinimo įsivertinimo 
įrankiai 4 klasės mokiniams – Pasaulio pažinimo standartizuota programa ir 
standartizuotas testas. Programa parengta remiantis Pradinio ugdymo ben-
drosiomis programomis ir mokinių tarptautinių pasiekimų tyrimų patirtimi. 
Leidinio autorės, dalyvavusios rengiant šiuos įrankius, siūlo testų rinkinį, kuris 
padės mokytojams įgyvendinti pradinėje mokykloje keliamus pasaulio paži-
nimo uždavinius. 

Testų sąsiuvinyje pateiktos užduotys atitinka standartizuotam testui kelia-
mus reikalavimus. Testai sudaryti vadovaujantis Standartizuotoje programoje 
apibrėžtomis proporcijomis pagal veiklos (turinio) sritis, kognityvinių gebėji-
mų grupes, numatomus pasiekimų lygius. Rengiant užduotis buvo laikomasi 
principo, kad vienas klausimas tikrina vieną gebėjimą. Testai vertinami pagal 
vertinimo instrukcijas.

Mokiniai, atlikdami šiuos testus per visus mokslo metus, galės įsivertinti žinias 
ir gebėjimus, užpildyti esamas spragas, geriau pasiruoš nacionaliniams ir tarp-
tautiniams testams. Mokytojai gaus grįžtamąjį ryšį ir galės tikslingiau planuoti 
tolesnį mokymą(si). Testus, jei jie nebus atliekami mokykloje, vaikai galės atlikti 
savarankiškai namie. 

Testų vertinimo instrukcijas rasite adresu www.sviesa.lt.

Andželika Padarauskienė, 
Jurgita Blažienė 
PASAULIO PAŽINIMO TESTAI 4 KLASEI 
Serija „Pasirenk 
standartizuotam testui” 
„Šviesa”, 2016

 Vadovėlis lenkų  Pratybų sąsiuvinis lenkų 
mokykloms

 1-asis sąsiuvinis
 2-asis sąsiuvinis 
 Vid. kaina knygynuose 

po 3,62 Eur

 Vid. kaina knygynuose 
4,40 Eur 

Andželika Padarauskienė
Jurgita Blažienė

4 
 klasei

Pasaulio  
pažinimo  
testai 

Pasirenk  
standart izuotam  

testui !

NAUJIENA

NAUJIENA


