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PRADINIŲ KLASIŲ PRIEMONIŲ PLANAS, MOKYMOSI REZULTATAMS IR MOKINIŲ ASMENINEI PAŽANGAI GERINTI 

 

Metodas, būdas, priemonė Atsakingas Laukiamas rezultatas 

Informacijos klasėse atnaujinimas. Pradinių klasių mokytojos. Gebės rasti tinkamą informaciją. 

Rekomenduojamas užklasinis skaitymas. 
 Pradinių klasių mokytojos, 

bibliotekininkė. 
Pagerės skaitymo įgūdžiai. 

Plėsti dalyko žodyną ir mokyti savo dalykų kalbos. Įvairių dalykų mokytojai Mokiniai plės savo žodyną. 

Daugiau laiko skirti garsiniam užduoties skaitymui ir analizei, 

pasakojant taisyti stilių. 
Įvairių dalykų mokytojai 

Mokiniai tobulins skaitymo įgūdžius ir 

gebėjimus analizuoti tekstą, geriau supras 

užduotis, mokysis taisyklingai kalbėti. 

Sąmoningas skaitymas ir klausymas, naudojant atrenkamąjį 

skaitymą, atpasakojimas pagal duotus klausimus, vaizdų 

piešimas, veiksmų grandinė, veikėjų analizavimas, 

konspektavimas ir pan. 

Logopedė, specialioji pedagogė, 

įvairių dalykų mokytojai 
Sąmoningo skaitymo įgūdžių gerinimas. 

Pamokose naudoti lietuviškus IT pavadinimus. Įvairių dalykų mokytojai Mokiniai įsimins lietuviškus terminus. 

Tikrinant testus, kontrolinius, namų ir klasės darbus ištaisyti 

klaidas. Lietuvių kalbos pamokose aiškintis rašybą. 
Įvairių dalykų mokytojai 

Stiprės rašymo įgūdžiai, nuosekliai mokysis 

lietuvių kalbos rašybos, analizuos klaidas ir 

stebės pažangą. 

Rašyti įvairių žanrų tekstus, prieš tai paaiškinti, kas būdinga 

tam žanrui. 
Pradinių klasių mokytojos. Mokysis atpažinti įvairius žanrus. 

Kabinetuose naudoti vaizdines ir informacines vaizdines 

priemones „Sunkesnės rašybos žodžiai“, „Įsidėmėti“, 

dalykininkę informaciją ir kt. 

Įvairių dalykų mokytojai 

Mokiniai galės pasinaudoti esama vaizdine 

medžiaga, pasikartoti, prisiminti. Įsimins 

dalykų terminus. 

Įvairių dalykų konsultacijos. Įvairių dalykų mokytojai 
Mokiniai turės galimybę išlyginti mokymosi 

spragas. 

Namų darbų tikrinimas ir analizavimas. Įvairių dalykų mokytojai 
Didės mokinių atsakomybė, gerės mokinių 

mokymosi rezultatai. 

Esant reikalui ir poreikiui sudaryti sąlygas konsultacijoms po 

pamokų. 
Įvairių dalykų mokytojai 

Mokiniai tobulins sritis, kuriose silpniau 

sekasi. 



Išnaudoti IKT galimybes mokymuisi. Įvairių dalykų mokytojai Plėtos žinias, didės motyvacija. 

Pamokose naudoti paveikias mokymosi priemones. Įvairių dalykų mokytojai Didės mokymosi motyvacija. 

Reguliariau vertinti, planuoti atsiskaitomuosius darbus. Įvairių dalykų mokytojai 
Geriau pasiruoš atsiskaitomiesiems darbams. 

 

Daugiau dėmesio skirti gabiesiems mokiniams, diferencijuojant 

ugdymo turinį. 
Įvairių dalykų mokytojai 

Gabieji pagilins savo žinias, kils mokinių 

motyvacija. 

Efektyviau panaudoti logopedės  pagalbą. Pradinių klasių mokytojos Pagerės mokinių klausymosi įgūdžiai. 

Bendradarbiauti su tėvais. Prašyti, kad tėvai su savo vaiku 

parašytų diktantą, garsiai paskaitytų tekstą, paragintų skaityti 

knygas kartu. 

Pradinių klasių mokytojos 

Tėvai bendraus ir bendradarbiaus su vaikais, 

pagerės mokinių raštingumas, skaitymo 

įgūdžiai. 

Už labai gerai atliktus klasės ir namų darbus skatinti mokinius 

pagyrimais el. dienyne. 
Įvairių dalykų mokytojai Didės mokinių motyvacija mokytis. 
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