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Skaičiai iki 10. Daiktų skaičiavimas. Sudėtis. Skaičių 
lyginimas. Kairė, dešinė. Trikampiai, keturkampiai. 
Problemų sprendimo uždaviniai

2TESTAS. Aktyvi pertrauka

Vaikai per pertrauką ilsisi ir žaidžia mokyklos kieme.

a) Žaidimų aikštelėje laipioja ir maži, ir dideli. Paveiksle 
sunumeruok vaikus pagal ūgį nuo aukščiausio iki 
žemiausio.

b) Pavaizduoti vaikai vienas paskui kitą įveikė žaidimų 
aikštelės kliūtis. Skaičiuojant nuo dešinės Mykolas 
lipo trečias, o Milda septinta. Apibrauk Mykolą 
raudonai, o Mildą  žaliai.

c) Kiek yra vaikų tarp Mildos ir Mykolo? Apibrauk 
atsakymą.

1
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1 taškas

2 taškai

1 taškas

1
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Kairėje
Dešinėje 4 taškai

Kitą pertrauką vaikai sugalvojo pereiti per kiemą 
takeliu ir parinkti įvairių daiktų.

a) Vaikai takeliu ėjo nuo taško A iki taško B. Įsižiūrėk 
į paveikslą ir lentelėje ženklu x pažymėk, ką vaikai 
kurioje takelio pusėje matė.

b) Eidami vaikai parinko šių daiktų. Suskaičiuok  
ir parašyk, kiek ko jie parinko.

2

5 taškai
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Vaikai kieme žaidė slėpynių.

b) Parodyk linijomis, kas kur yra.

Už medžio

Šalia kėdės

Virš medžio

Po kėde

Ant kėdės

a) Kol Matas nežiūrėdamas skaičiavo nuo 10 iki 1, kiti 
vaikai turėjo pasislėpti. Užrašyk skaičius tokia tvarka, 
kokia skaičiavo berniukas.

3

1 taškas10

2 taškai

c) Dėliodami daiktus vaikai mokėsi sudėties. Užrašyk  
ir atlik pavaizduotus sudėties veiksmus.

 +  =  +  =  +  = 6 taškai
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c) Slėpynių nutarė pažaisti ir ženklai > , < , = . Įrašyk 
juos į apskritimus taip, kad skaičiai būtų palyginti 
teisingai.

4

2 taškai3 4 7 26 6 1 8

Ko yra daugiau:  
vaikų ar pieštukų?

Ko yra daugiau: 
trikampių  

ar keturkampių?

6 taškai

Kitą pertrauką vaikai braižė trikampius ir keturkampius.
Įsižiūrėk į paveikslą ir atsakyk į klausimus: langeliuose 
parašyk reikiamus skaičius, o apskritimuose  
ženklus > , <  arba = .
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1 taškas

Per paskutinę pertrauką vaikai į kiemą išsinešė 5 balionus.

a) Kad vėjas balionų nenuneštų, jiems reikia virvučių. 
Nupiešk balionams virvutes taip, kad kuo balionas 
mažesnis, tuo jo virvutė būtų ilgesnė.

b) Žaidžiant didžiausias ir mažiausias balionai susprogo.  
Suskaičiuok ir langelyje parašyk, kiek balionų liko.

5

Liko  balionai.

Ant skritulio, atitinkančio surinktus taškus, užklijuok lipduką. 

Galėjai surinkti 33 taškus. Surinkai  .

29−33 taškai

Puikus rezultatas! 
Gali atlikti dar 
sudėtingesnes 

užduotis.

16−28 taškai

Teisingai atlikai daugumą 
užduočių. Atkreipk dėmesį 

į klaidas ir jas ištaisyk. 
Siek dar daugiau!

Teisingai atlikai tik kai 
kurias užduotis. Ištaisyk 
klaidas. Kitą kartą tau 

pavyks geriau!

0−15 taškų

ĮSIVERTINK!

Komentarai: 
Jei reikėtų pagalbos taisant klaidas, kreipkis į mokytoją, artimuosius.

2 taškai
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Kad piešinys būtų baigtas, trūksta   ir  .

Sudėtis ir atimtis iki 10. Diagrama. Daiktų skaičiaus 
lyginimas. Apskritimas. Problemų sprendimo uždaviniai

3TESTAS. Goda kviečia į sodą

Goda piešė vaisių lėkštę, bet nebaigė.

b) Kortelėje pavaizduota, kiek 
kokių vaisių reikėjo nupiešti. 
Kiek jų trūksta, kad piešinys 
būtų baigtas? Įrašyk į sakinį 
reikiamus skaičius.

1

1 taškas

c) Remkis aukščiau pateikta kortele ir suskaičiuok, 
kiek iš viso vaisių reikėjo nupiešti.

Iš viso reikėjo nupiešti  vaisius. 2 taškai

2 taškai

a) Suskaičiuok ir paveiksle langeliuose parašyk,  
kiek  ir kiek  nupiešė mergaitė.

Vaisių skaičius
0

Va
isia

i
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