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1. ĮVADAS 

 

Metodinių rekomendacijų paskirtis. Šios metodinės rekomendacijos skirtos Lietuvos  bendrojo lavinimo mokyklų lietuvių gimtosios kalbos mokytojams, 

vykdantiems ar besirengiantiems vykdyti atnaujintą  bendrąją  lietuvių gimtosios kalbos  pagrindinio ugdymo programą (toliau – programa) 5–10 klasėse.  

Tikslas. Metodinių rekomendacijų tikslas – padėti lietuvių kalbos mokytojams pasirengti įgyvendinti atnaujintą lietuvių kalbos ugdymo turinį, pritaikytą 

mokiniams su klausos negalia. 

Uždaviniai. Siekiant padėti mokytojams pasirengti veiksmingai dirbti pagal  programą, metodinėse  rekomendacijose 

• aptariami  programos atnaujinimo aspektai;  

• pristatoma lietuvių kalbos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems programos struktūrą ir paaiškinama atskirų dalių paskirtis; 

• aptariami ugdymo proceso planavimo ir vertinimo ypatumai; 

• pateikiamos mokytojui aktualių šaltinių nuorodos. 

 

2. DALYKO VIETA UGDANT  KOMPETENCIJAS 

2.1.  Programos įgyvendinimo aspektai 

 

LR Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, (Žin., 2008, Nr. 99–3848) patvirtintos atnaujintos Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrosios programos.  Lietuvių kalbos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems bendroji programa, kaip ir kitų kalbų srities mokomųjų dalykų bendrosios 

programos,  pateikta šio įsakymo 3 priede. 

Aptariant  atnaujintų bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą,  lietuvių gimtosios kalbos vietą ugdymo turinyje, aktualu išskirti bent kelis aspektus: 

• lietuvių kalbos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems ugdymo programos sukūrimo prielaidas; 

• pokyčius, kurių tikimasi, įgyvendinus šią bendrąją programą; 

• integravimo galimybes. 
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Kokiomis ugdymo prielaidomis remtasi rengiant naująją  programą? Ugdymo turinio kaitą lemia daugybė veiksnių: politiniai, ekonominiai, socialiniai, 

kultūriniai visuomenės gyvenimo pokyčiai, edukologijos mokslo raida, tyrimų duomenys apie ugdymo tikslų įgyvendinimo rezultatus. Svarbiausi šiuolaikinio 

švietimo siekiniai taikliai įvardyti UNESCO Švietimo komisijos pranešime „Mokymasis: vidinis lobis“ (1996) – tai  mokymasis gyventi kartu, mokymasis žinoti, 

mokymasis veikti ir mokymasis būti. Lietuvos bendrojo lavinimo ugdymo turinio kaitos gaires apibrėžiantys dokumentai  irgi akcentuoja panašius siekius. 

Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, įgyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo strategijoje 2006–2012 metams teigiama, kad ugdymo turinio proceso 

tikslas – pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų 

kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.  

Kodėl mokiniams, turintiems klausos sutrikimą, reikalinga speciali lietuvių kalbos ugdymo programa? Pirmoji priežastis yra ta, kad vaikų, turinčių 

klausos sutrikimą,  gimtąja kalba yra pripažinta gestų kalba, be to, jų raida yra kitokia negu girdinčiųjų. 

Girdintys vaikai pirmąjį žodį ištaria per pirmuosius gyvenimo metus. Tarkim,  1,5 m. jie išmoksta šeimoje vartojamas gramatines formas ir pradeda perprasti 

girdimos kalbos taisykles, kitaip sakant, vaiką supa kalbinė aplinka (mokslininkų Pinker, Ebering 1991 m. atlikti tyrimai).  Jeigu vaikas iki 6 metų įsisavina 

pagrindines gramatikos taisykles, jis gali remtis jomis ir tolesnio mokymosi proceso metu. Jeigu iki tol vaikas šių taisyklių neperprato, vėliau jų išmokti beveik 

neįmanoma. Todėl vaikų,  turinčių klausos sutrikimą, gimtoji kalba yra gestų. 

Klausos sutrikimai sukelia komunikacijos, socialinių įgūdžių, ugdymosi ir elgsenos problemų. Ypač pastebimi nuoseklios sakytinės kalbos formavimo(si) 

sunkumai. Ugdymo požiūriu vieningai pabrėžiamas tas aspektas, kad bet koks klausos sutrikimas paveikia vaiko gebėjimą kalbėti ir apskritai turi įtakos visai  

tolesnei kalbos raidai. Tarp klausos sutrikimo ir kalbos raidos sulėtėjimo (o kartais apskritai nesugebėjimo kalbos įsisavinti) egzistuoja  akivaizdus priežastinis 

ryšys, nes kurčias asmuo yra tas, kuris dėl klausos sutrikimo negali sėkmingai apdoroti lingvistinės informacijos, gaunamos per klausą, netgi naudodamasis 

individualiu klausos aparatu ar kitomis techninėmis geriau girdėti padedančiomis priemonėmis.Vaikui, turinčiam klausos sutrikimą, mokantis kalbos tenka 

trigubas krūvis: tuo pat metu jis mokosi suprasti kalbą, mokosi kalbėti ir bando įgyti kalbos sistemos pagrindus.  Klausos sutrikimai - tai girdimojo jutimo ir 

suvokimo trūkumai, trukdantys išmokti sakytinės kalbos ir bendrauti ja.  Kad gautų informaciją, toks vaikas turi būti visada susikaupęs,  nuolat įtempęs regėjimą,  

taigi išlaikyti dėmesį nėra paprasta, nes  kalbinė informacija negaunama nevalingai iš aplinkos,  tačiau svarbu kuo daugiau perduoti kasdieninės radijo, televizijos, 

spaudos teikiamos informacijos tam, kad nebūtų ribojamas akiračio bei intelekto augimas.  
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Mokslininkai ir surdopedagogai padarė išvadą, kad vaikų, turinčių klausos sutrikimą,  sumažėjęs gebėjimas suvokti, apdoroti, išsaugoti ir panaudoti 

informaciją. Dažnai priimama informacija nėra tiksli, o kartais netgi iškreipta. Dėl nepakankamo kalbos išsivystymo sunkiai apibendrinamos, žodžiu ir raštu 

įprasminamos žinios.  Atmintis ir vaizduotė nepakankamai išsivysčiusios, būdingas konkretus, o ne abstraktus mąstymas,  todėl mokinys, turintis klausos 

sutrikimą, nesuvokia abstraktaus teksto, perkeltinių reikšmių, frazeologizmų, negeba kurti samprotaujamojo pobūdžio teksto.  Toks vaikas dažniausiai mąsto 

gestais arba vaizdiniais,  jo atmintis yra vaizdinė, nes sudėtingesnių pažintinių procesų (pvz.: atminties, mąstymo) raida įmanoma tik esant pilnavertei kalbai. 

Taigi,  šie raidos, mąstymo ir kalbos ypatumai lemia, kad mokinys, turintis klausos sutrikimą, negali pasiekti tokio ugdymo(si) standarto kaip girdintysis, 

todėl būtina pritaikyti kalbos (lietuvių k., užsienio k.) ugdymo(si) programą. 

 

2.2. Dalyko struktūra 

Lietuvių kalba kurtiesiems ir neprigirdintiesiems – vienas  iš integralių kalbinio ugdymo srities mokomųjų dalykų. Kalbinio ugdymo sritį sudaro šie 

mokomieji dalykai: 

• lietuvių gimtoji kalba;  

• kitos gimtosios kalbos; 

• gestų kalba;  

• lietuvių valstybinė kalba; 

• lietuvių kalba kurtiesiems ir neprigirdintiesiems; 

• pirmoji užsienio kalba; 

• antroji užsienio kalba; 

• užsienio kalba kurtiesiems ir neprigirdintiesiems. 

Programoje ugdymo turinys teikiamas dviejų klasių koncentrais. Kiekvieno koncentro ugdymo turinį sudaro santykinai atskirtos, bet ugdymo procese 

susijusios kalbinės veiklos sritys: 

• sakytinio teksto suvokimas ir kūrimas; 

• rašytinio teksto suvokimas; 
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• rašytinio teksto kūrimas. 

Sakytinio teksto suvokimo ir kūrimo (kalbėjimo ir klausymo) gebėjimų ugdymas taikomas labai individualiai, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio klausos 

sutrikimo laipsnį bei individualius gebėjimus ir naudojimąsi klausą kompensuojančia aparatūra (individualia ar stacionaria). Atsižvelgiant į vaiko klausos 

sutrikimo laipsnį ir individualius gebėjimus, šeimos kalbą, mokomasi kalbėti lietuvių kalba, bendrauti su girdinčiais bendraamžiais ir mokytoju. Kalbėjimo ir 

klausymo gebėjimai kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykloje ugdomi ne tik pamokų, bet ir individualių tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo pratybų bei 

nepamokinės veiklos metu. Individualių pratybų metu lavinama mokinių klausa, koreguojama tartis, mokomasi leksikos, gramatikos, sintaksės. 

Kalbos ir literatūros (kultūros) pažinimas integruojamas ugdant visų kalbinės veiklos rūšių gebėjimus.  

Viena iš programos struktūrinių dalių – mokinių gebėjimų raidos lentelė. Jos paskirtis – parodyti, kaip „auga“, sudėtingėja tas pats gebėjimas kiekviename 

aukštesniame koncentre. Šiame programos skyriuje pateikiama visų veiklos sričių – sakytinio teksto suvokimo ir kūrimo, rašytinio teksto suvokimo, rašytinio 

teksto kūrimo – gebėjimų raida. Tikimasi, kad šie gebėjimų raidos aprašai padės mokytojams planuoti ugdymo procesą išlaikant tęstinumą. 

Toliau pateikiama gebėjimų raidos aprašo pavyzdžių (žr. 1 lentelę), kurie iliustruoja  įvairių dalyko veiklos sričių  gebėjimų  „augimą“. Lentelėje kursyvu išskirti 

kiekviename aukštesniame koncentre atsirandantys nauji gebėjimų aspektai. Po lentele glaustai paaiškinta, kuriais aspektais gilinami ir plėtojami dalyko sričių 

gebėjimai kiekviename aukštesniame  koncentre.  

1 lentelė. Įvairių dalyko sričių gebėjimų raidos pavyzdžiai 

Rašytinio teksto 

suvokimas 

2.5. Rasti informaciją nurodyta tema 

nurodytuose grožiniuose ir 

negrožiniuose (taip pat ir įvairialypės 

informacijos) tekstuose. 

2.5. Rasti informaciją nurodyta tema 

nurodytuose ir (arba) savarankiškai 

pasirinktuose grožiniuose ir 

negrožiniuose (taip pat ir įvairialypės 

informacijos) tekstuose. Nurodyti 

informacijos šaltinį.  

2.5. Rasti informaciją nurodytuose ir 

(arba) savarankiškai pasirinktuose 

grožiniuose ir negrožiniuose (taip pat 

ir įvairialypės informacijos) tekstuose. 

Įvertinti rastos informacijos 

patikimumą pagal pateiktus kriterijus.  

Rašytinio teksto 

kūrimas  

3.6. Mokytojui padedant naudotis 

vienu dviem rašymo planavimo 

3.6. Kaupti medžiagą rašymui ir 

planuoti taikant mokytojo pasiūlytas 

3.6. Kaupti medžiagą rašymui ir 

planuoti pasirenkant tinkamas 
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Remiantis pagrindine programos sąvoka – kompetencija – ir jos struktūra,  sudaryti mokinių pasiekimų aprašai (žr. programos skyrius 12.3.1., 12.4.1., 

12.5.1.). Kaip jau minėta, šiuose aprašuose kaip integrali pasiekimų dalis pateikti nuostatų aprašai. Mokinių pasiekimų aprašuose  aptartos žinios ir supratimas, 

kurie reikalingi tam tikram gebėjimui išsiugdyti  

Toliau pateikiamas 5 – 6 klasės koncentro rašymo pakiekimų aprašo pavyzdys ir šio pavyzdžio komentaras. 

būdais. strategijas. Planuoti rašymo užduočiai 

atlikti skirtą laiką. 

strategijas iš mokytojo pasiūlytų. 

Planuoti rašymo užduočiai atlikti 

skirtą laiką. 

 

3.4. Apibūdinti gerai žinomą daiktą, 

gyvūną, vietą.  

 

3.4. Aprašyti žmogų, įvykį, procesą 

(pvz., pyrago kepimą). 

3.4. Paaiškinti nesudėtingus procesus, 

reiškinius. Palyginti du objektus, 

nurodant jų skirtumus ir panašumus. 

 Gebėjimų raidos aprašas nurodo, ką turi gebėti dauguma mokinių, baigiančių tam tikrą koncentrą. Iš pateikto 
pavyzdžio matyti, kad gebėjimų raida aprašyta remiantis šiais  principais: 

• sudėtingėja užduotys; 
• sudėtingėja mokymosi medžiaga;  
• vis daugiau remiamasi ne tik asmeniniu patyrimu, bet ir įvairių šaltinių studijavimu; 
• didėja naudojimosi strategijomis, gebėjimo atlikti užduotis  savarankiškumo laipsnis. 

Remiantis šiais principais programoje pateikiama visų veiklos sričių gebėjimų raida. 



 8 

2 lentelė. Mokinių pasiekimai: rašymas. 

Mokinių pasiekimai 

Nuostatos  

Vertinti rašymą kaip asmeniškai svarbią veiklą, teikiančią saviraiškos, bendravimo galimybių. 

Noriai dalytis patirtimi su girdinčiaisiais ir su kurčiaisiais, išsakant ją rašytine kalba.  

Siekti tobulinti savo rašytinės kalbos gebėjimus, vertinti konstruktyvią grįžtamąją informaciją.  

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

<...> 

3.3. Kurti nesudėtingos kompozicijos pasakojimus. 

<...>  

3.3.1. Paaiškinti pasakojimo sandarą (pradžia, dėstymas, pabaiga). 

3.3.2. Siejant sakinius ir pasakojimo dalis vartoti įvardžius, prielinksnines konstrukcijas (pvz., iš 

pradžių), jungtukus.  

3.3.3. Vartoti tiesioginius, klausiamuosius, skatinamuosius sakinius, kreipinius, įterpti į pasakojimą 

mokytojo parengtus dialogus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iš lentelėje pateikto rašymo gebėjimo aprašymo matome, kad skiltyje „Gebėjimai“ nurodoma, jog baigdamas  
šeštą klasę mokinys turėtų gebėti kurti nesudėtingos kompozicijos pasakojimą, naudodamasis leksikos ir sintaksės 
teikiamomis galimybėmis. Tas gebėjimas neišsiugdomas savaime. Reikia įvardyti, ką mokinys turėtų žinoti, suprasti ir 
gebėti atlikti (mokinių pasiekimų aprašo skiltis „Žinios ir supratimas“). Šiuo atveju mokinys turi pažinti pasakojimo 
sandarą, turi žinoti, kaip siejami sakiniai, turi išmanyti sintaksės ir leksikos galimybes (kaip įterpti į tekstą dialogus, 
kokius vartoti tinkamus jungtukus ir jungiamuosius žodžius, sinonimus, kad būtų išvengta kartojimosi, pasakyta 
vaizdingiau). Taigi programa teikia galimybių pamatyti ir kruopščiai suplanuoti mokymąsi, „žingsnelius“, kuriuos turi 
nueiti mokiniai, kad  galėtų sėkmingai ugdytis tam tikrą gebėjimą.  
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Kitas reikšmingas dalykas yra tai, kad programoje mokymosi mokytis gebėjimai yra sistemingai įtraukti į visų kalbinės veiklos sričių mokinių pasiekimų 

aprašus. Mokėjimas mokytis suprantamas kaip gebėjimų visuma, apimanti šiuos svarbiausius gebėjimus: 

• išsikelti mokymosi tikslus ir uždavinius; 

• pasirinkti tinkamas strategijas mokymosi problemoms spręsti; 

• stebėti ir koreguoti mokymosi veiklą; 

• apmąstyti atliktą darbą, padaryti išvadas apie mokymosi sėkmes ir tobulintinas sritis. 

 Mokiniai turi būti mokomi remiantis patirtimi išsikelti lietuvių kalbos ir literatūros mokymosi uždavinius, numatyti, kaip jų siekti. Kuo jaunesnis mokinys, 

tuo daugiau paramos jam reikia.  

Dar vienas svarbus programos aspektas yra tai, kad šalia mokinių pasiekimų aprašų pateikiamos ugdymo  gairės. Tai yra tam tikros rekomendacinio pobūdžio 

nuorodos, kaip, programos rengėjų manymu, galėtų būti organizuojamas mokymas ir mokymasis, kad mokiniai sėkmingai pasiektų rezultatus, įvardytus gebėjimų 

apraše. Gairės grindžiamos konstruktyvistiniu požiūriu į mokymąsi: mokinys mokosi remdamasis tuo, ką jau žino, aktyviai konstruodamas savo žinojimą, 

veikdamas kartu su kitais. Kiekviena mokymosi veikla susideda iš trijų svarbiausių etapų. Pirmiausia išsiaiškinama, ką mokiniai žino, yra patyrę, tada aiškiai 

įvardijami mokymosi uždaviniai, aptariamos naujų žinių, naujos patirties taikymo galimybes. Kitas etapas – susidūrimo su nauja informacija etapas. Mokytojas 

turi apmąstyti būdus, kaip su ta informacija bus dirbama, kokios mokiniams bus siūlomos išbandyti mokymosi strategijos, kad šie galėtų stebėti, koreguoti savo 

suvokimą ar veiklą. Paskutinis, galbūt reikšmingiausias, yra apmąstymo etapas. Todėl kiekvienoje pamokoje svarbu apmąstyti, kas įvyko, kaip tai, kas sužinota, 

siejasi su turimomis žiniomis, taip pat turi būti skirta laiko klaidingiems įsitikinimams išsiaiškinti ir juos pakeisti.   

2.3. Integravimo galimybės 

Kad mokiniai galėtų sėkmingai ugdytis bendrąsias kompetencijas, labai svarbu, kad visų dalykų mokytojai apgalvotų, kaip savo dalyko pamokose jie 

įgyvendins integruojamosiose programose numatytą ugdymo turinį, kokių sąsajų temų, problemų ir ugdomų gebėjimų aspektais galima rasti su kitais 

mokomaisiais dalykais.  

Integruojamosios programos pateiktos bendrųjų programų 11 priede, pavadintame „Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“. Dalis minėtose 

programose numatyto ugdymo turinio integruota rengiant lietuvių kalbos bendrąją programą. Lietuvių kalba susijusi su visais mokomaisiais dalykais abipusiais 
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ryšiais. Viena vertus, kalbos mokymosi procese nuolat remiamasi kitų dalykų žiniomis, kita vertus, kalba yra dalykų mokymosi priemonė, kitų dalykų pamokose 

mokomasi vartoti dalykinę kalbą. Bendrosiose programose komunikavimo gebėjimai įtraukti į daugelio ugdymo sričių kompetencijų aprašus ir laikomi integralia 

dalykinės kompetencijos dalimi. Toliau pateikiame pavyzdžių, kaip aprašyti pagrindinio pasiekimų lygmens 9 – 10 klasių koncentro mokinių komunikavimo 

gebėjimai kitų dalykų bendrosiose programose.  

3 lentelė. Įvairių mokomųjų dalykų komunikavimo gebėjimų aprašų pavyzdžiai 

Ugdymo sritis. Dalykas Pagrindinio pasiekimų lygmens komunikavimo gebėjimų aprašas 

Matematika Teisingai supranta svarbiausias sąvokas, procedūras, apibrėžtas ugdymo turinio tematikoje, ir paprastų praktinio bei 

matematinio turinio uždavinių sąlygas. Daugeliu atvejų sugeba paaiškinti sąvokas, spendimus ar daromas logines išvadas. 

Teisingai ir aiškiai perteikia pagrindines mintis bei pateikia uždavinio sprendimą, tinkamai vartoja terminus ir simbolius 

<...> 

Gamtamokslis ugdymas Geba aiškiai dėstyti mintis raštu. <...> tinkamai perduoda informaciją apie gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, 

procesus, dėsningumus. 

Socialinis ugdymas. Istorija Išreiškia savo istorijos supratimą, dažniausiai tinkamai vartoja sąvokas, remiasi teorinėmis žiniomis. 

Socialinis ugdymas. Geografija Naudodamiesi geografinės informacijos šaltiniais, analizuoja ir lygina reiškinius bei procesus, vykstančius Lietuvos, 

Europos ir pasaulio erdvėje. Mokytojo padedami, geba apibendrinti ir įvairiomis formomis perteikti kitiems gautus 

rezultatus.  

Mokiniai stengiasi atsižvelgti į kritiką ir pastabas <...> 

Socialinis ugdymas. 

Pilietiškumo ugdymas 

Teisingai supranta įvairaus pobūdžio pranešimus.  

Turi savo nuomonę, geba ją išsakyti, geba išklausyti kitus. 

Informacinės technologijos Daugeliu atvejų teisingai ir tiksliai paaiškina užduoties sąlygą.  

Suprantamai paaiškina užduoties sprendimo būdus. 

Geba paaiškinti savo atliktus veksmus 
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Ugdymo sritis. Dalykas Pagrindinio pasiekimų lygmens komunikavimo gebėjimų aprašas 

Bendraudamas, keisdamasis patirtimi dažniausiai vartoja taisyklingus kompiuterijos ir informacinių technologijų terminus ir 

sąvokas.  

Taisyklingai lietuvių kalba bendrauja elektroniniu paštu ir pokalbių kanalu, paisydamas etikos taisyklių. 

 

Kalbos ugdymas per visų dalykų pamokas reikalauja įvairių dalykų mokytojų bendradarbiavimo. Toje pačioje klasėje dirbantys mokytojai galėtų kartu 

aptarti, kokias skaitymo strategijas mokysis taikyti mokiniai, skaitydami dalykinius tekstus, kokias rašymo užduotis skirs kitų dalykų mokytojai, už kokių terminų 

taisyklingą vartojimą jie bus atsakingi. Kitų dalykų mokytojai kol kas neturi specialaus kalbinio pasirengimo, tad jiems gali būti reikalinga kolegų lituanistų 

pagalba. Bendradarbiavimo kultūra įpareigoja padėti kitiems, kita vertus, ji visuomet teikia galimybių mokytis iš kitų, siekti veiksmingesnio mokymo ir 

mokymosi. Toliau pateikiame pamokos, kurioje kalbos mokymui pasitelkiama integracija su kitais dalykais, planą 

 

 

 

 

Pamokos „Maitinkimės sveikai“ planas 

Planas parengtas remiantis atnaujinta pagrindinio ugdymo programa Lietuvių kalba kurtiesiems ir neprigirdintiesiems. Pasirinkta tema skirta vienai lietuvių 

kalbos pamokai, tačiau temą galima plėsti, integruotai analizuoti kitų pamokų metu (pvz., aptarti biologijos, technologijų pamokose, darbo įgūdžius su šiai temai 

itin tinkančia mokomąja kompiuterine priemone „Sveikas maistas“ galima įtvirtinti informacinių technologijų pamokoje, maisto gaminimo procesą ir sveikos 

mitybos klausimus galima aptarti gimtosios gestų kalbos pamokose).  

 Pamokos tikslas: vartojant naujai išmoktą leksiką ir remiantis turimomis gramatikos žiniomis kurti skirtingas komunikacines situacijas žodžiu  (gimtąja 

gestų kalba ir (arba) sakytine lietuvių kalba bei raštu.  

 

Lietuvių kalbos pamokos planas kurtiesiems ir neprigirdintiesiems aštuntokams  
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Mokinių gebėjimai remiantis Bendrųjų programų 12.2. ir 12.4.1. lentelėmis  

12.2. 

3.2. Kurti tekstus bendraamžiams vartojant savarankiškai pasirinktas ar mokytojo pasiūlytas leksines, gramatines, sintaksines priemones.  

3.4. Aprašyti procesą (pvz., pyrago kepimą).  

3.7. Mokytojui padedant tobulinti nurodytą teksto dalį turinio, kalbinės taiškos ir taosyklingumo požiūriu. 

12.4.1. 

2.1. Mokytojui padedant arba savarankiškai skaityti ir suprasti nurodytus negrožinius tekstus, kuriuose vyrauja aprašymas, aiškinimas, tematika 

atitinkančius mokinių poreikius. 

 2.6. Taikyti tinkamas strategijas prieš skaitymą, skaitant ir po skaitymo. Įvairiais būdais tikrintis teksto suvokimą: skaityti savarankiškai kelis kartus; 

pasižymėti sudėtingesnes teksto vietas; nuolat klausti mokytojo ir (arba) kitų mokinių; bandyti lietuvių gestų kalba ir (arba) sakytine lietuvių kalba paaiškinti 

sudėtingesnes teksto vietas; palyginti savo suvokimą su kitų. 

 2.7. Mokytojo klausiamam atsakyti, kas pasisekė, kas ne, kokios teksto suvokimo strategijos tiko vienam ar kitam skaitymo sunkumui spręsti, ko 

nepavyko atlikti, kodėl.  

 

Pamokos 

tema 

Maitinkimės sveikai 

 

Mokymosi 

uždaviniai 

 

Kurdami skirtingas komunikacines situacijas, kartoja ir įtvirtina gramatikos žinias (daiktavardžių ir būdvardžių derinimą, priešdėlinių 

veiksmažoždių vartojimą maisto gaminimo procesui paaiškinti/atpasakoti, sudėtinių sakinių sudarymą), plečia žodyną. 

Atlikdami užduotis iš mokomosios kompiuterinės priemonės, mokosi praktiškai pritaikyti įgytas žinias: remiasi išmokta leksika parinkdami 

sveikus maisto produktus konkretaus amžiaus žmogui; skaito, analizuoja ir vertina papildomas specialistų rekomendacijas, patarimus. 

Mokymosi 

veikla 

Maisto piramidės aptarimas remiantis žodžių banku ir pateiktais klausimais (žr. į priedus nr. 1–2), sveikų ir nenaudingų maisto produktų 

aptarimas/surašymas (žr. į priedą nr. 3). Tekstų skaitymas su suvokimo pa(si)tikrinimas pažymint teisingus ir klaidingus teiginius. Perskaitytų 

tekstų (pastraipų) apibendrinimas vienu sudėtiniu sakiniu. Skirtingų komunikacinių situacijų kūrimas remiantis pateiktomis užduotimis bei 
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pavyzdžiais (teksto atpasakojimas, laiško-kvietimo draugui rašymas – siūloma kartu praleisti savaitgalį ir pasigaminti patiekalą (žr. į priedą nr. 

4)). Žinių įtvirtinimas remiantis mokomąja kompiuterine programa „Sveikas maistas“: konkrečiam žmogui tinkančios maisto porcijos 

parinkimas (žr. į piredus nr. 5–6), padarytų klaidų taisymas atsižvelgiant į MKP pateikiamas rekomendacijas (žr. į priedą nr.7).  

Vertinimas Mokytojas stebi ir vertina, kaip mokinys pritaiko gramatikos žinias kurdamas skirtingas komunikacines situacijas (pvz., atpasakodamas ar 

aprašydamas perskaitytą patiekalo receptą, rašydamas laišką-pakvietimą). Mokytojas vertina, kaip mokinys geba atsižvlegti į specialistų 

rekomendacijas, pateikiamas kompiuterinėje mokymo priemonėje „Sveikas maistas“ (ar jas supranta, ar geba pakoreguoti konkrečiam žmogui 

parinktus maisto produktus ir pan.).   

Integracijos 

galimybės 

Galima sieti lietuvių kalbos ir biologijos, technologijų pamokas (pvz., per biologijos pamokas plėsti temą apie nesveiko maisto poveikį žmogaus 

organizmui, per technologijos pamokas gaminto patiekalo procesą galima smulkiai aprašyti lietuvių kalbos pamokoje ir pan.). Galimas lietuvių 

kalbos ir gimtosios gestų kalbos pamokų ryšys – smulkiai ir tiksliai atpasakoti pateiktą patiekalo receptą gestų kalba (veiksmų seka, eiliškumas, 

tikslus patiekalo sudėtinių dalių kiekis), taip pat būtų įdomu gestų kalba aptarti sveiko maisto naudą ir pan.   

Darbui reikalinga medžiaga  

1. Tekstai, vaizdinė medžiaga ir užduotys iš mokymo priemonės M. Pošiūtė-Žebelienė, V. Šlapšinskienė, Rašome rašinį, Tekstų kūrimo sąsiuvinis: užduotys 

rašiniams, Mokymo priemonė 8–10 klasių moksleiviams, turintiems klausos sutrikimą, Vilnius, Agnus Dei, 2008, psl.13–18.   

2. Medžiaga temos įtvirtinimui: tinklalapyje www.emokykla.lt pateikta mokomoji kompiuterinė priemonė „Sveikas maistas, 2007“.  

 

Papildomai gali būti nagrinėjamis temos iš biologijos vadovėlio.  

 

Priedai  

 

Priedas nr. 1: žodžių bankas (iš mokymo priemonės M. Pošiūtė-Žebelienė, V. Šlapšinskienė, Rašome rašinį, Tekstų kūrimo sąsiuvinis: užduotys rašiniams, 

Mokymo priemonė 8–10 klasių moksleiviams, turintiems klausos sutrikimą, Vilnius, Agnus Dei, 2008, psl.13) 
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Priedai nr. 2 ir nr. 3: sveikos mitybos piramidė ir klausimai jos aptarimui; sveikų ir sveikatai nenaudingų produktų pav. (iš mokymo priemonės M. Pošiūtė-

Žebelienė, V. Šlapšinskienė, Rašome rašinį, Tekstų kūrimo sąsiuvinis: užduotys rašiniams, Mokymo priemonė 8–10 klasių moksleiviams, turintiems klausos 

sutrikimą, Vilnius, Agnus Dei, 2008, psl.15) 
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Priedas nr. 4: užduotis parašyti draugui laišką-kvietimą (iš mokymo priemonės M. Pošiūtė-Žebelienė, V. Šlapšinskienė, Rašome rašinį, Tekstų kūrimo sąsiuvinis: 

užduotys rašiniams, Mokymo priemonė 8–10 klasių moksleiviams, turintiems klausos sutrikimą, Vilnius, Agnus Dei, 2008, psl.16-17) 
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Priedas nr. 5: MKP „Sveikas maistas, 2007“: konkretaus žmogaus pasirinkimas remiantis pateiktais aprašymais ir rekomendacijomis 
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Priedas nr. 6: MKP „Sveikas maistas, 2007“: porcijos ir produktų parinkimas konrečiam žmogui 
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Priedas nr. 7: rezultatų analizė, rekomendacijų vertinimas 
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3. UGDYMO PLANAVIMAS 

3.1. Svarbiausios planavimo nuostatos 

 

Planavimas turi būti grindžiamas aiškiu mokymosi tikslų ir uždavinių supratimu. Planuojant pirmiausia turi būti numatoma, ko mokiniai turėtų pasiekti: 

kokių gebėjimų, žinių ir supratimo jie turėtų įgyti, kokias nuostatas ugdytis, kokių nuostatų pokyčių tikimės. Tada numatoma, kaip mokiniai mokysis, kaip 

parodys, ko išmoko, kaip bus vertinama, kaip bus apmąstomas mokymosi procesas bei rezultatai, kaip gausime informacijos apie mokinių nuostatas.  

Planuojant labai svarbu atsižvelgti į konkrečios klasės mokinių pasiekimų lygį, mokymosi poreikius, mokymosi stilius ir polinkius, mokymo ir mokymosi 

sąlygas.  

Planuojant taip pat atsižvelgiama į mokyklos bendruomenės išsikeltus ugdymo tikslus ir prioritetus, į individualius paties mokytojo išsikeltus profesinio 

tobulėjimo tikslus. Kad mokiniai galėtų sėkmingai mokytis, mokytojas turėtų aiškiai suformuluotus mokymosi tikslus ir į rezultatą orientuotus uždavinius aptarti 

su mokiniais, paaiškinti praktines įgytų gebėjimų taikymo galimybes.  

Mokytojo veiklos planavimo nereikėtų sutapatinti su plano užrašymu, nes ne viską įmanoma, būtina ir verta užrašyti. Planavimas veikiau suprastinas kaip 

procesas, reikalaujantis nuolat analizuoti, stebėti, kaupti informaciją, ją remiantis priimti sprendimus.  

3.2. Ilgalaikis ugdymo planavimas 

 

Ilgalaikis planas sudaromas tam, kad 

� įsitikintume, jog bus siekiama bendrosiose programose numatytų tikslų ir laukiamų rezultatų (žinių, supratimo, gebėjimų ir nuostatų ugdymo); 

� numatytume, kaip bus atsižvelgiama į mokyklos bendruomenės nusimatytus prioritetus (pvz., numatomas laikas projektiniams darbams, tam tikra 

diskusijų, rašymo užduočių tematika); 

� koncentro ugdymo turinys paskirstytumėme klasėms; 

� ugdymo turinį suskirstytumėme į tam tikrus mokymosi etapus su apibrėžtais laukiamais rezultatais, numatytume dalyko vidinę integraciją ir diagnostinį 

vertinimą;  
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� numatytume etapų išdėstymo tvarką; 

� apgalvotume preliminarų laiko paskirstymą. 

 

Rekomendacijų rengėjų nuomone, tikslingiausia būtų ilgalaikį planą sudaryti visiems mokslo metams: taip patogiau ir paprasčiau tolygiai perskirstyti 

bendrosiose programose dvejiems metams numatytą ugdymo turinį.  

 

Toliau pateikiamas ilgalaikio (metinio) plano pavyzdys. Ilgalaikių planų užrašymo formos, mokymosi etapų sudarymo principai gali būti ir kitokie. 

 

 

 

 

Dalykas:   lietuvių kalba 

Klasė:   5 

Pamokų skaičius:  7 pamokos per savaitę (iš viso 231 pamokos) 

Laikotarpis:  1 mokslo metai 

Priemonės: Irma Neseckienė. Saulės laikrodis. Vadovėlis 5 klasei. (1 dalis) . Vilnius, Gimtasis žodis, 2000 

                        Irma Neseckienė. Saulės laikrodis. Vadovėlis 5 klasei. (2 dalis). Vilnius, Gimtasis žodis, 2000 

                  Irma Neseckienė. Saulės laikrodis. Pratybų sąsiuvinis 5 klasei. (1 – 2 dalis).Vilnius, Gimtasis žodis, 2000-2001 

                  M. Pošiūtė-Žebelienė. Skaitiniai 5 klasei. (I knyga). Vilnius, Žuvėdra, 2007 

ILGALAIKIS (METINIS) PLANAS 
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                  M. Pošiūtė-Žebelienė. Skaitiniai 5 klasei. (II knyga). Vilnius, Žuvėdra, 2007 

   B. Oganauskienė, M. Pošiūtė-Žebelienė, V. Šlapšinskienė. Rašome rašinį. Vilnius, „Agnus Dei“, 2008 

Tikslas  

Bendriausia lietuvių kalbos kaip dalyko paskirtis – sudaryti prielaidas mokiniams ugdytis  komunikavimo ir kultūrinę kompetencijas, kurios padėtų mokiniui bręsti 

kaip asmenybei, sėkmingai mokytis, bendrauti, veikti įvairiose socialinėse ir kultūrinėse situacijose. Ugdyti asmens komunikacinę bei kultūrinę kompetencijas. 

Uždaviniai 

1.2. Dalyko uždaviniai 

Kad būtų įgyvendintas dalyko tikslas, mokiniai:  

• išsiugdo gebėjimus vartoti įvairias rašytinės kalbos formas, atsižvelgdami į komunikavimo tikslą, situaciją, adresatą; 

• išsiugdo poreikį sąmoningai skaityti, patiria ir išgyvena esminių vertybių prasmę; 

• išsiugdo poreikį nuolat tobulinti savo lietuvių kalbos gebėjimus, įgunda tikslingai taikyti įvairias strategijas; 

• suvokia kalbos sistemos pagrindus, geba remtis savo kalbos literatūros žiniomis ir gebėjimais mokydamiesi kitų dalykų; 

pažįsta kalbą ir literatūrą kaip tautos kultūros dalį, suvokia kultūros tradicijas, geba kritiškai vertinti įvairias kultūrinio gyvenimo formas. 

Vertinimas 

Taikoma bendra mokyklos arba mokytojo parengta vertinimo sistema. Nuolat taikomas formuojamasis vertinimas atsižvelgiant į pamokos uždavinius. 

Pažymiais įvertinami rašiniai, teksto suvokimo, kontroliniai ir projektiniai darbai.  

Etapo uždaviniai, laukiami  rezultatai 

 
Vertinimas Pastabos 

ĮVADAS     (10 pamokų)          
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Pakartos pradinių klasių žodyną; sukaups ir tinkamai vartos temos žodyną.  

Gebės sekti trumpas pasakaites / kurti  žodžiu trumpus pasakojimus. 

Skaitomame tekste atpažins noro, pageidavimo, būsenos raišką; gebės reikšti norą, būseną 

žodžiu ir raštu vartodami konstrukcijas su esamojo, būsimojo laiko veiksmažodžiais. 

Pasakos apie save, savo draugus, kasdienę, mokomąją, asmeninę ir kitų veiklą. 

Pagal klausimus atpažins kalbos dalis; mokės  kalbos dalių pavadinimus; naudodamiesi 

lentele gebės pasitikrinti daiktavardžių linksnių rašybą. 

Dirbdami grupėje aptars ir pagal pavyzdį bei padedami mokytojo sudarys lietuvių kalbos 

mokymosi sutartį mokslo metams. 

 

Vertinamos užduotys, kurias mokinys 

geba atlikti pakartojus svarbiausias 

pradinių klasių kurso žinias. Taikomi 

individualūs mokinių pažinimo ir žinių 

bei gebėjimų vertinimo metodai, siekiant 

nustatyti mokinių komunikavimo 

gebėjimų lygį. 

Parengti 

vaizdinę 

priemonę 

„Kalbos dalių 

traukinukas “ 

 

1. TAUTOSAKOS SKRYNIA           (35 – 40 pamokų) 

 

Mokytojui padedant skaitys ir supras nedidelės apimties, nesudėtingos struktūros ir aiškaus 

turinio grožinius tekstus, savo tematika ir problematika atitinkančius mokinių amžių ir 

poreikius. (2.1.) 

Remiantis mokytojo pateiktu teksto apibendrinimo planu nurodys skaityto teksto temą ir 

atsakys į elementarius teksto supratimo klausimus. (2.2.) 

Remiantis mokytojo pateiktomis nuorodomis aptars grožiniame tekste vaizduojamą pasaulį 

(veikėjus, siužetą). (2.3.) 

 

Atpažins smulkiosios tautosakos kūrinius: mįsles, patarles, skaičiuotes; skirs pasaką, sakmę, 

padavimą, pasakėčią. (2.3.2.) 

Vertinamos teksto skaitymo ir suvokimo 

užduotys. 

Kaupiamasis įvertinimas už atskiras 

veiklas, susijusias su tekstų nagrinėjimu. 

Pakartojus kalbos dalis rašinėlis 

redaguojamas ir įvertinamas. 

 

 

Nurodyti 

skaitytinas 

pasakėles, 

pateikti 

užklasinio 

skaitymo 

sąsiuvinio 

pildymo 

pavyzdžių.        
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Gebės apibūdinti gerai žinomą daiktą, gyvūną, vietą.  (3.4.)  

 

Gebės glaustai išsakyti savo nuomonę (pvz., apie perskaitytą kūrinį), naudojantis 

pateiktomis frazėmis, žinomais modeliais. (3.5.) 

 

Mokytojui padedant gebės tobulinti nurodytą teksto dalį kalbinės raiškos ir taisyklingumo 

požiūriu. (3.7.) 

 

 

2. GAMTA: METŲ LAIKAI, MĖNESIAI, SPALVOS (14 pamokų) 

 

Gebės suprasti nesudėtingų tekstų (instrukcijų, skelbimų ir kt.) esmę, kai kalbama aiškiai 

artikuliuojant bendrine kalba, nesudėtingomis konstrukcijomis, kai informacija pakartojama 

kelis kartus. (1.2.) 

Remdamiesi mokytojo pateiktu teksto apibendrinimo planu, nurodys skaityto teksto temą ir 

atsakys į elementarius teksto supratimo klausimus. (2.2.) 

Remdamiesi įspūdžiu ar patirtimi keliais sakiniais parašys ir (arba) pasakys savo nuomonę 

apie tekste aprašytus dalykus. (2.4.) 

Ras informaciją nurodyta tema nurodytuose grožiniuose ir negrožiniuose (taip pat ir 

įvairialypės informacijos) tekstuose.  (2.5.) 

Kurs bendraamžiams tekstus, susijusius su asmeninio gyvenimo situacijomis, vartodami 

 

Išplėsti atsakymai į klausimus. 

Vertinami savarankiški darbai: „Mano 

šeimos narių gimtadieniai “,  

„Vaivorykštės spalvos “ 

 

 

Išmokus laiko raišką daiktavardžių 

galininku, vertinamas rašinėlis. 

Žodyno kontrolinis darbas. 

Parengti lentelę, 

kurioje būtų 

galima surašyti 

mokinių 

gimtadienius. 

Pvz.: Saulius 

gimė rudenį, 

spalio antrą 

dieną. 
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mokytojo pasiūlytas leksines, gramatines priemones. (3.2.) 

Taikys mokytojo nurodytas strategijas prieš skaitymą, skaitant ir po skaitymo. Įvairiais 

būdais tikrinsis teksto suvokimą: klaus mokytojo ir (arba) kitų mokinių; mokytojui padedant 

skaitys tekstą dar kartą; pasižymės nesuprantamą leksiką. (2.6.) 

 

 3. LIETUVA PASAULIO ŽEMĖLAPYJE (14 pamokų) 

Gebės nurodyti veiksmo kryptį daiktavardžių kilmininku su prielinksniu iš ir galininku su 

prielinksniu į, naudodamiesi lentele pasitikrins kilmininko ir galininko galūnių rašybą. (3.4) 

Supras nesudėtingos kompozicijos ir raiškos informacinius tekstus, ras nurodytą 

informaciją; gebės pasitikrinti, ar teisingai suprato teksto turinį; patys kurs trumpus 

kvietimus, laiškus. (2.3.4.) 

 

Mokytojui padedant mokyklos bibliotekoje susiras nurodytus šaltinius. (2.5.2.) 

Supras, kad kalbinė raiška priklauso nuo tikslo ir adresato. (3.1.1.) 

Išdėstys detales laikydamiesi chronologinio principo. (3.4.4.) 

 

Lentelėse sukaupta medžiaga. 

 

Prielinksninių konstrukcijų vartojimas 

vietai reikšti. 

Pasakojimas „Lietuva“, naudojantis 

žodine ir grafine parama. 

Kvietimo rašymas. 

Informacinio teksto supratimas. 

 

 

4. BRANGIAUSI ŽMONĖS (15 pamokų) 

Mokytojui padedant skaitys ir supras nedidelės apimties, nesudėtingos struktūros ir aiškaus 

turinio grožinius tekstus, savo tematika ir problematika atitinkančius mokinių amžių ir 

poreikius. (2.1.) 

Remiantis mokytojo pateiktu teksto apibendrinimo planu nurodys skaityto teksto temą ir 

Išplėsti atsakymai į klausimus. 

 

Vertinami savarankiški darbai: „Mano 

mamytė“, „Mano tėvelis“.  

Surengti darbų 

parodą. 
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atsakys į elementarius teksto supratimo klausimus. (2.2.) 

Remiantis mokytojo pateiktomis nuorodomis aptars grožiniame tekste vaizduojamą pasaulį 

(veikėjus, siužetą). (2.3.) 

 

Gebės glaustai išsakyti savo nuomonę (pvz., apie perskaitytą kūrinį), naudojantis pateiktomis 

frazėmis, žinomais modeliais. (3.5.) 

 

Mokytojui padedant gebės tobulinti nurodytą teksto dalį kalbinės raiškos ir taisyklingumo 

požiūriu. (3.7.) 

 

Pasakojimas apie pasirinktą šeimos 

narį. 

 

 

Morfologijos ir rašybos kontrolinis 

darbas. 

 

5.  PROFESIJOS IR DARBAI; MOKYMASIS (14 pamokų) 

Ras informaciją nurodyta tema nurodytuose grožiniuose ir negrožiniuose (taip pat ir 

įvairialypės informacijos) tekstuose. (2.5.) 

Skirs pagrindinius negrožinio teksto faktus. (2.3.4.) 

Remdamiesi mokytojo pateiktu teksto apibendrinimo planu nurodys skaityto teksto temą ir 

atsakys į elementarius teksto supratimo klausimus. (2.2.) 

Kalbės nesudėtingais vientisiniais sakiniais. (1.3.2.) 

Vartos žodyną, tinkamą bendravimo situacijai. (1.3.1.) 

Supras, kad atsižvelgiant į tikslą pasirenkamas tam tikras pasakojimo būdas. Žinos, kad 

taisyklės, receptai, skelbimai, pranešimai apie įvykius skirti informuoti, juose pateikiama 

nuosekli, tiksli informacija. (3.4.3.) 

 

 Gebėjimas vartoti temos žodyną. 

 

Pasakojimai apie nurodytų ar 

pasirinktų profesijų  žmones. 

 

Medžiaga stendui „Ką tėveliai veikia 

visą dieną “. 

Parengti 

stendinį 

pranešimą „Ką 

tėveliai veikia 

visą dieną “. 

6.  KLIMATAS, ORAI; ŠV. KALĖDŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS (14 pamokų) 
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 Vartos žodyną, tinkamą bendravimo situacijai. (1.3.1.) 

Kalbės nesudėtingais vientisiniais sakiniais. (1.3.2.) 

Gebės suprasti nesudėtingų tekstų (instrukcijų, skelbimų ir kt.) esmę, kai kalbama aiškiai 

artikuliuojant bendrine kalba, nesudėtingomis konstrukcijomis, kai informacija pakartojama 

kelis kartus. (1.2.) 

Mokytojui padedant skaitys ir supras nedidelės apimties, nesudėtingos struktūros ir aiškaus 

turinio grožinius tekstus, savo tematika ir problematika atitinkančius mokinių amžių ir 

poreikius. (2.1.)  

Skirs eiliuotą ir prozos kalbą. (2.3.3.) 

Ras informaciją nurodyta tema nurodytuose grožiniuose ir negrožiniuose (taip pat ir 

įvairialypės informacijos) tekstuose. (2.5.) 

 

Supras, kad kalbinė raiška priklauso nuo tikslo ir adresato. (3.1.1.) 

Vartos būdvardžius, skaitvardžius objektams apibūdinti. (3.4.5.) 

Žinos nuomonės raiškos būdus. (3.5.1.) 

Orų prognozės supratimą, metų laikui 

ir orui tinkamos aprangos pavadinimų 

žinojimą. 

 

Dialogus apie ruošimąsi Kalėdoms. 

 

Sveikinimo rašymą. 

 

Pasakojimą apie šv. Kalėdas. 

 

 

 

 

 

Parengti 

vaizdinę 

medžiagą 

„Kalėdos“ 

7. ŽMOGUS: IŠVAIZDA IR CHARAKTERIS (14 pamokų) 

 Mokytojui padedant skaitys ir supras nedidelės apimties, nesudėtingos struktūros ir aiškaus 

turinio grožinius tekstus, savo tematika ir problematika atitinkančius mokinių amžių ir 

poreikius. (2.1.) 

Remiantis mokytojo pateiktu teksto apibendrinimo planu nurodys skaityto teksto temą ir 

atsakys į elementarius teksto supratimo klausimus. (2.2.) 

Remiantis mokytojo pateiktomis nuorodomis aptars grožiniame tekste vaizduojamą pasaulį 

(veikėjus, siužetą). (2.3.) 

Būdvardžių ir skaitvardžių rašybos ir 

vartojimo testas. 

 

Veikėjo aprašymas pagal mokytojo 

nuorodas. 

 

Parengti lentelę 

„Penktokai”, 

kurioje galėtų 

surašyti ūgį 

(aukštas- 

žemas), kūno 

sudėjimą, akių 
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Taikys mokytojo nurodytas strategijas prieš skaitymą, skaitant ir po skaitymo. Įvairiais būdais 

tikrinsis teksto suvokimą: klaus mokytojo ir (arba) kitų mokinių; mokytojui padedant skaitys 

tekstą dar kartą; pasižymės nesuprantamą leksiką. (2.6.) 

Mokytojui padedant gebės tobulinti nurodytą teksto dalį kalbinės raiškos ir taisyklingumo 

požiūriu. (3.7.) 

Apibūdins gerai žinomą daiktą, gyvūną, žmogų, vietą. (3.4.) 

Kurs bendraamžiams tekstus, susijusius su asmeninio gyvenimo situacijomis, vartodami 

mokytojo pasiūlytas leksines, gramatines priemones. (3.2.) 

Atpažins tekstuose kalbos dalis, gebės nurodyti jų gramatinius požymius, taisyklingai rašys. 

Morfologijos ir rašybos kontrolinis 

darbas. 

ir plaukų  

spalvą... 

8. JIE ŠALIA MŪSŲ (15 pamokų) 

Vartos žodyną, tinkamą bendravimo situacijai. (1.3.1.) 

Mokytojui padedant skaitys ir supras nedidelės apimties, nesudėtingos struktūros ir aiškaus 

turinio grožinius tekstus, savo tematika ir problematika atitinkančius mokinių amžių ir 

poreikius. (2.1.) 

Remiantis mokytojo pateiktomis nuorodomis aptars grožiniame tekste vaizduojamą pasaulį 

(veikėjus, siužetą). (2.3.) 

Gebės apibūdinti gerai žinomą daiktą, gyvūną, vietą.  (3.4.)  

Gebės glaustai išsakyti savo nuomonę (pvz., apie perskaitytą kūrinį), naudojantis pateiktomis 

frazėmis, žinomais modeliais. (3.5.) 

 

Mokytojui padedant gebės tobulinti nurodytą teksto dalį kalbinės raiškos ir taisyklingumo 

požiūriu. (3.7.) 

 

Gyvūno apibūdinimas ir aprašymas. 

 

Teksto suvokimo testas. 

 

Būdvardžių ir daiktavardžių derinimo 

užduotys. 

 

 

 

 

 

Parengti 

stendinį 

pranešimą arba 

segtuvą  „Mano 

augintinis“ 
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9.  SANTYKIAI SU ŽMONĖMIS; ŠEIMA, GIMINĖ, DRAUGAI (14 pamokų) 

Sukaups ir tinkamai vartos temos žodyną. (1.3.1.) 

Adekvačiai reaguos į girdimą pranešimą žodinėmis ir nežodinėmis priemonėmis. (1.1.1.) 

Žinos, kaip pradėti pokalbį, kaip užbaigti. (1.4.1.) 

Žinos, kokiomis kalbos formulėmis reiškiamas mandagumas. (1.4.2.) 

Mokytojui padedant skaitys ir supras nedidelės apimties, nesudėtingos struktūros ir aiškaus 

turinio grožinius tekstus, savo tematika ir problematika atitinkančius mokinių amžių ir 

poreikius. (2.1.) 

Remiantis mokytojo pateiktu teksto apibendrinimo planu nurodys skaityto teksto temą ir 

atsakys į elementarius teksto supratimo klausimus. (2.2.) 

Kurs bendraamžiams tekstus, susijusius su asmeninio gyvenimo situacijomis, vartodami 

mokytojo pasiūlytas leksines, gramatines priemones. (3.2.) 

Apibūdins gerai žinomą daiktą, gyvūną, žmogų, vietą. (3.4.) 

 Mandagumo formulių vartojimas, 

santykio su adresatu raiška. 

 

Kreipinio vartojimas. 

 

Rašinėlis „Mano šeima“. 

 

Gebėjimas vartoti temos žodyną. 

 

Knygelė „Mano 

šeima“ 

10. GYVENAME SKIRTINGAI (14 pamokų) 

Vartos žodyną, tinkamą bendravimo situacijai. (1.3.1.) 

Kalbės nesudėtingais vientisiniais sakiniais. (1.3.2.) 

 

Mokytojui padedant skaitys ir supras nedidelės apimties, nesudėtingos struktūros ir aiškaus 

turinio grožinius tekstus, savo tematika ir problematika atitinkančius mokinių amžių ir 

poreikius. (2.1.) 

Remiantis mokytojo pateiktu teksto apibendrinimo planu nurodys skaityto teksto temą ir 

atsakys į elementarius teksto supratimo klausimus. (2.2.) 

 

Teksto suvokimo ir analizės užduotys. 

 

Nuomonės išsakymas, remiantis 

nuorodomis. 

 

Gebėjimas vartoti temos žodyną. 
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Remiantis mokytojo pateiktomis nuorodomis aptars grožiniame tekste vaizduojamą pasaulį 

(veikėjus, siužetą). (2.3.) 

 

Gebės glaustai išsakyti savo nuomonę (pvz., apie perskaitytą kūrinį), naudojantis pateiktomis 

frazėmis, žinomais modeliais. (3.5.) 

 

Morfologijos savarankiškas darbas. 

 

 

11.  LAISVALAIKIS: SPORTAS IR SPORTININKAI (14 pamokų) 

Gebės suprasti nesudėtingų tekstų (instrukcijų, skelbimų ir kt.) esmę, kai kalbama aiškiai 

artikuliuojant bendrine kalba, nesudėtingomis konstrukcijomis, kai informacija pakartojama 

kelis kartus. (1.2.) 

Mokytojui padedant skaitys ir supras nedidelės apimties, nesudėtingos struktūros ir aiškaus 

turinio grožinius tekstus, savo tematika ir problematika atitinkančius mokinių amžių ir 

poreikius. (2.1.) 

Ras informaciją nurodyta tema nurodytuose grožiniuose ir negrožiniuose (taip pat ir 

įvairialypės informacijos) tekstuose. (2.5.) 

Supras, kad kalbinė raiška priklauso nuo tikslo ir adresato. (3.1.1.) 

Vartos būdvardžius, skaitvardžius objektams apibūdinti. (3.4.5.) 

Žinos nuomonės raiškos būdus. (3.5.1.) 

Žodyno įsisavinimas. 

Rašinėlis apie savo ir klasės draugų 

laisvalaikį, pomėgius. 

 

Žinutės (pagal mokytojo nuorodas) 

apie sporto įvykį rašymas. 

 

Būdvardžių, skaitvardžių vartojimas 

objektams apibūdinti. 

 

 

 

 

Medžiagos 

rinkimas „Jie 

garsina 

Lietuvą“ 

12. NUTIKIMAI (14 pamokų) 

Vartos žodyną, tinkamą bendravimo situacijai. (1.3.1.) 

Kalbės nesudėtingais vientisiniais sakiniais. (1.3.2.) 

Žodyno vartojimas. 

 

 

Parodėlė 

„Nuotykiai“ 
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Mokytojui padedant skaitys ir supras nedidelės apimties, nesudėtingos struktūros ir aiškaus 

turinio grožinius tekstus, savo tematika ir problematika atitinkančius mokinių amžių ir 

poreikius. (2.1.) 

Remiantis mokytojo pateiktu teksto apibendrinimo planu nurodys skaityto teksto temą ir 

atsakys į elementarius teksto supratimo klausimus. (2.2.) 

Remiantis mokytojo pateiktomis nuorodomis aptars grožiniame tekste vaizduojamą pasaulį 

(veikėjus, siužetą). (2.3.) 

 

Gebės glaustai išsakyti savo nuomonę (pvz., apie perskaitytą kūrinį), naudojantis pateiktomis 

frazėmis, žinomais modeliais. (3.5.) 

Teksto temos suvokimas, atsakymai į 

klausimus. 

 

Teksto analizės pradmenys. 

Nuomonės išsakymas. 

 

Rašinėlis „Nuotykiai mokykloje“ 

 

Iliustracijų parinkimas pasakojimui. 

 

(mėgstamiausi 

komiksai)  

13. VASARA ŠAUKIA (14 pamokų) 

Vartos žodyną, tinkamą bendravimo situacijai. (1.3.1.) 

Skirs pagrindinius negrožinio teksto faktus. (2.3.4.) 

Vartos tiesioginius, klausiamuosius, skatinamuosius sakinius, kreipinius, įterps į pasakojimą 

mokytojo parengtus dialogus. (3.2.1.) 

Mokytojui padedant skaitys ir supras nedidelės apimties, nesudėtingos struktūros ir aiškaus 

turinio grožinius tekstus, savo tematika ir problematika atitinkančius mokinių amžių ir 

poreikius. (2.1.) 

Remiantis mokytojo pateiktu teksto apibendrinimo planu nurodys skaityto teksto temą ir 

atsakys į elementarius teksto supratimo klausimus. (2.2.) 

Kurs bendraamžiams tekstus, susijusius su asmeninio gyvenimo situacijomis, vartodami 

Žodyno vartojimo užduotys.  

Būsimojo laiko vartojimas. 

Tekstų suvokimo užduotys. 

 

 

 

 

 

Parengti 

skelbimų 

„Vasaros 

stovyklos“ 
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mokytojo pasiūlytas leksines, gramatines priemones. (3.2.) 

Mokytojui padedant gebės tobulinti nurodytą teksto dalį kalbinės raiškos ir taisyklingumo 

požiūriu. (3.7.) 

14. PASIKARTOKIME, PASITIKRINKIME, KĄ  JAU MOKAME  (10 pamokų) 

Pakartos ir tinkamai vartos žinomų temų žodyną. 

Mokytojo padedami prisimins ir pakartos pagrindinius skaitytus ir aptartus tekstus.  

Žinos, kad gimtosios (lietuvių gestų) kalbos žinias ir gebėjimus galima sėkmingai taikyti 

mokantis skaityti ir suprasti tekstus lietuvių kalba. (2.6.1.) 

Suprass, kad teksto rašymas yra procesas. Nurodys rašymo proceso etapus. (3.6.1.) 

 

Diagnostinis testas 

 

 

 

 

 

 

Parengti 

kryžiažodžių, 

peržvelgti 

vertinimo 

aplankus. 

3.3. Trumpalaikis (mokymosi etapo) planavimas 

Trumpalaikio planavimo paskirtis – detalizuoti ilgalaikį planą. Planuojant etapą, konkretinami ilgalaikiame plane numatyti mokymosi uždaviniai, 

nustatoma kryptingai organizuoto mokymosi eiga, numatomas konkretusis turinys (skaitomi tekstai, diskusijų, rašinių temos), mokymosi metodai, vertinimo ir 

įsivertinimo veiklos. Trumpalaikiai planai turi būti atviri, lankstūs, koreguojami atsižvelgiant į mokymosi metu išryškėjančius mokinių poreikius. Kadangi 

mokytojai lituanistai turi daug savaitinių valandų, tai jų trumpalaikiai planai gali būti numatomi dalimis, pavyzdžiui, savaitei.  

Trumpalaikių planų užrašymo formos gali būti įvairios. Toliau pateikiama keletas trumpalaikių planų, kurie skiriasi savo forma, detalumu, konkretumu. 

 

 

  

 

Lietuvių kalbos pamokų ciklo 5 klasėje plano pavyzdys 
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Pamokų ciklas „Padavimo apie Vilniaus miesto įkūrimą analizė“   

Šis trumpalaikis planas yra parengtas remiantis atnaujinta pagrindinio ugdymo programa Lietuvių kalba kurtiesiems ir neprigirdintiesiems. Pasirinkta tema 

(Vilniaus miesto įkūrimas) gali būti nagrinėjama 3 pamokas. Šią temą neturėtų būti sudėtinga susieti su lietuvių gestų kalbos (gimtosios kalbos) ir istorijos 

pamokomis.  

Bendras pamokų tikslas: susiejus literatūros kūrinio turinį (padavimą apie Vilniaus įkūrimą) su konkretaus istorinio laiko (kunigaikščio Gedimino 

valdymo metų) aprašymais išsiaiškinti, kokie konkretūs istoriniai faktai nulėmė padavimo sukūrimą. Patartina laikytis numatyto pamokų eiliškumo: 1) literatūrinio 

kūrinio pristatymas, skaitymas ir aptarimas; 2) medžiagos, susijusios su konkrečiu istoriniu laiku (Gedimino valdymu) skaitymas ir aptarimas; 3) pakartotinis 

padavimo skaitymas, siejimas su atrinktais istoriniais faktais ir temos apibendrinimas. Vienas iš patrauklių tekstų (literatūrinio ir neliteratūrinio (dokumentinio)) 

sugretinimo būdų – W. Iserio pasiūlytas tekstų skaitymo metodas, kuris padeda atskleisti literatūrinio teksto (šiuo atveju – padavimo) sąsajas su konkrečiais 

tikrovės faktais (šiuo atveju – su konkrečiu istoriniu laiku): kokie konkretūs istoriniai faktai buvo atrinkti kuriant padavimą, kaip šie faktai įvelkami į literatūrinį 

pasakojimą, kada ir kaip literatūrinis tekstas nutolsta nuo istorinės tiesos.  

Uždaviniai:  

1. skaitydamas grožinį bei negrožinį tekstą ir remdamasis mokytojo pateiktu planu, išskiria pagrindinius faktus, susijusius su Vilniaus miesto įkūrimu;  

2. supranta, kurie istoriniai faktai iš tiesų buvo panaudoti kuriant padavimą apie Vilnių; 

3. remdamasis mokytojo pateiktomis nuorodomis, schema arba planu, geba paaiškinti, kurios padavimo dalys prasilenkia su istorine tiesa; 

4. geba pasakyti, ką naujo sužinojo ir suprato perskaitęs padavimą apie Vilniaus įkūrimą. 

 

Mokinių gebėjimai remiantis Bendrųjų programų 12.3.1. ir 12.2. lentelėmis:  

12.3.1. 

2.1. Mokytojui padedant skaityti ir suprasti nedidelės apimties, nesudėtingos struktūros ir aiškaus turinio grožinį tekstą. 

2.2. Remiantis mokytojo pateiktu teksto apibendrinimo planu nurodyti skaityto teksto temą ir atsakyti į elementarius teksto supratimo klausimus.  

2.3.Remiantis mokytojo pateiktomis nuorodomis aptarti grožiniame tekste vaizduojamą pasaulį (veikėjus ir siužetą).  

2.4. Remiantis įspūdžiu ar patirtimi keliais sakiniais parašyti arba pasakyti savo nuomonę apie tekste aprašytus dalykus. 
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2.5. Rasti informaciją nuordyta tema nurodytuose grožiniuose ir negrožiniuose tekstuose.  

12.2. 

2.6. Taikyti mokytojo nurodytas strategijas prieš skaitymą, skaitant ir po skaitymo. Įvairiais būdais tikrintis teksto suvokimą: klausti mokytojo ir (arba) kitų 

mokinių; mokytojui padedant skaityti tekstą dar kartą. 

 

Pirmoji pamoka 

Pamokos 

tema 

Kas įkūrė Vilnių?  

Padavimo „Apie Gedimino sapną, Vilniaus ir Trakų įkūrimą“ skaitymas ir aptarimas  

Mokymosi 

uždaviniai 

 

Perskaityti ir aptarti padavimą remiantis mokytojo pateiktais klausimais ir planu.  

Išskirti padavime paminėtus Vilniaus įkūrimo faktus ir jų dėliojimo seką.  

Mokymosi 

veikla 

Teksto skaitymas, nežinomos ar sunkesnės leksikos aptarimas kartu su mokytoju (klase), klausimų analizė, patektos padavimo schemos-

paveikslėlio analizė (žr. į priedą nr. 1), padavimo temos formulavimas (raštu ir/arba gestų kalba), padavimo veikėjų aptarimas (raštu ir/arba 

gestų kalba). Literatūriniame tekste paminėtų Vilniaus įkūrimo faktų atranka ir jų  dėliojimo seka: lentelės braižymas, aptarimas, paveikslėlio-

schemos (ir lentelės) aprašymas (žr. priedą nr. 2).  

Vertinimas Mokiniai aptaria padavimą pagal pateiktus klausimus ir planą: pasako arba užrašo, kokį kūrinį skaitė, apią ką jis, ar patiko.  

Mokytojo pateikta medžiaga, skirta literatūrnio teksto aptarimui, ir taikomi mokymo metodai padeda mokiniui atrinkti literatūriniame tekste 

paminėtus Vilniaus įkūrimo faktus ir jų dėliojimo seką: kas įkūrė Vilnių, kelinta Lietuvos sostinė buvo Vilnius.  

Integracijos 

galimybės 

Lietuvių kalbos ir gimtosios gestų kalbos ryšys (gestų kalbos pamokoje galima būtų tą patį tekstą mokytis atpasakoti neiškreipiant pagrindinės 

minties, tiksliai perteikiant veikėjo veiksmų seką, sukurti (sugalvoti) ir perteikti padavimo atsiradimo priežastis, sukurti (sugalvoti) istoriją, kaip 

šis padavimas ilgainiui buvo perduodamas iš lūpų į lūpas, kodėl jis buvo užrašytas ir kaip jis ateityje bus perpasakojamas/perduodamas, ar bus 

aktualus ateities kartoms, kodėl bus aktualus ir pan. 
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Antroji pamoka 

Pamokos 

tema 

Kas ir kada įkūrė Vilnių?  

Tekstų skaitymas iš MKP „Elektroninės gimtinės ir krašto pamokos 5 klasei Gimtoji šalis Lietuva, 2003“; tekstų ir vaizdinės medžiagos aptarimas 

Mokymosi 

uždaviniai 

 

Perskaityti ir aptarti negrožinį tekstą bei su juo susijusią vaizdinę medžiagą (žemėlapius, schemas). 

Perskaičius pateiktą medžiagą, išskirti pagrindinius istorinius Vilniaus miesto įkūrimo faktus.  

Mokymosi 

veikla 

Darbas su MKP tekstu (žr į priedą nr. 3) – medžiagos lietuvių kalba analizė, vaizdinės medžiagos analizė, tekstinės ir vaizdinės medžiagos 

siejimas remiantis individualiai pateikiamais mokytojo klausimais bei dirbant grupėje. 

Svarbių istorinių faktų registravimas chronologine seka: individualus Gedimino dienoraščio kūrimas su papildoma vaizdine medžiaga 

(piešinėliais, schemomis ir pan.).  

Lentelės braižymas (grupinis darbas apibendrinant individualų darbą) ir jos pristatymas visai klasei. 

Vertinimas Mokiniai aptaria negrožinius tekstus pagal pateiktus klausimus, planą ir remdamiesi vaizdine medžiaga: pasako arba užrašo, kelintais metais, 

kas ir kodėl įkūrė Vilniaus miestą, kelinta Lietuvos sostinė buvo Vilnius.  

Remdamiesi išanalizuota negrožine medžiaga išskiria naujus, padavime nepaminėtus, faktus apie Vilniaus įkūrimą.  

Integracijos 

galimybės 

Lietuvių kalbos ir istorijos sąsajos (per istorijos pamokas galima aptarti kunigaikščio Gedimino valdymo laikus, Vilniaus įkūrimo datą ir 

aplinkybes, aptarti keliuose istoriniuose šaltiniuose pateikiamą medžiagą apie Vilniaus įkūrimą, tą medžiagą palyginti, reikalingą informaciją 

atrinkti ir apibendrinti, sudėlioti į lenteles, schemą ar pan.).    

 

Trečioji pamoka 

Pamokos 

tema 

Kaip ir kodėl gimė padavimas apie Vilniaus įkūrimą? 

Grožinio ir negrožinio tekstų palyginimas bei padavimo kūrimo metodo aptarimas 

Mokymosi Remiantis pateiktomis nuorodomis (pvz., sakinio formulavimo pavyzdžiu, užpildyta lentele), mokėti (žodžiu arba raštu) palyginti grožiniame ir 
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uždaviniai 

 

negrožiniame tekste pateiktus faktus apie Vilniaus įkūrimą.  

Mokėti individualiai suformuluoti (pasakyti ar užrašyti), ką paaiškina skaitytas padavimas, kodėl jį skaityti įdomu.  

Bandyti sukurti padavimą remiantis pateiktu padavimo kombinavimo modeliu.  

 

Mokymosi 

veikla 

Faktų virtimas grožiniu tekstu – teorinės medžiagos prisiminimas, pavyzdžių aptarimas (žr. į priedą nr. 4). 

Individualiai mokinių atrinktos medžiagos (negrožiniame ir grožiniame tekste paminėtų Vilniaus miesto įkūrimo faktų) registravimas į vieną 

bendrą lentelę ar schemą bei jos aptarimas.  

Pokalbis: literatūrinių ir istorinių faktų palyginimas. 

Diskusija: kaip ir kodėl gimė padavimas, skatinimas kurti prielaida (ką žmonės norėjo įamžinti, jaunesniems papasakoti, koks žmogus pirmas šį 

padavimą sugalvojo ir kam papasakojo...).  

Aiškinimas: atskleidžiamas padavimo kombinavimo principas (istorinis faktas + liaudies išmonė + literatūrinės kalbos priemonės).   

Naujo padavimo kūrimas remiantis aptartu kombinavimo metodu: istorinis faktas + asmeninė išmonė + literatūrinės kalbos priemonės. Įdomaus 

istorinio fakto pasirinkimas, jo pateikimas (galima parengti kelis modelius, kuriuose atsispindėtų, kaip komponuoti pasakojimą – pradžia, 

dėstymas, pabaiga).   

Vertinimas Pateikiamas testas: mokiniai individualiai (raštu) apklausiami, kokie realūs faktai buvo atrinkti kuriant padavimą, kokiose literatūrinio kūrinio 

dalyse buvo pasitelkta išmonė, ką atskleidžia skaitytas padavimas.  

Būtų naudinga apibendrinant individualų moksleivių darbą bei bendrą klasės veiklą aptarti, ką įdomiau buvo skaityti – istorinius negrožinius 

tekstus apie Vilniaus miesto įkūrimą ar literatūros kūrinį – padavimą.  

Moksleivių kūrybinių darbų (sukurtų padavimų) aptarimas: ar pasirinktas istorinis įvykis įdomus ir žinomas daugeliui, ar kuriant padavimą buvo 

laikomasi kombinavimo metodo (nuo tikrovės palaipsniui pereinama prie išmonės), ar naują sukurtą padavimą įdomu skaityti arba stebėti, kaip 

jis pasakojamas.  

Integracijos 

galimybės 

Lietuvių kalbos-gimtosios gestų kalbos-istorijos ryšys (galima parengti bendrą projektą ir jį apibendrinti pateikiant moksleivių suformuluotas 

išvadas skirtingomis raiškos priemonėmis, pvz.: padavimo inscenizacija pasitelkiant gestų kalbą, vaizdinės medžiagos (plakatų su schemomis, 
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lentelėmis ir kt.) kūrimas lyginant literatūrinėje ir dokumentinėje medž. pateikiamus faktus. 

 

Darbui reikalinga medžiaga  

1. Tekstas Lietuvių padavimas „Apie Gedimino sapną, Vilniaus ir Trakų įkūrimą“ iš mokymo priemonės M. Pošiūtė-Žebelienė, Skaitiniai 5 klasei, I knyga, 

Vilnius, Žuvėdra, 2007 ARBA neadaptuotas šio teksto variantas 

2. Tekstai ir vaizdinė medžiaga iš tinklalapyje pateiktos „Elektroninės gimtinės ir krašto pamokos 5 klasei Gimtoji šalis Lietuva, 2003“, tema „Vilniaus įkūrimas: 

nuo legendų iki tikrovės“ (papildomai gali būti nagrinėjama tema „Gedimino laikų Lietuva“). 

 

Papildoma literatūra 

Terry Eagleton, Įvadas į literatūro teoriją, Vilnius, Baltos lankos, 2000. 

Wolfgang Iser, Fiktyvumas ir įsivaizdavimas, Vilnius, Aidai, 2002. 

 

Priedai 

 

Priedas nr. 1: Vilniaus įkūrimo schema (iš mokymo priemonės M. Pošiūtė-Žebelienė, Skaitiniai 5 klasei, I knyga, Vilnius, Žuvėdra, 2007, psl. 23) 

14 užduotis 

Pasižiūrėkite į šią schemą-paveikslėlį ir papasakokite, kur knuigaikštis Gediminas įkūrė pirmąją, antrąją ir trečiąją Lietuvos sostinę.  
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Priedas nr. 2: schemos apibendrinimas/aprašymas (iš mokymo priemonės M. Pošiūtė-Žebelienė, Skaitiniai 5 klasei, I knyga, Vilnius, Žuvėdra, 2007, psl. 24) 

15 užduotis 

O dabar šį paveikslėlį aprašykite. 

Vieną kartą (kas? .....................................) išjojo iš (ko? / iš kur? ....................) medžioti ir rado labai (kokį?.................) kalną. (Kam?.........................) ta vieta labai 

patiko, todėl jis nusprendė perkelti sostinę iš (ko? /iš kur?................................) į (ką? / į kur?). Po kurio laiko Gediminas vėl išjojo medžioti ir ties Vilnios 
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(kuo?.........................) rado labai gražų kalną, ant kurio jam pavyko sumedžioti (ką?..........................). Po medžioklės jau vėlų buvo grįžri į (ką? / į 

kur?............................), todėl Gediminas liko nakvoti to kalno (kur?.............................). Tą naktį jis susapnavo (kokį? ką?................................). Kai ryte Gediminas 

pasišaukė (ką?...................), sužinojo, ką reiškia tas naktį susapnuotas (kas?.........................). Žynys Lizdeika Gediminui paaiškino, kad čia, šitoje vietoje, bus 

(kas?..........................) ir garsas apie ją sklis po visą (ką?.......................). Ilgai nelaukęs, (kas?............................) įkūrė dvi (ką?........................) ir toms (dgs. 

kam?.......................) davė (kokį?........................) vardą. Taip sostinė iš (ko? / iš kur?...........................) buvo perkelta į (ką? / į kur?.................................). 

 

Priedas nr. 3: darbo pradžios puslapis pasirinkta tema „Vilniaus įkūrimas: nuo legendų iki tikrovės“ iš „Elektroninės gimtinės ir krašto pamokos 5 klasei, Gimtoji 

šalis Lietuva, 2003“ 
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 Priedas nr. 4: kaip faktai virsta grožiniu tekstu – teorinės medžiagos prisiminimui (iš mokymo priemonės M. Pošiūtė-Žebelienė, Skaitiniai 5 klasei, I knyga, 

Vilnius, Žuvėdra, 2007, psl. 8–10)                                                       

1 užduotis 

Matote du nupieštus vaizdus. Kuris iš šių vaizdų jums primena paprastą, kasdienį gyvenimą, o kuris panašus į pasakos pradžią? Papasakokite, ką matote viename ir 

kitame paveikslėlyje. Kuris iš jų įdomesnis ir paslaptingesnis? Aptarkite kartu su mokytoja (-u). 

                                   a.                                 b.  

2 užduotis 

Dabar palyginkite šių dviejų paveikslėlių aprašymus. Tada pasakykite, kurį iš šių aprašymų būtų galima įdėti į laikraštį, o kurį – į pasakų knygelę? 

                                                                                             

a. Vieną rugsėjo popietę, kai oras buvo niūrus ir šiek tiek lynojo, vaiduokliukas Aloyzas nusprendė pasivaikščioti po miestą. Rankoje jis laikė gražią 

spalvingą gėlę, kuri skleidė nepaprastą šilumą. Ši gėlė priminė šiltą ir malonią vasarą, taigi Aloyzas tikėjo, kad ji sušildys ir žmones, kurie vaikštinėja 
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gatvėmis liūdni, paniurę ir kažkokie susiraukę. Todėl vaiduokliukas Aloyzas staiga sau pasakė: „Gana, nebesislėpsiu. Tam žmogui, kuris atrodys labiausiai 

nusiminęs, padovanosiu šią nuostabią gėlę...“ 

b. Šią savaitę oras Lietuvoje bus šiltas, nevėjuotas, bet kai kuriuose miestuose gali trumpai palyti. Taigi eidami į  darbą, nepamirškite skėčių! 

 

 

 

Literatūrinis tekstas  

nuo paprasto teksto skiriasi štai kuo: 

 

• literatūriniame tekste gali būti pasakojama apie paprastus žmones ar jų gyvenimą, bet čia būna ir pramanytų, sugalvotų veikėjų; 

 

Situacija iš kasdienio gyvenimo Atsiranda pramanytas, sugalvotas 

veikėjas  
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Žmonės 

 

 

Daiktai 

 

Gyvūnai 

 

 

Kitokios būtybės 

  

 

 

 

 

 

 

 

• literatūriniame tekste gali kalbėti ir veikti ne tik žmonės, bet ir įvairiausi daiktai, gyvūnai ar kitokios būtybės; 

• literatūriniame tekste kalba yra gražesnė, vaizdingesnė, įdomesnė. 

Paprasta kalba Gražesnė, vaizdingesnė, įdomesnė kalba 

Petraičių šeima gyveno Aviečių gatvėje, trečiame name. 

Petraičiai augino du sūnus ir vieną dukterį. Šeima sugyveno 

gražiai, sutarė su visais savo kaimynais. 

Kadaise gyveno darni ir draugiška šeimyna. Gyveno penkiese: tėtis 

Petraitis, mama Petraitienė, du sūnūs Petraičiai ir dukrelė Petraitytė. 

Gyveno jie ramioje Aviečių gatvelėje, į kurią neužklysdavo joks 

prašalaitis. Aviečių gatvelėje visi žmonės vieni kitus pažinojo, ir jei kurį 

gyventoją užklupdavo nelaimė, kaimynai skubėdavo padėti ar kuo 

galėdami pagelbėti. 

 

 

– Kaip 
čia 

gera... – Kodėl 
žmonės čia 

neprisėda?.. 
– Pavalgius 
reikia 

pamiegoti... 

– Reikia ką nors 
pralinksminti! 
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Pamokų ciklo tema: P.Cvirka „Kupriukas muzikantas“. Literatūrinės ir liaudies pasakos. 

Trukmė: 4 valandos 

 

Nuostatos  

Vertinti skaitymą kaip prasmingą veiklą, teikiančią galimybę patirti naujų išgyvenimų, ugdytis vaizduotę, mokytis. 

Skaitant įvairaus pobūdžio tekstus siekti plėsti ir turtinti žodyną.  

Siekti tobulinti skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimus. 

Siekti tobulinti savo rašytinės kalbos gebėjimus, vertinti konstruktyvią grįžtamąją informaciją.  

Gebėjimai 

2.1. Mokytojui padedant skaityti ir suprasti nedidelės apimties, nesudėtingos struktūros ir aiškaus turinio grožinius tekstus, tematika ir problematika atitinkančius 

mokinių amžių ir poreikius. 2.2. Remiantis mokytojo pateiktu teksto apibendrinimo planu nurodyti skaityto teksto temą ir atsakyti į elementarius teksto supratimo 

klausimus. 2.6. Taikyti mokytojo nurodytas strategijas prieš skaitymą, skaitant ir po skaitymo. Įvairiais būdais tikrintis teksto suvokimą: klausti mokytojo ir (arba) 

kitų mokinių; mokytojui padedant skaityti tekstą dar kartą; pasižymėti nesuprantamą leksiką; bandyti lietuvių gestų kalba ir (arba) sakytine lietuvių kalba 

paaiškinti sudėtingesnes teksto vietas. 3.5. Glaustai išsakyti savo nuomonę (pvz., apie perskaitytą knygą, kūrinį) naudojantis pateiktomis frazėmis, žinomais 

modeliais. 

Kontekstas 

Ankstesnėse pamokose mokiniai turėtų būti susipažinę su liaudies ( tautosakinėmis) pasakomis, ( galimi šaltiniai: „Kaip vilkas duoną kepė“, „Apie tinginę mergą“( 

Petrašiūnienė E. Žodžių tiltai Lietuvių kalbos vadovėlis 6 klasei. 1 dalis Vilnius, 1999 ); lietuvių liaudies pasakos „Vargšas žmogus ir velnias“, „Eglė žalčių 

Lietuvių kalbos pamokų ciklo 6 klasėje plano pavyzdys 
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karalienė“, „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“ ( V.Geleževičienė, B.Oganauskienė Skaitiniai, pritaikyti kurčiųjų mokyklų 9 klasei, Vilnius, 1997)), aptarę šių 

pasakų meninę išmonę, siužetines linijas, veikėjų paveikslus. 

 

 

Pamokos tema 

 

 

Mokymo (si ) uždaviniai 

 

 

Mokymo (si ) veikla, metodai, priemonės. 

 

Vertinimas 

 

Pastabos 

 ( integracija, 

diferencijavimas, 

individualizavimas) 

1 pamoka 

P.Cvirka 

„Kupriukas 

muzikantas“ 

I-a dalis 

 

 

 

 

 

Perskaitę ir aptarę pirmąją 

pasakos dalį, dirbdami grupėse, 

gebės atlikti praktines užduotis, 

atskleidžiančias teksto 

supratimą; savarankiškai 

parašyti trumpą atpasakojimą. 

 

Sužadinimas (veiksmai prieš skaitymą) 

Minčių lietus: pokalbio metu mokytoja prašo 

mokinių prisiminti ir viename dideliame 

popieriaus lape užrašyti anksčiau skaitytas 

literatūrines pasakas ( pvz.: J.Degutytė 

„Šaltinėlis“, H. K. Andersenas „Bjaurusis 

ančiukas“ ir kt.)- trumpai aptariami skaitytų 

pasakų siužetai, labiausiai patikę ir įsiminę 

veikėjai; vėliau prašoma prisiminti ir kitame 

popieriaus lape užrašoma, kokius P.Cvirkos 

kūrinėlius mokiniai skaitę ( pvz.: „Šyvio 

gyvenimas“, ištraukos iš apysakos „Cukriniai 

avinėliai“). 

Pastaba Pirmojo užpildyto „Minčių lietaus“ 

plakato dar prireiks 4-ąją šio ciklo pamoką. 

Formuojamasis 

Vertinamas gebėjimas 

skaityti tekstus, 

atitinkančius šeštos 

klasės mokinių 

suvokimo galimybes, 

rasti svarbiausią 

informaciją, atsakyti į 

klausimus, 

atskleidžiančius teksto 

supratimą:  

- mokiniai taiso ir 

aptaria vieni kitų 

klaidas;  

- mokytojas 
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Teksto skaitymas (veiksmai skaitymo metu) 

- Pirmą kartą mokiniai tekstą skaito 

savarankiškai, pasižymėdami 

nesuprantamus žodžius ar 

sudėtingesnes teksto vietas, klausinėja 

mokytojo arba vieni kitų. Vėliau 

atsako į mokytojo pateiktus teksto 

supratimo klausimus.  

- Mokiniai dirba grupėmis: skaitydami 

tekstą antrą kartą, ieško labai 

konkrečios informacijos ( atlieka 

užduotis, atskleidžiančias teksto 

supratimą) ( Priedas Nr. 1)). 

Darbo grupėse pristatymas (veiksmai po 

skaitymo) 

Grupės pristato savo darbus, mokytojas kartu 

su mokiniais aptaria, taisomos pastebėtos 

klaidos. 

Skiriami namų darbai: remiantis teksto 

supratimo klausimais ir užpildytomis 

lentelėmis, pasirengti raštu ir lietuvių arba 

lietuvių gestų kalba (pagal individualius 

gebėjimus) trumpai atpasakoti pirmosios 

komentuoja, 

apibendrina, skatina 

įsivertintinti , teikia 

grįžtamąją 

informaciją.  

( pavyzdžiui: Priedas 

Nr. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galima integracija 

su gestų kalba: 

mokinių 

pasirengimą namų 

darbų užduočiai 
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pasakos dalies turinį. (lietuvių gestų 

kalba trumpai 

atpasakoti pirmos 

dalies turinį) iš 

anksto numačius 

suderinti su gestų 

kalbos mokytoju.  

2 pamoka 

P.Cvirka 

„Kupriukas 

muzikantas“ 

II-a dalis 

 

Perskaitę ir aptarę antrąją 

pasakos dalį, dirbdami 

savarankiškai ir grupėse gebės 

atsakyti į klausimus, 

atskleidžiančius teksto 

supratimą: bus pasirengę 

nupiešti iliustracijas kūrinio 

ištraukoms.  

 

Sužadinimas ( praeitos pamokos prisiminimas, 

veiksmai prieš skaitymą ) 

Keli mokiniai kviečiami trumpai atpasakoti 

lietuvių arba lietuvių gestų kalba ( atsižvelgiant 

į kiekvieno mokinio ir visos klasės mokinių 

klausos sutrikimo laipsnį bei individualius 

gebėjimus) pirmosios pasakos dalies turinį. 

Išklausę dalį pasakojimo, kiti mokiniai 

klausinėja, taiso arba papildo atsakinėjantįjį 

(galima ir diskusija). 

Pastaba. Raštu atliktus darbus mokytojas 

susirenka ir įvertina atskirai. 

Teksto skaitymas (veiksmai skaitymo metu) 

- Pirmą kartą mokiniai antrąją dalį skaito 

savarankiškai, pasižymėdami 

nesuprantamus žodžius ar 

Formuojamasis 

Pasakojimo žodžiu 

(lietuvių arba lietuvių 

gestų kalba, atsižvelgiant 

į kiekvieno mokinio ir 

visos klasės mokinių 

klausos sutrikimo laipsnį 

bei individualius 

gebėjimus) ir raštu 

aptarimas ir vertinimas 

pateikiant pastabas ir 

komentarus. 

Darbo grupėse (įsi) 

vertinimas pagal iš 

anksto parengtą ir 

aptartą vertinimo lapą ( 
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sudėtingesnes teksto vietas, klausinėja 

mokytojo arba vieni kitų; bando 

savarankiškai susirasti nežinomus 

žodžius žodyne. 

- Antrą kartą skaito grupėse, 

lenktyniaudami, kas greičiau ir tiksliau 

raštu atsakys į mokytojo pateiktus 

teksto supratimo klausimus. 

(pavyzdžiui: Priedas Nr.3)  

Pastaba. Klausimai darbui grupėse parengiami 

atsižvelgiant į klasės pasirengimo lygį.  

Darbo grupėse pristatymas, (įsi)vertinimas 

ir apibendrinimas (veiksmai po skaitymo) 

Grupės pristato savo darbus, kartu aptariamos 

ir taisomos klaidos. Laimi ta grupė, kuri ne tik 

greičiausiai, bet ir teisingiausiai atsakė į teksto 

supratimo klausimus. Nugalėjusios grupės 

mokiniai paskatinami jiems pridedant po vieną 

balą prie namų darbų vertinimo. 

Skiriami namų darbai: iliustruoti mokytojo 

nurodytą (arba savarankiškai pasirinktą) 

ištrauką viso kūrinio iliustracijų albumui. 

Priedas Nr.4) Mokytojas 

pakomentuoja grupių 

įvertinimus, teikia 

grįžtamąjį ryšį. 

 

 

 

 

Galimas 

diferencijavimas- 

gabesnieji mokiniai 

skatinami įžvelgti 

veikėjų skirstymą į 

teigiamus  

( Martynas) ir 

neigiamus ( ponas) 

 

 

 

Galima integracija 

su daile: mokinių 

pasirengimą namų 

darbų užduočiai 

(iliustruoti kūrinio 

ištrauką) iš anksto 

numačius suderinti 

su dailės mokytoju. 
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3 pamoka 

P.Cvirka 

„Kupriukas 

muzikantas“. 

Pasakos 

apibendrinimas.  

Dirbdami grupėse, remdamiesi 

mokytojo pateiktais klausimais ir 

savo iliustracijomis, gebės 

apibendrinti perskaitytą 

literatūrinę pasaką. 

Sužadinimas ( kūrinio turinio pri(si)minimas) 

Remdamiesi grafoprojektoriuje pateiktais 

klausimais, mokiniai trumpai prisimena visos 

skaitytos pasakos turinį, ruošiasi darbui 

grupėse ir iliustracijų komentavimui ( Priedas 

Nr. 5) 

Kūrinio apibendrinimas 

- Darbas grupėse ( pateikiami sumaišyti 

3 pasakos dalių sakiniai, mokiniai turi 

suklijuoti juos ant didelių lapų į rišlų, 

nuoseklų pasakojimą ( Priedas Nr. 6). 

Vėliau grupės priklijuoja savo darbus 

ant sienos ir karuselės metodu juos 

taiso ( 1-a grupė taiso 2-os grupės 

darbą, 2-a- 3-ios ir t.t.) 

- Mokiniai komentuodami pristato savo 

iliustracijas, vėliau kartu suklijuoja jas į 

bendrą albumą (galimų iliustracijų 

pavyzdžiai Priedas Nr.7) 

Refleksija  

Minčių lietus: 

- mokytojas pateikia konkrečių klausimų 

ar teiginių, padedančių mokiniams 

Formuojamasis 

Grupės vertina viena kitą 

ir teikia grįžtamąją 

informaciją. 

Kaupiamasis  

Susumuojami visų trijų 

pamokų vertinimai, 

galutinis įvertinimas 

įrašomas į dienyną. 
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prisiminti ir taikyti pagrindinius 

nuomonės raiškos leksikos ir 

gramatikos priemonėmis būdus (pvz., 

„Aš manau, kad...; mano nuomone, ....; 

man patiko (nepatiko)...., nes....“ ir 

pan.) 

- mokiniai, remdamiesi mokytojo 

pateikta medžiaga, atliktomis 

užduotimis ir asmenine patirtimi 

mokosi vertinti perskaitytą kūrinį, 

parašydami, kas jiems patiko ar 

nepatiko šioje pasakoje. 

4. Literatūrinės 

ir tautosakinės 

pasakos. 

Remdamiesi mokytojo pateikta 

medžiaga ir savarankiškai 

atlikdami darbą grupėse, 

mokiniai gebės skirti literatūrinę 

ir liaudies pasakas. 

Sužadinimas ( atsimenami su šia tema susiję 

anksčiau išmokti dalykai)  

Minčių lietus: pokalbio metu mokytoja prašo 

mokinių prisiminti ir viename dideliame 

popieriaus lape užrašyti anksčiau skaitytas 

liaudies pasakas. Po to šalia šio lapo 

pakabinamas ir pirmos šio ciklo pamokos metu 

pildytas skaitytų literatūrinių pasakų sąrašas, 

kurį mokiniai papildo dar viena, ką tik 

perskaityta literatūrine pasaka (P.Cvirka 

„Kupriukas muzikantas“). 

Formuojamasis 

Vertinamas gebėjimas 

taikyti tinkamas 

skaitymo ir rašymo 

strategijas: 

- rasti ir pritaikyti 

tinkamą informaciją; 

 - gebėjimas aktyviai 

įsitraukti į veiklą dirbant 

individualiai ir su grupe. 

Mokytojas tikrina ir 
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Naujos medžiagos pateikimas, pritaikymas 

- Mokytojas grafoprojektoriuje 

demonstruoja ir komentuoja lentelę 

Nr.1 ( Priedas Nr.8). 

- Mokiniai (diferencijuojant pagal 

mokymosi lygius) suskirstomi į dvi 

grupes. Grupėms pateikiamos 

skirtingos pasakos (tekstai adaptuoti) su 

teksto supratimo užduotėlėmis (Priedas 

Nr.9) 

- Grupės pristato savo darbus, pasakoja 

perskaitytus kūrinėlius, dalinasi 

skaitymo metu patirtais įspūdžiais; 

Refleksija (peržvalga) 

Pamokos apibendrinimui mokytoja pateikia 

tuščią lentelę Nr.2 (Priedas Nr.10). Mokiniai 

stengiasi savarankiškai ją užpildyti. Mokytojas 

konsultuoja, pateikia klausimų, raktinių 

žodžių, skatinančių prisiminti reikiamą 

informaciją. 

 

vertina atliktas tekstų 

supratimo užduotis, 

komentuoja klaidas. 

 

 

 

 

 

Galimas užduočių 

diferencijavimas. 

 

Priedas Nr.1 
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Teksto supratimo užduotys darbui grupėse. 

 

 I grupė  

 

I užduotis 

Išbraukite sakiniuose netinkamus žodžius: 

1. Pasakojimo laikas- vasara, ruduo, žiema, pavasaris, diena, naktis, rytas.  

2. Martynas buvo dvaro bernas, dvaro ponas, muzikantas, gražuolis, kuprotas, ilgakojis, šleivakojis.  

3. Jis ėjo iš gimtadienio, krikštynų, vestuvių, laidotuvių. 

4. Žmonės niekino, gerbė, mylėjo kupriuką. 

5. Užmigęs kupriukas susapnavo gražų mišką, gražius rūmus, gražias merginas. 

 

II užduotis 

Įrašykite trūkstamus žodžius ar žodžių junginius: 

1. Mergaitė nurišo kupriukui nuo akių (ką?).........................ir padėkojo už (ką?).......................... 

2. Prie kupriuko atitempė du maišus: vienas buvo pilnas (ko?)................, o kitas.......................... 

3. Martynas pasirinko (kokį?)...................maišą, nes gal ten paslėptas (kas?)................................. 

4. Staiga prie kupriuko pribėgo (kas?)....................ir įkišo jį į (ką?).................................................. 

5. Kai Martynas nubudo, saulė buvo jau (kur?).......................... 

 

II grupė  

 

I užduotis 
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Išbraukite sakiniuose netinkamus žodžius: 

1. Nepažįstama graži ponia užrišo jam akis, burną, rankas. 

2.  Ji nusivedė Martyną prie stalo, kelmo, pelkės ir liepė pašokti, pagroti, padainuoti. 

3. Kupriukas grojo polką, valsą, suktinį. 

4.  Šoko ponai, vargšai, stalo įrankiai, spintos, kėdės, stalai, suolai, daržovės, vaisiai, dešros, kumpiai, vyno buteliai, alaus statinės. 

5.  Martynas pagalvojo, kad tai velnių, burtininkų, raganių, raganų, vaiduoklių puota. 

6. Jam buvo liūdna, linksma, baisu, įdomu, smalsu. 

II užduotis 

Įrašykite trūkstamus žodžius ar žodžių junginius: 

1. Jis nutarė, kad visa tai buvo (kas?).......................................... 

2. Pradėjęs eiti, Martynas suprato, kad nebeturi (ko?).............................. 

3. Dabar jis buvo (koks?)............................ 

4. Pasklido naujiena apie (ką?).......................... 

5. Dabar žmonės su juo elgėsi (kaip?)....................... 

 

Priedas Nr.2 

Įsivertinimo lapo pavyzdys: 

 

Kaip aš dirbau grupėje?  

 

 Taip   Galbūt  Ne 

Laikiausi darbo grupėje taisyklių    

Padėjau kitiems    
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Buvau aktyvus    

Buvau abejingas    

Tik stebėjau    

Tik rašiau    

Atlikau daugiausiai užduočių    

Pastebėjau daugiausiai kitos grupės 

klaidų 

   

Taisiau kitus savo grupės narius    

...    

 

Priedas Nr.3 

Teksto supratimo klausimai darbui grupėse. 

 

1. Koks buvo dvaro ponas? 

2. Ką jis nutarė? 

3. Kur ponas nuėjo? 

4. Ko pono paprašė gražioji mergaitė? 

5. Kur ji įvedė poną? 

6. Ką jis ten pamatė? 

7. Kokį atlyginimą pasirinko ponas? Kodėl? 

8. Kaip velniai nubaudė poną? 

9. Ką vietoj aukso gavo ponas? 

10. Už ką jis buvo nubaustas? 
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Priedas Nr.4 

Darbo grupėje vertinimo lapo pavyzdys: 

 

 I grupė II grupė 

Kaip laikėsi darbo grupėje taisyklių:    

Kaip dirbo  (visų grupės narių aktyvumas, 

palaikymas, pagalba vienas kitam ir kt.): 

  

Užduoties atlikimo laikas:   

Teisingų atsakymų skaičius:   

Darbų pristatymas:   

Pastebėtų ir ištaisytų klaidų skaičius:   

 

Priedas Nr.5 

Klausimai kūrinio priminimui ir apibendrinimui 

 

P.Cvirka 

„Kupriukas muzikantas” 

(kartojimas ir apibendrinimas) 

 

 

1. Kas buvo Martynas? 
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2. Koks jis? ( Kaip jis atrodė?) 

3. Kaip elgėsi žmonės su kupriuku? 

4. Kaip juokavo merginos? Kas buvo jo mergelė? 

5. Kas atsitiko Martynui, grįžtančiam iš vestuvių? 

 

6. Kaip vyko velnių ir raganų puota? 

7. Kokį atlyginimą davė kupriukui? 

8. Ką pasirinko Martynas? Kodėl? 

 

9. Ką nubudęs pajuto Martynas?  

10. Kaip dabar su juo elgėsi žmonės? 

 

11. Koks buvo ponas? 

12. Ką jis nutarė? 

13. Kokį atlyginimą jis pasirinko? Kodėl? 

14. Ką vietoj aukso gavo ponas? 

15. Už ką velniai nubaudė poną? 

 

Priedas Nr.6 

Teksto santraukos darbui grupėse 

 

I.  
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Vieną tamsią naktį Martynas ėjo iš vestuvių namo. Tai buvo mažo ūgio, kuprotas, kreivakojis vyrelis, dirbęs pas poną dvare. Nuo pat mažų dienų žmonės šaipėsi iš 

jo, merginos jį erzino. Pavargo kupriukas beeidamas, atsisėdo ant kupsto pailsėti ir pamatė ( o gal tik susapnavo...) nuostabų vaizdą. Vidury pievos stovi gražūs 

rūmai. Prie tų rūmų privažiavę daug puikių karietų, iš jų lipa ponai ir ponios. Pro rūmų langus sklinda graži muzika. Kupriukas nusprendžia prieiti arčiau ir pagroti 

savo smukeliu. Prie jo prieina graži ponia ir, pasiūliusi pagroti, nusiveda jį į rūmų svetainę. Martynui užriša akis ir liepia groti, nesidairant aplinkui.  

 

II. 

Ir užtraukė kupriukas suktinį. Rūmai sudundėjo nuo jo grojimo. Neištvėrė kupriukas ir nuo akių pakėlė skarelę. Pamatė jis, kad šoka ne tik ponai ir ponios, bet ir 

tarnai, stalai, vyno buteliai, šakutės, peiliai, dešros su kumpiais, kėdės su suolais. Po šokių priėjo prie Martyno ta pati graži ponia ir pasiūlė jam atlyginimą: 

pasirinkti vieną iš dviejų maišų ( vienas maišas buvo pilnas aukso, kitas- tuščias). Kupriukas pasirinko tuščią maišą, nes tikėjosi, kad jame bus paslėptas burtas. 

Staiga pribėgo prie jo velniai raguoti, įkišo jį į tuščią maišą ir mušė, spardė, kočiojo. Atsipeikėjęs Martynas pajuto, kad neliko kupros. Dabar Martynas buvo tiesus, 

aukštas, gražus jaunikaitis. Daugelis draugų, kaimynų ir merginų jo net nepažino.  

 

III. 

Apie tokį atsitikimą sužinojo gobšuolis, pagyrūnas dvaro ponas ir nutarė pats laimę išbandyti. Nuėjo jis į tą pačią vietą, kur Martynas buvo, ir pamatė tuos pačius 

rūmus, o aplink rūmus- šimtus gražių karietų. Ponas drąsiai priėjo prie pilies ir pamatė gražią merginą, kuri pakvietė jį pagroti svečiams. Ponui užrišo akis ir jis 

pradėjo groti. Grojo ilgai, net pavargo. Kai baigė groti, prie jo kojų patiesė du maišus: vieną tuščią, kitą- pilną aukso. Ponas net negalvodamas apkabino aukso 

maišą. Nespėjo jis net rankų į jį sukišti, kai prie jo prišoko koks dešimt raguotų velnių ir užvertė tą sunkų maišą jam ant galvos, o patys, ant jo kupros užsilipę, 

pradėjo šokinėti ir trypti. Ponas kentėjo baisų skausmą, bet širdy džiaugės, kad bus dar turtingesnis. Sumuštas ponas apalpo, o nubudęs pajautė, kad ant nugaros 

kažkas sunkaus . Manė ponas, kad tai aukso maišas, bet ten viso labo buvo didžiulė kupra.  

 

Priedas Nr.7 

Galimų iliustracijų pavyzdžiai  
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Martynas po raganų ir velnių puotos 

 grįžta namo 

 

Kupriukas grįžta iš vestuvių Velnių ir raganų puota 

 

Priedas Nr.8 

 

Lentelė Nr.1  

 

Literatūrinės pasakos 

 

Tautosakinės pasakos 
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Sukūrė rašytojas ( pvz.: P.Cvirka; S.Nėris, 

J.Degutytė…). 

 

Sukūrė tauta ( pvz.: lietuvių liaudies pasakos, 

rusų liaudies pasakos, anglų pasakos….). 

 

 

Gali būti ir eiliuotos (pvz.S.Nėris “Eglė 

žalčių karalienė”). 

 

 

 

Parašytos tik proza , bet gali būti liaudies 

dainų intarpų (prisiminkite pasaką “Sigutė”) 

 

 

Skaitomos; kadangi sukurtos rašytojo, 

negalima nei pakeisti, nei prikurti. 

 

 

Sekamos;  pasakojamos iš lūpų į lūpas, iš 

kartos į kartą; perpasakojant galima keisti, 

prikurti savo. 

 

Pvz.:  

 

Pvz.:  

 

Priedas Nr.9 

Tekstai ir užduotys darbui grupėse 
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I grupė 

 

Lietuvių liaudies pasaka „Kaip ponas vargšą vaišino“ 

 

 Gyveno kartą vargšas žmogelis. Jis buvo toks neturtingas, kad net vaikams neturėjo ko duoti valgyti. O valgyti norisi! Kartą jis sužinojo, kad dvare 

ponas vestuves kelia. Galvoja sau: “Eisiu ir aš. Ar neduos nors duonos riekelės? Gal ir vaikams parnešiu“.  

 Atėjo į dvarą ir sako tarnams: 

- Leiskite man su ponu pasimatyti. 

Kur tau, tarnai net prie durų prieiti draudžia! Bet jis tol prašėsi, tol sakė, kad labai svarbų reikalą į poną turi, kad tik vieną žodį nori jam pasakyti, kol tarnai 

įleido. 

 Atėjo pas poną žmogelis, sugniaužė (suspaudė) abu kumščius vieną prie kito, ir sako: 

- Ponuli, jeigu būtų toks aukso gabalas, kaip mano abu kumščiai, kiek jis kainuotų? 

Ponas nieko nesako, tik žmogelį tarp kitų ponų sodina, duoda gerti, valgyti kiek nori. Tas žmogus prisivalgė, prisigėrė. Jau ir namo nori eiti, bet ponas 

neleidžia. Tuojau liepė pakinkyti pačius geriausius arklius, įsodino žmogelį, dar visokių skanumynų pridėjo, pats atsisėdo šalia ir važiuoja. 

 Atvažiavo prie to vargšo namų. Ponas padėjo žmogeliui išlipti ir pats kartu eina į trobelę. Tik įėjęs į namus, ponas tuoj klausia: 

- Parodyk, kur tu turi tą aukso gabalą? 

O žmogelis sako: 

- Aš, ponuli, nesakiau, kad turiu. Aš tik sakiau „jeigu būtų“! 

Ponas supyko ir išvažiavo namo liūdnas. O žmogelis, apgavęs poną, tą vakarą sočiai ir skaniai vaikus pamaitino.  

 

1 užduotis 

Pažymėkite teisingus teiginius:  
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Teiginys Teisingas Neteisingas 

       0. Ši pasaka vadinasi: “Kaip ponas vargšą vaišino” +  

1. Tai literatūrinė pasaka.    

2. Pagrindiniai pasakos veikėjai- ponas ir vargšas 

žmogus. 

  

3. Žmogelis sužinojo, kad ponas kelia vestuves.   

4. Vargšas žmogelis buvo labai neturtingas.   

5. Tarnai iš karto įleido žmogelį pas poną.   

6. Žmogelis sugniaužė abu kumščius vieną prie kito, 

ir sako:  

-Ponuli, namie turiu tokio dydžio aukso gabalą. 

 

  

7. Ponas nieko neatsakė, tik vaišino žmogelį.   

8.   Turtuolis ponas nemandagiai elgėsi su varšu.   

      9.  Žmogelis iš tikrųjų neturėjo jokio aukso gabalo 

namie. 

  

10. Ponas supyko, nes žmogelis jį apgavo.   

 

2 užduotis 

Atsakykite į klausimus: 

1. Koks buvo žmogelis? 

2. Ką jis vieną kartą sužinojo? 

3. Kur atėjo vargšas žmogus? 
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4. Ko žmogelis paprašė tarnų? 

5. Ką ponui pasakė žmogus? 

6. Kaip po to elgėsi ponas? Ką jis darė? 

7. Kur ponas palydėjo vargšą? 

8. Ką žmogelio namuose norėjo pamatyti ponulis? 

9.  Kodėl ponas supyko? 

10. Kokia ši pasaka? Literatūrinė ar tautosakinė? Kodėl? 

II grupė 

 

 Ištrauka iš Vytautės Žilinskaitės pasakos-apysakos „ Melagių pilis” 

 

Viskas čia Dinui pasirodė įdomu ir nepaprasta. Jis po truputį artėjo prie pilies vartų. Vartai tyliai atsivėrė, ir berniukas įėjo į pilies vidų. Čia viskas buvo 

labai gražu ir prabangu! Ant grindų patiesti puikūs kilimai, langus dengė įvairių spalvų ir raštų užuolaidos, lempų gaubtai blizgėjo visomis vaivorykštės 

spalvomis...Dairydamasis ir viską apžiūrinėdamas, Dinas netyčia užkliuvo batu už kilimo kraštelio. Pasigirdo keistas garsas. Berniukas pažiūrėjo sau po kojomis ir 

nustebo: jis perplėšė brangų kilimą! 

Kas dabar bus?! – išsigando Dinas ir pritūpęs pačiupinėjo perplėštą vietą. Bet jis labai nustebo, kai pamatė, kad kilimas visai ne tikras, o padarytas iš 

paprasto dažyto popieriaus, į kurį vyniojamos kruopos. Todėl jis taip lengvai ir plyšo.  

Dinas atsistojo ir priėjo prie lango pasižiūrėti į pilies kiemą. Jis atitraukė užuolaidą -  ir ji taip pat plyšo per pusę. Kai pačiupinėjo užuolaidas, jis suprato, 

kad jos taip pat netikros, kad sulipdytos iš senų saldainių popieriukų. O pro langą jis nieko nepamatė, nes vietoj spalvoto stiklo čia, pasirodo, tebuvo paprastas 

popierius. Dinas pabandė langą atidaryti; į pilį įsiveržė vėjas, ir berniukas išgirdo keistus garsus, lyg kas sproginėtų. Jis atsigręžė ir pamatė, kaip vienas po kito  

sprogsta lempų gaubtai. Pasirodo, tai buvo ne lempų gaubtai, o pakabinti muilo burbulai, kurie sproginėjo nuo vėjo. Dinas greitai uždarė langą ir pilies koridoriais 

nuėjo toliau.  



 62 

  

1 užduotis 

Pažymėkite teisingą atsakymą: 

1. Ši pasaka yra literatūrinė, nes: 

a) ją sukūrė rašytoja; 

b) pagrindinis veikėjas turi vardą (Dinas); 

c) tai ne literatūrinė, o tautosakinė pasaka. 

 

2. Pagrindinis pasakojimo veikėjas Dinas ėjo į : 

a) stebuklingą pilį; 

b) įdomią ir nepaprastą pilį, kur viskas atrodė keista; 

c) pilies kiemą. 

 

3. Pilyje viskas atrodė: 

a) paprasta ir neįdomu; 

b) prabangu ir gražu; 

c) prabangu, bet paprasta. 

 

4. Dinas netyčia užkliuvo už: 

a) batų; 

b) gaubto; 

c) kilimo krašto. 
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5. Dinas nustebo, nes: 

a) kilimas buvo išteptas; 

b) kilimas buvo netikras; 

c) kilimas dingo. 

 

6. Kilimas buvo padarytas iš: 

a) paprasto balto popieriaus; 

b) kruopų; 

c) paprasto dažyto popieriaus. 

 

7. Dinas nuėjo prie lango pasižiūrėti į: 

a) pilies kiemą; 

b) užuolaidas; 

c) saldainių popieriukus. 

 

8. Užuolaidos buvo: 

a) suplėšytos; 

b) netikros; 

c) iš spalvoto popieriaus. 

 

9. Pro langą įsiveržė: 

a) vėjas; 

b) muilo burbulai; 
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c) lempos gaubtas. 

 

10. Šioje pasakoje yra: 

a) fantastinių elementų ( netikri daiktai, stebuklinga pilis); 

b) sakmių veikėjų (vėjas); 

c) eiliuotų intarpų. 

 

2 užduotis: 

Atsakykite į klausimus: 

1. Kur atėjo Dinas? 

2. Kaip atrodė pilis? 

3. Kur užkliuvo Dinas? 

4. Kodėl berniukas nustebo? 

5. Kodėl kilimas taip lengvai plyšo? 

6. Ką suprato Dinas, pačiupinėjęs užuolaidas? 

7. Kodėl jis nieko nematė pro langą? 

8. Kas įsiveržė į pilį? 

9. Kas pradėjo sproginėti? 

     10. Kokia ši pasaka? Literatūrinė ar tautosakinė? Kodėl? 

 

Priedas Nr.10 

 

Lentelė Nr.2  
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Literatūrinės pasakos 

 

Tautosakinės pasakos 

 

 

Sukūrė (kas?)… 

 

 

Sukūrė (kas?)… 

 

 

Gali būti (kokios?)... 

 

Parašytos tik (kaip?)...bet gali būti 

ir (ko?).......... 

 

 

Naudojami (kieno, 

kokie?)...elementai. 

 

Kuriant pasakas , naudojami 

...(kieno, kokie?) elementai. 

 

 

Skaitomos, .............prikurti, nes..... 

 

Sekamos ...........iš (ko?) į (ką?)....... 

 

 

Litaratūra:  

Geoff  Petty  Šiuolaikinis mokymas V., 2006m.  
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Geoff Petty  Įrodymais pagrįstas mokymas V., 2008m. 

Vertinimas ugdymo procese V., 2006 

Metodinės rekomendacijos ( projektas „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams“)  V., 2008       

 

 

 

 

Lietuvių kalbos pamokų ciklo 9 klasėje plano pavyzdys 

 

Tema Rašinys pagal nuotrauką 

Trukmė 12 valandų 

Rezultatas: Pateikties parengimas ir pristatymas bei rašinys pagal nuotrauką 

Kontekstas: Mokiniai žino, kad literatūros kūriniai skiriasi savo verte. Mokiniai moka naršyti internete ir susirasti reikiamos medžiagos. Moka kurti ir pristatyti 

pateiktis.  

 

Nuostatos 

Vertinti rašymą kaip asmeniškai svarbią veiklą, teikiančią galimybių perteikti žinias apie save ir pasaulį, tobulinti lietuvių rašytinės kalbos, kaip galimos 

komunikacijos su girdinčiais asmenimis formos, įgūdžius. 

Dalytis savo patirtimi , informacija su girdinčiaisiais ir su kurčiaisiais. 

Siekti nuolat tobulinti rašytinę kalbą, jaustis atsakingiems už perteikiamą informaciją. 

Gebėjimai  

1.3. Pasakoti arba kalbėtis apie patirtus dalykus, reikšti savo nuomonę. 

Lietuvių kalbos pamokų ciklo 9 klasėje plano pavyzdys 
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3.1. Pasirinkti kalbinę raišką ir pritaikyti turinį atsižvelgiant į situaciją (oficiali, neoficiali) ir adresatą (bendraamžis, vyresnis, pažįstamas, nepažįstamas). 

3.3. Kurti pasakojimus remiantis patirtimi, gauta žodine informacija, matytais ar matomais vaizdais. Siekti aiškumo, nuoseklumo naudojantis leksikos bei sintaksės 

teikiamomis galimybėmis.  

Žinios ir supratimas 

1.3.1. Suprasti, kad perduodamos sakytinės informacijos turinys bei raiška priklauso nuo bendravimo tikslo, adresato, situacijos. 

3.1.1. Suprasti oficialios kalbos reikšmę savarankiškame sutrikusios klausos asmens gyvenime. 

3.1.2. Suprasti, kaip kalbinė raiška ir turinys priklauso nuo tikslo ir adresato. 

3.3.1. Skirti teksto tipus: pasakojimą, aprašymą, samprotavimą. 

3.3.2. Suprasti, kad pasakojimo įtaigumą lemia konfliktinė situacija, dinamiški veikėjų paveikslai, motyvuoti, priežasties ir pasekmės ryšiais susiję įvykiai. 

3.5.1. Komponuoti tekstą laikantis trinarės struktūros reikalavimų (įžanga, dėstymas, apibendrinimas). 

 

Galima integracija: Tai galėtų būti integruota su IKT pamoka, 9 klasės mokiniai jau turėtų mokėti dirbti Microsoft Offis Power Point programa, galima 

pristatymą kurti Windovs Move Maker 

 

Paskirtis:  Ciklas  skirtas mokiniams, kuriems sunkiau sekasi raštu kurti tekstą,  pasakoti, charakterizuoti, kai reikia pasitelkti vaizduotę. Tokių mokinių 

kūrybines galias pirmiausia galėtų suaktyvinti darbas poromis, grupėje,  kai su bendraklasiais,  rengiamas pasakojimas žodžiu. Darbas grupėje/poroje 

turėtų mokinį skatinti atkreipti dėmesį į personažus - jų išvaizdą, charakterį, pomėgius, padėtų sukaupti idėjų, įžvalgų, kas personažai yra, kuo jie ir jų 

gyvenimas ypatingas, kaip jie bendrauja, ką galima pastebėti  nežodinėje kalboje, tai mokinį parengtų rašytinio teksto kūrimui. Veikla poroje kuriant 

dialogą ir rengiant pristatymą skatintų atkreipti dėmesį į detales, labiau įsigilinti, aktyvintų mąstymą, vaizduotę. 

Individualioji užduotis – rašytinio teksto kūrimas. Užduotis suformuluota komunikaciškai kryptingai – prašoma dalyvauti rašinio konkurse. Konkurso 

situaciją mokytojas galėtų išnaudoti „įsteigdamas prizus“, geriausius rašinius skelbti mokyklos internetiniame puslapyje, geriausių rašinių autoriams 

galima skirti po papidomą balą galutiniame įvertinime. 
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Pastabos. 

• Galbūt susidarys įspūdis, kad užduotys kartojasi arba yra labai panašios, tačiau kartais geresnių rezultatų pasiekiama spiralės principu grįžtant prie tų pačių 

dalykų. Pasiteisina  kombinacijos: žinoma forma - nežinomas turinys/ aiškus turinys – nauja forma. Vienai temai skiriama daug dėmesio, tačiau tuo pat 

metu ugdoma daug gebėjimų, mokinys lavinamas įvairiapusiškai. 

• Kalbėjimo užduotyse, mokiniai gali bendrauti gestų kalba.  

 

Pamoka. 

(uždavinys) 

Veikla Priemonės Vertinimas 

I. Žmogus tarp 

žmonių 

 

Uždavinys 

bendraudami gebės 

keistis mintimis, 

nuomonėmis su 

kitais, pagrįsti savo 

nuomonę; lavins 

gebėjimus dirbti 

grupėje, stengsis 

įvardinti sunkumus, 

su kuriais susidūrė, 

ir asmeninę naudą. 

1. Mano pomėgiai  

1. Kiekvienas užsirašo savo pomėgį, pasikabina 

ant krūtinės. Mokiniai vaikšto po klasę, 

bandydami pasikalbėti apie savo pomėgius 

2. Papasakoja kitiems, ką įdomaus sužinojo apie 

savo draugo pomėgius.  

Pastaba Lietuvių gestų ar lietuvių kalba 

pasirenkama atsižvelgiant į klasės galimybes 

 

2. Sukarpytas paveikslėlis 

Klasė padalijama į grupes (po 3-4 mokinius),   

kiekvienai grupei pateikiama po vieną dalį 

paveikslėlio.  Gautą dalį užklijuoja ant lapo ir 

bendraudami bando atspėti,  kas bus pavaizduota 

Lipnūs lapeliai 

 

 

 

 

 

 

 

Dideli 

popieriaus lapai, 

3-4 paveikslai 

sukarpyti dalimi 

Refleksija.  Piramiės pildymas: 

Sunku, įdomu, naudinga (priedas nr.1) 

Mokiniai turėtų įrašyti į piramidę, su kokiais 

sunkumais susidūrė dirbdami, kas juos sudomino, kas 

bus naudinga, ką išmoko) 

(Priedas Nr.2. Refleksija) 
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 likusiose dalyse, apibendrintą nuomonę užrašo, 

stengdamiesi vartoti siejamąsias priemones 

(jungtukus, dalelytes) 

(Priedas Nr.1. Sukarpyti paveikslėliai) 

 

3. Pristatyti klasei grupės paveikslą 

Pristatant pateikti dvi versijas: mes manėme, kad 

tai galėtų būti...., tačiau iš tiesų ... 

 

3. Apibendrinimas 

Aptariama, kuo buvo naudinga pamoka, ką 

sužinojo, kas sudomino,  su kokiais sunkumais 

susidūrė. Mokiniams išdalijami lapai su 

„piramidėmis“ , kurias jie turi užpildyti. 

(priedas Nr.1, priedas Nr.2) 

 

II - III Sužinome 

apie kitus 

 

Uždavinys  

Dirbdami grupėse, 

gebės atlikti 

praktines užduotis, 

1. Sukarpyti sakiniai  

Mokiniai suskirstomi poromis, kiekvienai porai 

pateikiamas sukarpytas į dalis tekstas. Reikia 

sudėlioti nuoseklų pasakojimą. 

(Priedas Nr.3 Sukarpytas tekstas) 

 

2. Perskaitytą tekstą pristato klasei  

Tekstai 

sukarpyti 

dalimis, dideli 

popieriaus lapai 

 

 

 

Formuojamasis 

Gebėjimą skaityti tekstus, atitinkančius devintos  

klasės mokinių suvokimo galimybes, rasti  svarbiausią 

informaciją ir detales, atsakyti į klausimus, 

atskleidžiančius elementarųjį teksto supratimą, savo 

nuomonę apie skaitytą kūrinį pagrįsti vienu ar keliais 

argumentais 
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atskleidžiančias 

teksto supratimą; 

skaitys ir supras 

įvairaus žanro 

tekstus. 

Papasakoja, apie ką skaitė, nusako pagrindinę 

mintį, veikėjus, atskleidžia  savo nuomonę.  

Pastaba. Gali pasakoti vienas mokinys, kitas 

papildo ir patikslina, gali pasakoti abu 

pasikeisdami. Kaip pristatys tekstą nusprendžia 

patys mokiniai. Kalba pasirenkama pagal klasės 

galimybes. 

 

3. Tekstų skaitymas 

Pateikti tekstus, tekstų supratimo užduotis,  

Pastaba: tekstai pateikiami įvairūs: iš interneto 

puslapių, iš mokymo priemonių, tai puiki 

galimybė diferencijuoti, individualizuoti 

užduotis, pritaikyti pagal mokinio galimybes, 

žinias, gebėjimus.  Atkreipti dėmesį į tekstų 

struktūrą, žanrą, komponavimo ypatrybes 

Rekomenduojama tekstų skaitymą skirti namų 

darbams, klasėje atlikti teksto supratimo 

užduotis. (Įvairūs tekstai pateikiami kaip 

pavyzdys, mokytojas turėtų parinkti pagal kalsės 

lygį, asmeninius gebėjimus.) 

 

4. Apibendrinimas.  Padedant mokytojui 

 

Tekstai  

remdamasis tekstu (moka cituoti).  

Gebėjimą detaliai atpasakoti kūrinio siužetą ir 

apibendrinti visą skaitytą tekstą, išskirti kūrinio 

veikėjus, plačiau pristatyti vieno kurio veikėjo 

paveikslą.  

 

Vertinama (kaupiamasis) 

Atliktos tekstų supratimo užduotys, pasakojimas. 

(Įvertina mokytojas,  kiekvienam mokiniui skiriamas 

atskiras lapas visam ciklui,   kiekvieną pamoką 

mokytojas pasižymi pastabas,  galutinis įvertinimas 

pateikiamas po rašinio įvertinimo.) 
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aptariama, kuo buvo įdomūs skaityti tekstai, apie 

ką vyko pokalbiai, kur ir kaip  galima panaudoti 

gautą informaciją. 

 

IV-V  

Bendraujame 

 

Uždavinys:  

Naudamiesi pateikta 

informacija ir 

asmenine patirtimi, 

atsižvelgdami į 

adresatą,  gebės  

kalbėtis apie patirtus 

dalykus, reikšti savo 

nuomonę. 

 

1. Įdomūs-neįdomūs pokalbiai 

Piešiamas minčių žemėlapis, aptariama kūno 

kalbos reikšmė bendraujant, gebėjimas klausytis, 

ką reiškia būti geru pašnekovu.  

 

2. Apie ką kalbėtumeisi su.... 

Mokiniai susėda ratu. Viduryje padedami  

lapeliai kuriuose  užrašyti  įvairiūs  asmenys,  

pvz.: prezidentas, mokyklos direktorius, klasės 

draugas, garsus žmogus, mokytojas... 

Mokinys, išsitraukęs lapelį su asmens 

pavadinimu,  turi greitai sugalvoti klausimą, 

stengdamasis atsižvelgti į adresatą (bendraamžis, 

vyresnis, pažįstamas, nepažįstamas, oficialus 

asmuo...) 

Galimas ir kitoks šios užduoties atlikimas: 

pirmasis mokinys išsitraukia  lapelį su asmens 

pavadinimu (pvz.: prezidentas, mokytojas, 

mokyklos direktorius,  kunigas,  klasės 

 

 

 

 

 

 

Lapeliai su 

asmenų 

pavadinimais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formuojamasis 

Vertinamas gebėjimas nugalėti komunikacijos 

sunkumus, orientavimasis situacijoje, gebėjimas 

atsižvelgti į adresatą.  

Vertinimas kaupiamasis, mokytojas pasižymi pastabas 

vertinimo lapuose. Esant reikalui pateikiamos 

individualios pastabos kiekvienam moksleiviui 

asmeniškai, jam priimtiniausiu būdu (raštu, žodžiu) 

Refleksija galėtų būti įdomiausių dialogų aptarimas, 

mokytojas turėtų priminti, kad visa tai bus galima 

panaudoti kitose pamokose. 
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draugas...jis „tampa“ tuo asmeniu), kiti mokiniai 

paeiliui pateikia įvairius klausimus, 

atsižvelgdami į adresatą, vyksta improvizuotas 

pokalbis.  

Atlikus užduotį aptariama, kuo gali būti 

naudingas „įsikūnijimas“  į kitą asmenį. 

 

3. Pokalbis pagal pateiktą pradžią 

Mokiniai suskirstomi poromis, kiekviena pora 

gauna po pokalbio pradžią. Tikslas sukurti 

trumpą dialogą, užrašyti jį popieriuje 

Mokytojas stebi situaciją, esant  reikalui pateikia 

dar vieną dalį – dialogo tęsinį. 

 

4. Dialogų pristatymas (Karuselė) 

Darbai karuselės principu perduodami dešinėje 

esančiai porai.Užduotis: perskaityti draugų 

sudarytą dialogą, papildyti savomis mintimis,  

perduoti dešinėje esančiai porai. Taip darbai 

„sukasi“ kol pora gauna savąjį darbą.     

 

5. Apibendrinimas.  Aptariami dialogai,  

įdomiausi klausimai, mokiniai įvardija, kas jiems 

 

 

 

 

 

 

Dideli 

popieriaus lapai 
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buvo naudinga, mokytojas primena, kas gali būti 

naudinga kitose pamokose.  

 

VI.  Kalbos 

pažinimas 

 

Uždavinys: 

Remdamiesi 

mokytojo pateikta 

medžiaga ir 

savarankiškai 

atlikdami užduotis 

mokiniai gebės 

tinkamai skirti 

tiesioginę kalbą 

1. Sudaryk sakinius  

 Mokiniai suskirstomi poromis, jiems pateikiami 

sukarpyti sakiniai, mokiniai turi sudėlioti rišlų 

tekstą, sudėti tinkamus skyrybos ženklus. 

Dialogus pristato klasei.  

 

2. Sudėk tinkamus skyrybos ženklus 

Individualus darbas. Pateikiami vientisa teksto 

ištrauka, reikia atskirti sakinius, sudaryti 

tiesioginę kalbą, sudėti tinkamus skyrybos 

ženklus.  Diferencijuojant galima pateikti tekstą, 

kuriame nėra tarpų tarp žodžių, tokia užduotis 

bus sudėtingesnė. 

 

 Formuojamasis 

 

1. Mokiniai atlieka užduotį ir užsirašo vardą 

2. darbus atoduoda mokytojui, kuris išdalija 

kitiems mokiniams pataisyti (mokiniai nežino, 

kas taiso jų darbus) 

3. mokiniai kolegų darbus taiso naudodamiesi 

skyrybos taisyklėmis, įvertina pagal pateiktus 

kriterijus 

4. mokytojas grąžina darbus autoriams, kartu 

pateikia ir atsakymus. Be abejo mokiniai 

pasitikrins ar kolegos teisingai ištaisė jų 

darbus, bet į tai mokytojas nesikiša. 

pagal Geoff Petty „Šiuolaikinį mokymą“ 

VII. Nuotrauka   

 

Uždaviniai: 

Mokytojui padedant 

ar savarankiškai 

gebės įvardyti 

1. Dviese piešinio piešimas (pokalbis be 

žodžių/gestų) mokiniai suskirstomi poromis, 

geriausiai būtų burtų keliu. Vienam mokiniui 

duodamas raudonas flomasteris, kitam mėlynas, 

jie turi susikibti rankomis, kartu piešti vieną 

prasmingą piešinį, kalbėtis negalima, bet galima 

Didelis 

popieriaus lapas, 

mėlyni ir 

raudoni rašikliai 

 

 

Formuojamasis 

Refleksija  aptariama turima medžiaga rašiniui,   

Ką aš dariau? / Kaip man sekėsi? / Kur galėčiau tai 

pritaikyti? 
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nuotraukoje 

užfiksuotą situaciją, 

susidaryti 

pasakojimo planą, 

nuosekliai pasakoti 

pagal planą. 

 

 

šypsotis, žiūrėti į akis. Po to piešiniai 

eksponuojami, aptariama kaip sekėsi piešti, kaip 

suprato vienas kitą. Galbūt pasisektų 

išprovokuoti kalbėti apie tarpusavio jausenas 

piešiant, galbūt galima pateikti klausimų, naujų 

žodžių (tai bus naudinga tolesnei veiklai) 

 

2. Darbas su pasirinktomis nuotraukomis 

• Mokiniai dirba poromis 

• Leidžiama porai pasirinkti vieną 

nuotrauką, kuri jiems įdomesnė, svarsto, 

nusprendžia abu, kartu dirbdami aptaria 

ir pasižymi pastabas 

• Gali pripiešti detalių, kurios padėtų 

atskleisti žmonių charakterius, nuotaikas, 

pomėgius, bendravimo temą 

• Nuotrauką priklijuoja didelio lapo centre, 

sugalvoja pavadinimą 

• Vienoje pusėje parašo kuo daugiau 

žodžių, kurie apibūdintų nuotraukoje 

esančių žmonių išvaizdą, aplinką, 

susiklosčiusią situaciją 

• Kitoje  pusėje parašo kuo daugiau žodžių, 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukos (tai 

gali būti pačių 

mokinių 

pasirinktos arba 

mokytojo 

pasiūlytos 

nuotraukos, 

kuriose 

vaizduojamas 

pokalbis) 
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kurie apibūdintų nuotraukoje esančių 

žmonių nuotaikas, jausmus, mintis, 

pokalbio detales, charakterį, pomėgius. 

• Apačioje parašo, kas tie  žmonės yra, ką 

jie veikia fotografavimo metu ir 

gyvenime, kodėl jie toje vietoje yra 

atsidūrę, apie ką jie kalbasi. 

• Mokiniai surašo kilusias idėjas, susidaro 

planą, kuris vėliau padėtų nuosekliai 

papasakoti. Prie kiekvienos plano dalies 

galėtų pasižymėti detalių, kurios 

reikšmingos personažo charakteriui ar 

išvaizdai, pomėgiams, gyvenimo būdui ar 

veiklai atskleisti. 

• Kartu parengia pasakojimą apie šiuos 

žmones 

• Parengtą pasakojimą papasakoja klasės 

draugams 

• Išklausę parengto pasakojimo, mokiniai 

turės medžiagos rašiniui. Žinoma, vienos 

poros mokiniai savo medžiagą gali 

papildyti kitų mintimis, semtis idėjų iš 

kitų siūlymų. 
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(Priedas Nr.4. Įvairios nuotraukos) 

VIII – IX. 

Dialogas. 

 

Uždavinys 

Remdamiesi 

asmenine  patirtimi, 

naudodamiesi gauta 

informacija, 

matytais ar 

matomais vaizdais 

gebės  kurti 

dialogą/pasakojimą 

1. Dialogas, monologas 

• Tęsiama veikla su pasirinktomis 

nuotraukomis. 

• Mokiniai dirba poromis, kartu kuria 

dialogą 

• Sukurtą dialogą skaito su draugu ar 

mokytoju. 

• Gauna grįžtamąją informaciją 

• Taiso, tobulina dialogus. 

• Kartu nusprendžia,  kokia bus nuotraukų 

seka. 

 

3. Pristatymo kūrimas  

Tai galėtų būti integruota su IKT pamoka, 9 

klasės mokiniai jau turėtų mokėti dirbti 

Microsoft Offis Power Point programa, galima 

pristatymą kurti Windovs Move Maker 

programa. 

 

4. Pristatymas 

Pristatymo aptarimas, įvertinimas 

Grafoprojektoriu

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technika 

nuotraukų 

pristatymui 

(kompiuteris, 

projektorius) 

Formuojamasis 

Įvertinamas galutinis rezultatas, mokiniams išdalijami 

lapai, kuriuose prašoma įvertinti draugų ir savo 

pristatymus, pagal numatytus kriteriijus: teksto sąsajos 

su nuotrauka, įdomus, netikėtas pokalbis 

( Priedas Nr.5 Pristatymo vertinimo lapas.) 
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X.  Rašinio 

konkursas 

 

Uždavinys: 

Remdamiesi 

ankstesnėse 

pamokose gauta 

informacija 

savarankiškai kurs 

tekstą.  

 

1. Individualus darbas 

Rašinio konkursas Geriausias rašinys bus 

talpinamas mokyklos internetiniame puslapyje. 

• Reikėtų  akcentuoti, kad darbą turėtų 

sudaryti mažiausiai trys pastraipos: 

įžangos, kurioje prašoma pristatyti, 

aprašyti, charakterizuoti personažus; 

dėstymo – prašoma papasakoti jo istoriją, 

pabaigos – prašoma parašyti kuo viskas 

baigėsi 

• Primenamos struktūrinių dalių 

proporcijos 

• Aptarti teksto temą, sugalvoti 

pavadinimą, nuo kurio nukrypti nederėtų. 

Prisimenama, kad pavadinimas – tai ta 

ašis, ant kurios „veriamas“ tekstas, tad 

teksto pradžia (įžanga), turėtų skaitytojui 

savotiškai pristatyti temą, o pabaiga 

galėtų vėl ją priminti, pagrįsti. Dėstymas 

taip pat neturėtų būti nutolęs nuo 

pavadinimo. 

 Priedas Nr.6  (rašinio įsivertinimas/vertinimas) 

Pastabas ir komentarus mokytojas turėtų pateikti raštu 

kiekvienam mokiniu individualiai. Mokinio tekstas 

turėtų būti trumpai komentuojamas keliais požiūriais: 

 Pasakytos gerosios darbo savybės (jų, kad ir nedaug, 

galima rasti kiekviename darbe, kuris peržengia 

patenkinamo pasiekimų lygio ribą). 

Įvardytos silpnosios vietos pabrauktos gramatinės 

sandaros, gramatikos, rašybos, skyrybos klaidos. 

Nurodyta, patarta, kaip reikėtų darbą patobulinti, kad 

rezultatai būtų geresni.  Mokiniui turėtų būti. leista 

tekstą pataisyti, o tik tada darbas galėtų būti galutinai 

įvertintas.  
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• Reikėtų aptarti vertinimo kriterijus. 

Pastarieji mokiniui turėtų būti iš anksto 

žinomi, suprantami. Kriterijai turėtų tapti 

pagalba, rašančiam tekstą mokiniui: 

žinau, ko iš manęs tikimasi, ir to 

tikslingai siekiu. 

• Rašinio apimtis neturi būti ribojama, t. y. 

mokiniams turi būti aišku, kad reikia 

parašyti tiek, kad mintis būtų išplėtota 

aiškiai, tvarkingai. 

• Rašinys galėtų būti skiriamas kaip namų 

darbas, o laikas klasėje turėtų būti 

veiksmingai išnaudojamas 

konsultacijoms. 

Pateikdamas rašinį mokytojui kartu pateikia ir 

įsivertinimo lentelę  

 

X I- XII. 

Rezultatas 

 

Uždavinys:  

Atsižvelgdami į 

mokytojo pateiktas 

Rašinio gerinimas 

• Kiekvienam pateikiamas ištaisytas 

rašinys su vertinimo lentele ir 

pasiūlymais, rekomendaciojomis. 

• Pamoka išnaudojama konsultacijoms, 

rašinio gerinimui. 

 Galutinis įvertinimas 

(Priedas Nr.7.)  

Mokiniai galėtų patys recenzuoti ir teikti pasiūlymus  

įvertinant kolegų darbus 

Sumuojamas visų pamokų įvertinimas,bei galutinis 

įvertinimas, įrašomi pažymiai į dienyną. Galima 
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pastabas ir 

komentarus gebės 

tekstą pataisyti. 

 

Naudodamiesi iš 

anksto žinomais 

vertinimo kriterijais 

vertins savo ir kitų 

darbus 

 

Galutinis įvertinimas, rašinių aptarimas, 

geriausio rašinio skelbimas. 

• Vienas iš būdų galėtų būti toks: paruošti 

tiek aplankų su mokinių darbais, kiek 

numatoma skirti grupių. Kiekvienai 

grupei pateikiamas aplankas su rašiniais, 

kartu atrenka geriausią rašinį, 

argumentuoja, kodėl taip nusprendė 

• Kiekviena grupė pristato po vieną  jų 

manymu geriausią rašinį. Argumentuoja, 

kodėl jį išrinko. 

Mokinių rekomenduoti rašiniai talpinami į 

mokyklos internetinį puslapį 

paskatinti rašinių nugalėtojų autorius, skiriant jiems po 

vieną papildomą balą.  
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Priedas Nr.1. Sukarpyti paveikslėliai 
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Naudinga 

 

Priedas Nr.2. Refleksija  

 

 

Sunku 

 

         

Įdomu 
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Priedas Nr3. Sukarpytas tekstas 

Didysis ąžuolas 

Tomiui buvo vienuolika, Sabrinai netrukus turėjo sueiti lygiai tiek pat. Kas rytą jie susitikdavo prie didelio ąžuolo. Vasarą jie drauge žaisdavo saulėje, o pažaidę 

ilsėdavosi po ąžuolu.  

Kartą jie kalbėjosi, jog užaugę jie susitiks čia galbūt pasiliks Prie didžiojo ąžuolo ir galės pasistatyti mažučius namus, Kad jie bus kartu ir nė vienas jų nebeklajos.  

Kuomet Tomis jau buvo trylikos, o Sabrinai turėjo sueiti tiek pat, Jie susitiko paskutinį kartą prie didžiojo ąžuolo. Tomis turėjo išvykti ir palikti savo šeimą. Jis 

išsiėmė savo kišeninį peiliuką ir ąžuole išrėžė griovelį.  

Griovelis buvo paprasčiausias būdas duoti jai jo žodį; Kuomet jis lėtai kalbėjo, Sabrina girdėjo tokius jo žodžius: „Tavo aštuonioliktajam gimtadieniui aš sugrįšiu 

prie šio ąžuolo. Tuomet mes būsime kartu amžinai – tik Tu ir aš.“  

…miesto gyvenimas buvo labai neramus ir metai skrido – nuskrido taip greitai… Tomis niekuomet neužmiršo Sabrinos paskutinio atsisveikinimo žodžių. Jis 

kasmet pasižymėdavo kalendoriuje praėjus jos gimtadieniui. Ir greitai jis vėl pamatys didįjį ąžuolą ir, galbūt, netgi pasiliks…  

Tuomet jis laikys Sabrinos ranką, jie sutiks pasilikti Prie vienas kito ir kartu – prie didžiojo ąžuolo. Tomį apsvaigino mintis apie sekmadienio popietę. Tai buvo jos 

aštuonioliktasis gimtadienis ir Jis Ją greit išvys.  

Kai Tomis pasiekė medį, jis rado parašytą raštelį. Jis buvo nuo Sabrinos mamos ir štai ką ji paliko parašiusi: „Sabrina negali su Tavimi susitikti, jos šiandien čia 

nebus, Šiame laiške yra tai, ką ji Tau norėjo pasakyti:“  
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Jis atidarė laišką ir jo rankos pradėjo drebėti. Kai jis skaitė Sabrinos žodžius, jo širdis pradėjo plakti stipriau… „Tomi, mielasis, aš žinau, kad Tu stovi prie mūsų 

medžio. Kai matysi didelį ąžuolą, visuomet pagalvok apie mane.  

Aš neateisiu ir nesusitiksiu su Tavimi, angelai ateina manęs… Bet žinai, visgi niekas daugiau nesulaikys manęs susitikti su Tavimi šiandien… Nagi, prašau, 

pažiūrėk į dangų ir sužinosi kur aš ir ką aš galiu matyti: Tave stovintį ir laukiantį – prie mūsų didžiojo ąžuolo…“  

Priedas Nr.4. Nuotraukos  pasirinkimui. 
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      Priedas Nr.5.  Pristatymo vertinimas 

 

Nuotraukos 

pasirinkimas 

Teksto santykis su 

nuotrauka 

Teksto vertinimas Vertinimo kriterijai* 

Mokiniai Mokytojas Mokiniai Mokytojas Mokiniai Mokytojas 

Raštingumas 

(vertina mokytojas) 

Galutinis 

pristatymo 

vertinimas 

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 Mokytojas su mokiniais turėtų nutarti, kiek taškų galima skirti kiekvienai vertinimo daliai (suma neturi viršyti 10). Kaip pasielgti su mokinių ir mokytojo vertinimais? Mokymosi proceso 

dalyviai turėtų nuspręsti, susitarti, ar turi būti rašomi du atskiri pažymiai: mokinių vertinimo vidurkis ir mokytojo (mokytojų) vertinimas; ar bus rašomas mokinių vertinimo vidurkio ir mokytojo 

(mokytojų) vertinimo sumos vidurkis. Bet kuriuo atveju į mokinių vertinimą turėtų būti atsižvelgta, rašant galutinį vertinimą, nes tuomet mokiniai suvoks savo darbo prasmę, bus aktyvūs 

mokydamiesi formuluoti vertinimo kriterijus, organizuoti ir kreipti savo mokymąsi pagal kriterijus ir vertinti. 
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Priedas Nr.6.  Rašinio vertinimas* 

 

Pavadinimas Vardas 

Kriterijai Savęs vertinimas Mokytojo vertinimas 

Rašinio pavadinimas   

Pradžia / dėstymas / pabaiga (ar tinkamos visos 

struktūrinės dalys) 

  

Personažų charakterizavimas   

Ar pavyko sukurti įdomią istoriją?   

Ar tinkamas stilius?   

Ar įdomi /  netikėta pabaiga?    

Ar nėra skyrybos klaidų?   

Kuo stiprus rašinys?   

Ką reikėtų pagerinti?   

* galbūt galima pasiūlyti pasikeisti rašiniais su draugu ir pridėti dar vieną skiltį: draugo pasiūlymai ir pastabos 

 

 

Priedas Nr.7.  Pasiekimų ir kriterijų vertinimo lentelė galutiniam rašinio įvertinimui 

 

Turinio kriterijus Struktūros kriterijus Pasiekimų lygmuo Pažymys 
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– Turinys nesiejamas su užduoties reikalavimais. 

– Pavadinimo negalima susieti su turiniu. 

– Dominuoja skurdus pasakojimas.  

– Nesilaikoma struktūros reikalavimų. 

– Pastraipos nesiejamos, yra minties šuolių. 

Žemesnis nei reikalauja 

standartas 

1–2 

   3 

– Turinys siejamas su užduoties reikalavimais, bet 

išsamiau į juos neatsižvelgta. 

– Pavadinimas menkai siejamas su teksto turiniu. 

– Pasakojama, neaprašoma arba yra tik aprašymo 

elementų, nesamprotaujama arba yra tik 

samprotavimo elementų. 

– Menkai laikomasi trinarės teksto struktūros, 

t. y. yra visos struktūrinės dalys, tačiau jos 

menkai išplėtotos, nevisai tinkamos. 

– Pastraipos nesiejamos. 

Minimalus. 4 

   5 

– Turinys siejamas su užduoties reikalavimais, bet 

išsamiai atsižvelgta tik vieną iš jų. 

– Pavadinimas atitinka turinį. 

– Yra pasakojama, šiek tiek aprašoma, bet 

nesamprotaujama. 

– Bandoma laikytis trinarės teksto struktūros, 

bet nepakankamai išplėtotos įžanga pabaiga, 

ar dėstymo pastraipa (nepakankami du 

struktūriniai elementai).  

– Bandoma sieti pastraipas. 

Patenkinamas. 6 

   7 

– Tema atskleista pagal visus užduoties 

reikalavimus. 

– Pasakojama, aprašoma ir samprotaujama. 

– Laikomasi trinarės teksto struktūros, bet yra 

menkų trūkumų. 

– Pastraipos siejamos, tarp pastraipų nėra 

minties šuolių. 

Pakankamas. 8 

   9 

– Originaliai atskleista tema. – Nuosekliai laikomasi trinarės teksto Aukštesnis nei 10 
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– Pasakojama, aprašoma ir samprotaujama 

originaliai, netikėtu aspektu. 

struktūros. 

– Sklandžiai siejamos pastraipos, nėra minties 

šuolių. 

reikalauja standartas. 

 

 

Naudota literatūra 

Interneto paieškos puslapiu  www.google.lt 

http://anthology.lms.lt/lindex.html  

http://www.rasyk.lt/index.php/fuseaction,stuff.links  

Geoff  Petty „Šiuolaikinis mokymas“ ; 2006m.  

Geoff Petty „Įrodymais pagrįstas mokymas“ 2008m. 

Zita Nauckūnaitė „Teksto komponavimas: rašymo procesas ir tekstų tipai“ 2002m 

 

4. UGDYMO PROCESAS 

4.1. Ugdymo proceso organizavimo nuostatos 

 

Kalbos mokymasis suvokiamas kaip procesas, kai mokymosi laikas naudojamas aktyviai mokinių veiklai, dirbant individualiai ir grupėmis. Mokiniai 

aktyviai įsitraukia į mokymosi veiklą, kai yra skatinami stebėti ir  koreguoti savo mokymąsi, taikyti įvairias mokymosi strategijas. Jau planuojant veiklą mokytojui 

labai svarbu atsakyti į klausimus: kaip bus skatinamas mokinių aktyvumas, kaip mokiniai kontroliuos savo mokymąsi, kokias mokymosi strategijas taikys? 

Mokiniai aktyviai mokosi, kai bendradarbiauja: keičiasi patirtimi, idėjomis, diskutuoja, kartu nagrinėja problemą, svarsto alternatyvas, ieško sprendimo. 

Kad kiekvienas mokinys galėtų aktyviai ir sėkmingai mokytis, svarbu, kad užduotys būtų diferencijuojamos ir individualizuojamos, atsižvelgiant į visos klasės ir atskirų 

mokinių pasiekimų lygį, t. y., vengiama per sunkių, atskiram mokiniui ar grupei neįveikiamų užduočių ir lygiai taip pat – per lengvų, neskatinančių mokytis užduočių. 
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Atsižvelgiant į skirtingus mokinių mokymosi stilius apgalvojama mokymo metodų įvairovė. Kurtieji mato vaizdiniais. Jeigu kurčiajam tenka skaityti daug rašyto teksto, 

jam yra sunku. Išmokęs gerai skaityti lietuvių kalba, kurčiasis pradeda matyti tekstą vaizdiniais. Todėl ypač daug veiklų turėtų būti siejama su vaizdu (mokantis 

naudojami paveikslai, piešimas, erdviniai žaidimai, įvairūs daiktai ir pan.). ar tam tikrais palyginimais (kad būtų suvokiama, apie ką kalbama, paprastai pateikiama 

keletas pavyzdžių,). .Rekomenduojama sudaryti mokiniams kuo daugiau galimybių patiems pasirinkti užduotis, mokymosi būdus, atsižvelgiant į interesus, 

polinkius, išsikeltus mokymosi uždavinius. Pagrindinis ugdymo principas – ne vaiką taikyti prie metodo, o mokymo subjektui parinkti tinkamiausią mokymo 

metodą. 

Organizuojant ugdymo procesą turi būti siekiama, kad kalbinė veikla būtų aktualizuota, kontekstinė. Kalbos mokymasis turi būti grindžiamas mokinių 

patirtimi, ieškoma prasmingų mokymosi mokykloje ir gyvenimo už mokyklos ribų sąsajų. Kalbinė veikla siejama su situacijomis, artimomis natūraliam 

bendravimui, ieškoma galimybių mokiniams vartoti kalbą autentiškose situacijose.  

Mokant kalbos labai svarbi vidinė dalyko integracija. Rašyti tekstą turi būti mokomasi nagrinėjant, kaip atsižvelgiant į komunikavimo tikslą komponuojami 

rašytiniai tekstai, kaip siejamos teksto dalys ir sakiniai, kaip pasirenkama kalbinė raiška. Teksto suvokimo gebėjimai ugdomi analizuojant parašyto teksto 

struktūrą, kalbinę raišką. Kalbos sistemos dalykų pažinimas sietinas su gebėjimų tinkamai, veiksmingai ir taisyklingai vartoti kalbą įvairiose situacijose ugdymu. 

Kurtiems vaikams ugdyti prioritetinis yra bilingvinis metodas. Bilingvinis metodas reiškia, kad vaikas bendrauja ir mokomas dviem kalbomis: gestų kalba 

ir žodine kalba. Kurtieji ir neprigirdintieji, kurie mokosi bilingviniu metodu, lietuvių kalbos mokosi pritaikius užsienio kalbos mokymo principus ir metodikas. 

 

4.2. Pamokos planavimo ypatumai 

 

Sudarant pamokos planą patikslinami dar neapibrėžti veiklos komponentai.  Mokytojas, atsižvelgdamas į ilgalaikiame plane numatytas pamokų temas ar 

mokymosi etapus, detalizuoja trumpalaikio plano atskiras pamokas  konkretindamas pamokos uždavinį, atsirenka  pamokai svarbiausią medžiagą, numato darbo 

būdus, vertinimą. Ypatingai svarbu tinkamai formuluoti pamokos uždavinį, kuris būtų orientuotas į pamatuojamą rezultatą. Konkretūs pamokos mokymosi 

uždaviniai, kai: 

• numatoma, ką reikia pasiekti – aiški kryptis, būdai, aiškūs vertinimo kriterijai; 

• aiškūs kriterijai – galimybė pasitikrinti mokantis, teikti pagalbą, koreguoti procesą; 
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• galimybės įsivertinti, kaip pavyko.                

 

Taigi prieš pamoką verta paanalizuoti: 

Kodėl ši pamoka vertinga? 

Kaip ji siejasi su kitomis mokinių nagrinėtomis temomis, ar joje bus remiamasi kitais mokinių išmoktais įgūdžiais? 

Kaip ji siejasi su jų asmenine patirtimi ir interesais? 

Kokių dalyko žinių įgis, kokius dalyko gebėjimus ugdysis mokiniai? 

Kokios bendrosios kompetencijos bus ugdomos? 

Kaip bus skatinamas aktyvus mokymasis? 

Kaip bus teikiama grįžtamoji informacija mokymosi metu? 

Kaip bus vertinama/ įsivertinama atsižvelgiant į mokymosi uždavinius? 

Atlikus bet kurį darbą, rūpi, patyrinėti, kaip sekėsi, su kokiais sunkumais ar problemomis susidūrėme, todėl po pamokos tiktų pamąstyti keliant tokius klausimus: 

Į kokį tolesnį mokymąsi gali orientuoti pamoka? 

Kokius klausimus dar reikėtų išsiaiškinti? 

Ką mokiniai turėtų daryti,  kai ši pamoka baigsis? 

 

Pamokos plano užrašymo forma gali būti įvairi. Žemiau pateikiamas pavyzdys yra vienas iš daugelio.  

 

Dalykas……………………………………………….........…………….…… 

  

Pamokos tema……………………………………………………………… 

  

Mokymosi uždaviniai....................………………………………………… 
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Klasės pasirengimo lygis:   Puikus  Vidutiniškas Nepakankamas 

 

Mokinių motyvacija ……………….............………………………………   

 

Mokomoji veikla…………….............……………………….........……… 

 

Vertinimas.............................................................................................. 

  

Refleksija…………….............……………………………….................... 

 

 Pradėdamas planuoti pamoką mokytojas turėtų sau tris klausimus: Kur mano mokiniai eina? Kaip jie ten nusigaus? Kaip aš žinosiu, kad jei jau ten?  

         Tada galvojame, kaip atsakyti į kiekvieną iš šių klausimų plane. Pirmiausia pamokos uždaviniai. Kaip jie padeda siekti programos tikslų, kaip siejasi su 

temos tikslais. Pamokos uždaviniai formuluojami iš mokinio pozicijos. Jie orientuoti į tai, ką mokiniai išmoks per šią pamoką. Pamokos uždavinyje apibrėžiamas 

mokinių rezultatas, pasiekiamas per tam tikrą laiką (pamoką), kaip mokiniai parodys šį rezultatą ir kokiais kriterijais remdamiesi jį vertinsime. Mokymosi 

uždavinys (pagal R. Magerį) nurodo 

• kokiomis sąlygomis (tinkamą veiklos kontekstą); 

• ką mokiniai gebės atlikti (svarbiausią siekį); 

• pagal kokius kriterijus bus  vertinama (su kokiais mokymosi rezultatais ir kokiu  kompetentingumu bus lyginama sėkmė). 

Pavyzdžiui, suformuluotas toks uždavinys: Pagal duotą modelį mokiniai sukurs pasakojimą, atsižvelgdami į adresatą ir komunikacinę situaciją. 

Sąlyga -  pagal duotą modelį 

Atlikimas - mokiniai sukurs pasakojimą 

Kriterijus - atsižvelgdami į adresatą ir komunikacinę situaciją. 
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Mokymosi uždavinys turi  būti 

• konkretus, aiškus, glaustas; 

• realiai pasiekiamas per tam tikrą laiką; 

• pamatuojamas; 

• konstatuojamas kaip rezultatas (vartojami aktyvieji veiksmažodžiai arba frazės). 

Taip uždavinius formuluojame planuodami visų gimtosios kalbos ugdymo sričių mokymo turinį, pvz.: 

 Perskaitę nežinomą prozos tekstą, mokiniai išsamiai apibūdins pagrindinį veikėją (veikėjus). 

 Rašydami rišlų tekstą, mokiniai taisyklingai skirs tiesioginę kalbą. 

Gali būti formuluojami ne tik dalyko kalbos mokymosi uždaviniai, bet ir socialiniams gebėjimams formuoti skirti  uždaviniai, pvz,: 

 Rengdamiesi grupės pristatymui, mokiniai pasidalins vaidmenimis atsižvelgdami į kiekvieno grupės nario sugebėjimus. 

 Sudarant diagramą aktyviai dalyvaus visi grupės nariai. 

  Paprastai sunkiausia mokytojams uždavinyje numatyti vertinimo kriterijų. Tai gali būti 

Taisyklingumas (pvz., ne daugiau kaip dvi klaidos puslapyje, be nosinių šaknies balsių rašybos klaidų ir pan.); 

Kiekis (pvz., pateiks tris teiginį pagrindžiančius argumentus, aptars du veikėjo bruožus, taisyklingai parašys 90 proc. dalelyčių ir pan.); 

Kokybė (pvz., parašys tvarkingą laišką, išsamiai apibūdins autoriaus požiūrį  ir pan.);.  

Reikalaujami žingsniai (pvz., laikysis teksto rašymo etapų ir pan.); 

Medžiagos naudojimas (pvz., pasirems trimis šaltiniais, pasirems H. Radausko poezija  ir pan.). 

 Geras mokymosi uždavinys tikslingai nukreipia mokymą ir mokymąsi, yra suprantamas mokiniams, leidžia mokytojui spręsti apie pamokos sėkmę. Jeigu 

mokytojas pamokoje skiria laiko mokymosi uždavinių išsiaiškinimui, galima tikėtis, kad mokiniai pozityviau žvelgs į mokymąsi, labiau pasitikės savimi, supras 

mokymosi prasmingumą.  

        Tikslingai numatyti pamokos veiklas mokytojui  gali padėti pamąstymas apie tai, kuo svarbi ši pamoka, kodėl mokiniams ji turėtų patikti, kaip aktyviai joje 

dalyvaus kiekvienas mokinys.  Pamokos sėkmei gana svarbi pamokos pradžia. Mokytojas turėtų suplanuoti, kaip aptars šios pamokos uždavinius, kaip sutelks 
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mokinių dėmesį ir išlaikys jį, kuo pamokos uždaviniai ir mokymosi veiklos gali sudominti mokinius, ko galima tikėtis iš mokinių. Pamokai pasirenkamos veiklos 

turėtų būti susijusios su pamokos uždaviniais ir užtikrinti, kad mokiniai aktyviai veiks. 

 Baigus planuoti pamoką vertėtų dar kartą grįžti prie uždavinių. Įsitikinkime, kad jie  

• suformuluoti iš mokinio pozicijos, 

• realūs, ar įmanoma jų pasiekti per numatytą laiką, 

• pamatuojami (venkite žodžių suvokti, suprasti, nes jie nėra pakankamai konkretūs - mokiniai gali nesuprasti, ko iš jų tikimasi, o jums sunku nuspręsti, ar 

uždavinys įgyvendintas), 

• dera su mokymo ir mokymosi veiklomis ir vertinimu, 

• žinomi ir suprantami mokiniams. 

 

 

 

 

DALYKAS: Lietuvių kalba 

KLASĖ: 5 

PAMOKOS TEMA: Būsenos nusakymas 

Ryšys su Bendrosiomis programomis: ( rašytinio teksto kūrimas) 

12.3.1. Mokinių pasiekimai: 

3.2. Kurti bendraamžiams tekstus, susijusius su asmeninio gyvenimo situacijomis, vartojant mokytojo pasiūlytas leksines, gramatines priemones. 

 Ugdymo gairės: Mokiniai mokomi tinkamai pasirinkti leksines ir gramatines priemones emocingai kalbai reikšti (kaip padėkoti, kaip (ne)sutikti, 

kaip išvaryti ir t.t). 

 12.3.2. Turinio apimtis. 

Lietuvių kalbos 5 klasėje plano pavyzdys 
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12.3.2.3. Rašytinio teksto kūrimas. Mokiniai rašo apie jiems gerai pažįstamus ir aktualius dalykus (bendravimo, laisvalaikio, šeimos, klasės gyvenimo 

temomis) remdamiesi savo patirtimi – nutikimais, įspūdžiais, išgyvenimais. 

 

Kontekstas 

Ankstesnėse pamokose mokiniai kartojo būdvardžių kaitymą, kaip nusakyti savybes ir ypatybes, kartojo rašybą.    

 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI: 1. Supažindinti su žodžiais, reiškiančiais būseną. 

                2. Mokyti nusakyti savo būseną. 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI IR LAUKIAMI REZULTATAI:  

1. Mokinys turėtų gebėti atpažinti šiuos žodžius. 

2. Mokinys turėtų sudaryti žodžių junginius su būseną nusakančiais žodžiais. 

 

PRIEMONĖS:  

� Lentelė su būseną ir savybę nusakančiais žodžiais. 

� Lietuvių kalbos vadovėlis  5kl.  I. Neseckienė “Saulės laikrodis” 

� Pavyzdžiai lentoje. 

� Būsenų nuotraukos 

 

METODAI: 

� Žodinis (aiškinimas) 

� Vaizdinis (lentelės analizė) 

� Darbas poromis ir bendradarbiavimas (bendrai  pritaiko veideliams žodžių     junginius) 

� Situacijos analizė (darbų aptarimas) 
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� Savarankiškas darbas (pratimų atlikimas)  

TIPAS: mišrus 

 

PAPILDOMA LITERATŪRA (mokytojui) : 

� Buehl. D. Interaktyviojo mokymosi strategijos. Garnelis. Vilnius, 2004 

� Aktyvaus mokymosi metodai. Garnelis. Vilnius,1999 

� G. Petty. Įrodymais pagrįstas mokymas. Tyto alba. Vilnius, 2008 

Mokomoji veikla 

I. Pamokos temos ir tikslų skelbimas. 

II. Mokinių parengimas darbui. 

1. Žodžių sąvokų pasikartojimas: 

� Ką reiškia žodžiai malonus, gražus, puikus, įdomus, baisus, nuostabus? 

� Į kokius klausimus atsako šie žodžiai? 

 2. Mokiniai paaiškina šias sąvokas draugams. 

  

III. Naujos medžiagos pateikimas. 

1. Pristatomi žodžių, reiškiančių būsenas, pavyzdžiai. 

2. Mokiniams pristatomos įvairių būsenų nuotraukos. 

3. Kartu pritaikome žodžius, reiškiančius būsenas. 

4. Mokiniai, dirbdami poromis, sudaro žodžių junginių pavyzdžius: man malonu, man gražu...  

5. Įvertiname darbus. 

IV. Žodžiu atliekame 18 pr. 19 p. 
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V. Apibendrinimas. Frontali apklausa. 

    Ką pasakome šiais žodžiais? 

    Kaip su jais sudarome žodžių junginius? 

VI. Įtvirtinimas. 

     Poromis atlieka užduotį “Būsena – ne būsena” 

VII. Vertinimas: 

      Išklausau visų porų atsakymus, padėkoju. Poros priima bedrą atsakymą. Aiškina savo atsakymą, stengiasi kitiems įrodyti. 

   Formuojamasis vertinimas: 

1. Pagiriu tuos mokinius, kurie teisingai atliko užduotis. 

2. Stebiu mokinių darbą, konsultuoju, pateikiu nuorodas. 

 

VIII. Namų darbų skyrimas.  

      Atlikti 20 pr. 20 p. 

 

 

Priedas nr. 1. 
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BAUGU 
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GERA 
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ĮDOMU 
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LIŪDNA 
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NEGRAŽU 
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SMAGU 
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SKAUDU 
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Priedas Nr. 2 

 

“Būsena – ne būsena” 

 

Mokinių poroms išdalinami kartono lapai, su centre nubrėžtais apskritimais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokiniams pateikiami lipnūs lapeliai su užrašytais žodžiais: vieni žodžiai tinkami, kiti ne.  Pvz.: 

linksma, malonu, gera, smagu, įdomu ir linksmai, gerai, maloniai. 

 

Mokiniams pasakoma, kad jie turi rasti žodžius, kurie reiškia būsenas ir įklijuoti į apskritimo vidurį, tuos žodžius, kurie netinka, klijuoti už apskritimo, pvz,: 
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5. Vertinimas 

5.1. Vertinomo nuostatos 

Vertinimas yra nuolatinis procesas, kuriame dalyvauja ir mokytojas, ir mokiniai. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratoje numatyti šie vertinimo 

tikslai: 

- Vertinimas turi padėti mokiniui mokytis (vertinimas mokymui, motyvacijai skatinti); 

- Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; 

- Nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata. LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymas ĮSAK-256) 

Ugdymo procese mokytojas nuolat stebi, analizuoja ir koreguoja moksleivių veiklą, kaupia informaciją apie jų mokymosi sėkmes ir problemas. Vertinimo tipas 

ir būdai priklauso nuo tikslų. Vertinimo sampratoje išskiriami trys vertinimo tipai:  

 

 Vertinimo 

paskirtis 

Kada 

vertinama? 

Kas vertina? Kas vertinama ? Kaip vertinama? 

Vertinimas 

ugdymo procese: 

a) formuojamasis 

vertinimas;  

 

Spręsti, ar ir kiek 

mokymasis yra/buvo 

sėkmingas,  nustatyti 

sunkumus bei 

padrąsinti, paskatinti – 

padėti mokytis. 

Kiekvieną pamoką, 

pertrauką, ir pan. – 

mokymosi proceso 

metu. 

Mokytojas ir 

mokinys/ 

mokiniai 

Pastangos, 

nuostatos, pažanga, 

žinios, supratimas, 

gebėjimai. 

Stebėjimas. 

klausimai, 

pokalbiai, diskusijos, 

komentarai raštu mokinių 

darbuose. Savistabos 

dienoraštis 

 

b) diagnostinis 

vertinimas 

Išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą 

Atlikus užduotį, baigus 

temą ar kurso dalį. 

Mokytojas; 

mokytojas ir 

Žinios, supratimas, 

gebėjimai. 

Vertinama pagal kriterijus: 

kontroliniai darbai, testai, 
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 pažangą. 

  

 

mokiniai. kūrybiniai darbai, projektai ir 

kt. 

Vertinimas 

baigus 

programą: 

apibendrinamasis 

vertinimas. 

 

Įvertinti pažymiu 

mokinių pasiekimus. 

Atrinkti kandidatus į 

darbą arba tolesnėms 

studijoms. 

Baigus pagrindinio ar 

vidurinio mokymosi 

programą  

Mokytojas, kiti 

vertintojai 

Žinios, supratimas, 

gebėjimai. 

Išoriniai testai ir egzaminai 

 

Vertindamas mokytojas turėtų vadovautis tam tikromis nuostatomis: 

- atsakomybės dalinimasis su mokiniais už jų mokymąsi; 

- paties mokymosi proceso, mokinių pastangų, siekių bei pažangos vertinimas; 

- mokymas vertinti save ir bendraamžius taikant kriterijus; 

- skatinantis mokymąsi grįžtamasis ryšys; 

- mokymosi planavimas remiantis duomenimis; aiškus artimiausių mokymosi žingsnių supratimas. 

Mokymąsi mokytojai ir mokiniai gali vertinti įvairiais būdais. Individualizuojant ir diferencijuojant mokymąsi paprastai pritaikoma mokymosi turinys 

(medžiaga), mokymo ir mokymosi būdai bei vertinimo būdai. Individualizuojant vertinimo būdus svarbu atsižvelgti į keletą principų: tikėjimo sėkme skatinimą 

(galimybė tobulinti savo darbą, tinkama pagalba, saviraiškos galimybės, mokinių interesų paisymas), vertinimą mokymuisi (efektyvus grįžtamasis ryšys, 

dėmesys mokymosi strategijų pasirinkimui, vienas kito ir savęs vertinimui),  diagnostinės užduoties tinkamumą (užduočių sistemiškumas, įvairaus sunkumo 

klausimai ir užduotys, susitarti aiškūs vertinimo kriterijai). 
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5.2.  Vertinimo būdai: formuojamasis vertinimas 

Formuojamasis vertinimas nesiejamas su pažymio parašymu, šio vertinimo paskirtis – padėti mokiniams mokytis, tapti sąmoningais ir savarankiškais 

besimokančiaisiais, suteikiant konstruktyvią grįžtamąją informaciją. Formuojamasis vertinimas yra nuolatinis informacijos apie mokinių supratimą, gebėjimus, 

nuostatas rinkimas ir analizavimas, tos informacijos panaudojimas planuojant, koreguojant numatytas mokymosi veiklas, grįžtamosios informacijos mokiniams 

mokymosi proceso metu teikimas, mokinių įsivertinimo ir vienas kito vertinimo gebėjimų ugdymas 

Ypač daug dėmesio mokymo ir mokymosi procese mokytojas turėtų skirti tikslingam formuojamojo vertinimo būdų pasirinkimui. Šie būdai padeda 

pažinti konkrečius mokinių mokymosi bruožus bei poreikius ir atsižvelgiant į tai diferencijuoti ugdymo turinį.  Užduočių atlikimo metu naudingi su stebėjimu 

susiję kryptingi klausimai. Klausinėdamas mokytojas gauna įrodymų, ką mokinys žino, supranta ir geba. Atsakymo ieškojimas skatina mokinį ne tik  prisiminti 

ir pakartoti tai, ką jis žino, bet ir patikslinti savo supratimą, didina pasitikėjimą savo jėgomis, gilina gebėjimus apibendrinti, reflektuoti, numatyti, kelti 

hipotezes. 

Formuojamajam vertinimui labai svarbūs metapažinimui skirti klausimai, kai mokytojas klausia, kodėl buvo imtasi kurio nors veiksmo, kodėl 

užduoties atlikimui mokinys pasirinko vieną ar kitą kelią. Tokiu būdu mokiniai skatinami sekti savo mąstymo procesus („Ką aš darau?“), atpažinti savo 

mokymosi sunkumus, spragas bei sąmoningai ieškoti sau tinkamiausių mokymosi strategijų („Kaip aš galėčiau tai padaryti geriau?“), paaiškinti, kodėl daro tokį 

sprendimą. Stebėdamas, klausinėdamas, aiškindamasis mokytojas skiria daugiau dėmesio mokiniui, o tai, be abejo, skatina mokymosi motyvaciją bei asmeninę 

atsakomybę. 

Geriau suprasti mokymosi procesą padeda mokytojo ir mokinių kartu planuojama mokymosi ir vertinimo veikla. Mokytojas pasiūlo ir tariasi su 

mokiniais, ką ir kaip mokytis artimiausiu metu, kokių rezultatų siekti ir kaip juos pamatyti. 

Šiose rekomendacijose pateikiamų užduočių vertinimo momentai remiasi „tikėjimo sėkme“ principu, t.y. vadovaujamasi vertinimo mokymuisi 

samprata bei bandoma ieškoti galimų nuolatinio vertinimo ugdymo procese būdų. Šį mokytis padedantį vertinimą siūloma įgyvendinti vadovaujantis žingsniais: 

 ● planuojami kuo įvairesni mokymo ir mokymosi būdai; 

 ● numatomos validžios diagnostinės užduotys (pasirinktinai pagal mokinių poreikius, mokymosi stilius); 

 ● naudojami kuo įvairesni vertinimo būdai, stengiamasi vertinimą individualizuoti. 
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Taisydamas tam tikrus darbo aspektus ar klaidas, mokytojas turėtų pasiūlyti alternatyvas, galimus problemos sprendimo būdus. Mokinio mokymosi 

motyvaciją ir savęs vertinimo gebėjimus ypač stiprina mokytojo pateiktos informacijos apie atliktą darbą pateikimas kalbantis su mokiniu, aptariant pastangas, 

polinkius, galias, lyginant su ankstesniais pasiekimais, numatant tolesnius mokymosi žingsnius.  

Dažnai mokytojui lengviau suteikti grįžtamąją informaciją taip, kad ji stiprintų mokymosi motyvaciją tada, kai jis žino, kaip mokinys vertina savo 

pasiekimus (rašinį, atliktą užduotį), savo mokymosi procesą (taikomas mokymosi strategijas, indėlį į grupės darbą, projektą ir pan.) ar socialinius gebėjimus 

(bendradarbiavimą, problemų sprendimą ir kt.). Todėl ugdymo procese turėtų būti itin daug dėmesio skiriama įsivertinimui. Tai  skatina mokinius planuoti savo 

mokymąsi, išsikelti realius mokymosi tikslus, planuoti laiką sudėtingesnėms užduotims atlikti, pasirinkti tinkamas mokymosi būdus ir priemones beir veiksmingai 

jomis naudotis.  

Ne ką mažiau efektyvus yra ir vienas kito vertinimas. Mokiniai, kurie yra mokomi vertinti vienas kito darbą ar veiklą, įgyja naudingų  bendradarbiavimo 

įpročių ir gebėjimų, ugdosi objektyvumą, reikalingą veiksmingam vertinimui ar įsivertinimui, rečiau kelia tikslus, kurių neįmanoma pasiekti, kėlimo. Toliau 

paterikiami vertinimo ir įsivertinimo būdai, panaudoti integruotoje lietuvių kalbos ir gestų kalbos pamokoje. 

 

 

 

 

Tema Grožinio teksto suvokimas, interpretavimas ir vertinimas. 

 Kadangi kalbų mokymąsi stipriai įtakoja mokytojo gestų kalbos gebėjimai, pravartu rengti integruotas pamokas, kurių metu dalyvauja dviejų kalbų 

mokytojai. Kol nėra parengta pakankamai dvikalbio ugdymo priemonių, tai tėra vienintelis būdas užtikrinti kalbų mokymo integralumą. 

Pamokai buvo parinktas adaptuotas grožinis tekstas „Mirtis į akis pažiūrėjo“. Pradžioje mokiniai skaitydami tekstą individualiai, pasibraukia neaiškius 

žodžius, klausia mokytojų, išsiaiškina junginių prasmę. Tada skirtingų gebėjimų grupėse po tris aptaria paskirtos teksto dalies (tekstas suskirstytas į tris dalis- po 

dalį kiekvienai grupei) prasminius akcentus ir piešia veiksmų seką. 

1) Po šios veiklos grupės, `aldžios``` savo tekstais ir piešiniais, pasakoja gestų kalba. Svarbiausias kriterijus – kuo tiksliau perteikti lietuviško teksto mintį 

gestų kalba – remtis tekste esančiais junginiais, pristatyti veiksmų seką. Gestų kalbos pasakojime turėjo būti tinkamai vartojami erdviniai santykiai, vaidmenų 

Lietuvių gestų kalbos ir lietuvių kalbos integruota pamoka 9 klasėje.  
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kaita, nerankinių elementų pagalba sustiprinta teksto prasmė. Pasakojimai buvo filmuojami, o vėliau peržiūrimi. Teksto perteikimo nuoseklumui užtikrinti 

mokymosi erdvė organizuota atitinkamai (stebimas televizoriuje tekstas gestų kalba ir projektoriuje tekstas lietuvių kalba). Mokiniai vertino savo bei kitų 

grupių darbą – piešinius ir pasakojimą gestų kalba. Savarankiškusi mokinių atsakymus į klausimus lietuvių kalba raštu vertino mokytojas. 

 

VERTINIMO LENTELĖ 

 

Mokiniai         Pasakojimas 

Mokytojai         

 

Mokiniai         Piešiniai 

Mokytojai         

 

Atsakymai į klausimus Mokytojai          

 

Gestų k.: _______ 

Lietuvių k.: _______ 
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Ž
i n
i o
s

Bendradarbiavimas

Į d
o
m
u

1) supratau viską 

2) supratau 

neblogai 

3) nelabai 

supratau 

4) nesupratau 

 

1) labai įdomu, 

norėčiau daugiau 

      tokių pamokų 

2) įdomu 

3) nelabai įdomu 

4) neįdomu 

 

Man geriau mokytis vienam 

Patiko, bet nelabai moku dirbti grupėje 

Norėčiau (dirbti) mokytis grupėje 

Man visada geriau sekasi grupėje 
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5.3. Vertinimo būdai: diagnostinis vertinimas 

Mokytojo sprendimas (įvertinimas) tam tikrame mokymosi etape (baigus temą, kurso dalį ar kt.) suteikia mokiniui informaciją apie 

pasiekimus, padeda numatyti ilgalaikius tikslus. Tai diagnostinis vertinimas. Diagnostinio vertinimo užduotimi matuojame mokinių gebėjimus: 

kurių susiformavę, kurių nepakankamai susiformavę, kurių visiškai nesusiformavę ir kurių aukštesni už pagrindinį pasiekimų lygį. Taigi 

diagnostinis vertinimas padeda mokytojui nustatyti mokymosi stipriąsias puses ir mokymosi spragas, taip pat suteikti mokiniui reikiamą pagalbą 

bei numatyti tolesnius mokymosi žingsnius. 

Mokytojo veikla čia labai svarbi, nes ketindamas taikyti diagnostinį vertinimą jis pirmiausia turi atsižvelgti į vertinimo tikslą,  parinkti 

tinkamus, vertinimo tikslus atitinkančius diagnostinio vertinimo būdus, užduoties apimtį, laiką, vertinimo kriterijus, vertinimo informacijos 

pateikimo mokiniams formą. 

Tekstą supratau 

 

Aiškiau, greičiau                                       Kaip visada                                   Sunkiau, lėčiau 
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Svarbu, kad diagnostinis vertinimas būtų planuojamas kartu su ugdymo procesu, planuojant vertinimą remiamasi ugdymo programų 

reikalavimais, iškeltais tikslais. Su mokiniais reikia tartis, išsiaiškinti mokymosi uždavinius, vertinimo kriterijus. Vertinama turi būti tik tai, ko 

buvo mokyta.  

Gana dažnai mokiniui nepavyksta gerai atlikti užduoties ir parodyti savo pasiekimus tik todėl, kad jis nesupranta užduoties atlikimo  

principų ir vertinimo kriterijų. Mokytojas turėtų aptarti su mokiniais bendriausius užduoties atlikimo kriterijus: 

• kas turi būti padaryta, kad užduotis būtų atlikta; 

• koks darbas bus laikomas kokybišku; 

• kokie kriterijai lems darbo įvertinimą. 

Pasakydamas veiklos tikslus ir sėkmės kriterijus, aptardamas veiklos žingsnius, mokytojas padeda mokiniui suprasti, ką reiškia 

mokymosi kokybė, ir moko stebėti savo mokymąsi, skatina savarankiškumą.  

Įvertinimo fiksavimo formos gali būti įvairios. Jos priklauso nuo vertinimo tikslų bei bendrų mokyklos vertinimo principų ir 

nuostatų. Įvertinimai gali būti fiksuojami mokinių sąsiuviniuose. Jie parodo pasiekimus ir pažangą per tam tikrą laiką, dažniausiai būna su 

komentarais ir yra ypač naudingi, jeigu nurodomi (užrašomi) mokymosi uždaviniai. Specifiniams mokymosi tikslams užrašyti bei įvertinti gali 

būti naudojamos įvairios pasiekimų ar sutarčių su mokiniais knygelės. Kartais mokinių įvertinimai gali būti grupuojami pagal tai, kaip pasiekti 

mokymosi uždaviniai: 1) uždaviniai, iškelti visai klasei; 2) uždaviniai, iškelti daugumai mokinių, ir 3) uždaviniai, iškelti keletui mokinių. 

Daug svarbios informacijos galima sukaupti mokinių aplankuose. Į juos mokiniai deda atrinktus savo darbus, savo, mokytojų, tėvų, kitų 

mokinių komentarus, pasiūlymus, savo mokymosi planus bei kitokius pasiekimų ir pažangos įrodymus. Tęstinis aplanko kaupimo procesas, 

integruotas į kasdieninį mokymą ir mokymąsi, gali labai padėti mokytis, vieši kriterijai moko įsivertinti.Gana informatyvi įvertinimo 

fiksavimo forma – mokytojo asmeniniai užrašai. Jie padeda objektyviau įvertinti mokinio pasiekimus, nes sukaupiama daugiau ir įvairesnės 

informacijos (elgesys, darbo atlikimo laikas, mėgstami darbo būdai ir kt.). 

Mokytojui pateikiant grįžtamąją informaciją pradėti siūloma nuo teigiamų aspektų, kadangi teigiama informacija palankiai veikia 

mokinio savigarbą, jis tampa atviras mokymuisi. Išgirdęs, ką pavyko padaryti gerai, mokinys bus geriau pasirengęs suprasti trūkumus ir 
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suvokti, kokios pagalbos reikia. Informacijos reikėtų pateikti tiek, kiek mokinys, remdamasis savo patirtimi, gali jos priimti, kad ji būtų 

naudinga. Grįžtamoji informacija turėtų būti pagrįsta konkrečiais pavyzdžiais, paaiškinant mokiniui, ką ir kaip jis turėtų tobulinti (kokias 

užduotis atlikti, kokius veiklos būdus pasirinkti, kaip pasitikrinti). Tačiau pasirinkti turėtų pats mokinys. Tokia galimybė padėtų jam ugdytis 

asmeninę atsakomybę už savo mokymosi rezultatus.  

 

 

 


