
7 priedas 

KŪNO KULTŪROS VERTINIMAS 

Vertinimas: 

1. Projektiniai darbai kūno kultūros ir sporto tema vertinami pažymiu. Turinys 1-4 balai, 

apipavidalinimas 1-3 balai, pristatymas 1-3 balai. 

2. Pažymiais nevertinami fizinio pajėgumo su sveikata susiję testai (6 min. bėgimas, sėstis ir 

siekti, prisitraukimai (berniukams), atsispaudimai (mergaitėms), kybojimas sulenktomis 

rankomis), atliekami rudenį ir pavasarį tam, kad palyginęs rezultatus, mokinys galėtų 

stebėtiti savo asmeninį fizinį tobulėjimą. 

3. Mokinys, tris kartus be pateisinamos priežasties nepasiruošęs kūno kultūros pamokai, 

vertinamas 2 (kaip neatlikęs užduoties, be pateisinamos priežasties atsisakęs atsakinėti).  

4. Dėl laikino sveikatos sutrikimo, tėvai (globėjai) gali pateisinti tris kūno kultūros pamokas 

per pusmetį. 

 

 

Mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema:  

10 (puikiai) – motyvuotai atlieka užduotis, puikiai demonstruoja pratimų techniką, žaidimų 

taktiką, puikūs siektini pratimų rezultatai, vyrauja teigiamos emocijos. 

9 (labai gerai) – moka tinkamai atlikti pratimus, laikosi nuoseklumo, taiko pratimų įvairovę, 

labai geri siektini pratimų atlikimo rezultatai; turi motyvaciją, vyrauja teigiamos emocijos. 

8 (gerai) – nedaro klaidų atlikdami pratimus, gera technika, vyrauja teigiamos emocijos. 

7 (pakankamai gerai) – užduotis atlieka pagal nustatytus reikalavimus.  

6 (patenkinamai) – užduotis atlieka iki galo, daro šiek tiek klaidų. 

5 (pakankamai) – padaro kelias pratimo atlikimo technikos klaidas, atsainiai. 

4 (silpnai) – pratimą atlieka neteisinga technika, nenuosekliai, neturi motyvacijos. 

3 (blogai) – prastas pratimo atlikimo rezultatas; nerodo noro siekti teigiamo pokyčio. 

2 (labai blogai) – neatliko užduoties ar pratimo, be pateisinamos priežasties atsisakęs atsakinėti. 

 

      

     Kūno kultūros ugdymo procese taikomas diagnostinis (nustatyti esamą padėtį), formuojamasis 

(padėti mokytis), sumavimo (apžvelgti išmoktą) vertinimas. 

     Kūno kultūros pamokose vertinamas ne sportinis rezultatas, bet vyksmas, pokyčiai ir asmeninė 

pažanga. Pažanga vyksta skirtingai, todėl vertinant atsižvelgiama į: 

Galimybes: testuojant nustatomos kiekvieno mokinio galimybės.  

Pastangas: pasiruošimas pamokai, lankomumas, pareigingumas, aktyvumas.  

Gebėjimus: asmeniniai, įgimti, įgyti, individualūs. 

Poreikius: pritaikymas kasdieniniame gyvenime, sveikatai gerinti, valios savybėms lavinti, 

siekiant įgyti  profesiją.   

Individualumą: sveikatos būklė, požiūris į kūno kultūros dalyką, asmeniniai interesai, 

pomėgiai, branda (individualūs augančio organizmo pokyčiai). 

Aplinkybes: kas gali padėti ar sutrukdyti pasiekti tikslą (pamokų praleidimas dėl ligos ir kt.). 

 


