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II. Įvadas. 

2.1. Temos aktualumas. Mokykloje vedant integruotas pamokas, buvo tikslinga suplanuoti 

apibendrinamąją anglų kalbos ir technologijų pamoką netradicinėje erdvėje. 

2.2. Tikslas ir uždaviniai : Pasidalinti su rajono anglų kalbos ir technologijų mokytojais pravesta 

integruota, tyrinėjimu pagrįsta pamoka netradicinėje erdvėje. 

2.3. Trumpas teorinis pagrindimas. Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos 2017-2020 m. 

strateginio plano, patvirtinto Direktoriaus įsakymu 2017-04-24 Nr. V – 97,  keletas iš prioritetų yra :               

1. Išmanus ir tyrinėjantis mokymasis. 2. Padedantis mokymui tikslingas ugdymas. Juose numatytos 

veiklos, tokios kaip mokinių – mokytojų – mokinių dialogas, keliantis probleminius klausimus, 

siejančius išmoktus ir žinomus dalykus; planuojamos ir vedamos pamokos netradicinėse erdvėse; 

vedamos integruotos pamokos, kurias mokiniai pripažįsta kaip būdą lengviau įsisavinti mokomąją 

medžiagą. Todėl įgyvendinant šias veiklas buvo planuota ir pravesta netradicinė apibendrinamoji 

integruota anglų kalbos ir technologijų pamoka „Apie maistą...“ 

 

  



III. Dėstymas 

TAURAGĖS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJA 

 

  NETRADICINĖS INTEGRUOTOS ANGLŲ KALBOS IR TECHNOLOGIJŲ PAMOKOS DETALUSIS PLANAS 

Klasė – 5a 

Mokytojos – anglų kalbos mokytoja metodininkė Aida Melninkaitienė, technologijų mokytoja metodininkė Daiva Danienė. 

Data – 2018-03-21 

Tema. „Apie maistą...“  (2 val.) 

Tikslas – Apibendrinti anglų kalbos ir technologijų pamokose įgytas žinias apie maistą. 

Uždaviniai : 

1. Pakartoję skyriaus „Maistas“(Food) žodžius bei žodžių junginius, užsisakys patiekalą iš kavinės „Arfa“ meniu anglų kalba, taisyklingai vartodami 

leksiką bei gramatiką. 

2. Naudodamiesi  surinkta medžiaga, gyvenimiška patirtimi bei pamokose įgytomis žiniomis ir gebėjimais, dirbdami grupėse atpažins keletą vaisių ir 

daržovių, jų pavadinimus pasakys angliškai, paaiškins, kuo vaisiai ir daržovės naudingi  žmogaus sveikatai; išvardins sumuštinių rūšis; ištaisys 

perskaitytą tekstą. 

3. Klausydamiesi eilėraščio „Mano mėgstamas patiekalas“(My Favourite Dish) įrašys praleistus žodžius bei įtvirtins vaisių, daržovių, kitų maisto 

produktų pavadinimus. 

4. Perskaitę trumpus tekstus, dirbdami grupėse atsakys į 7-9 klausimus apie užsienio šalių vaikų valgomus produktus. 

5. Atlikdami praktinį darbą, nustatys kiaušinių šviežumą, paaiškins kiaušinių ženklinimą. 

6. Kavinėje elgsis mandagiai ir laikysis etiketo taisyklių. 

 

Ugdomos kompetencijos : mokymosi mokytis, komunikavimo. 
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Integracija. Anglų kalba, technologijos, biologija. 

Atlikdami teksto suvokimo užduotis, užsisakydami patiekalą anglų kalba, atsakydami angliškai ir lietuviškai į klausimus, klausydami eilėraščio bei 

įrašydami praleistus žodžius,  atpažindami vaisius ir daržoves bei sumuštinių rūšis, atlikdami praktinį darbą, ištaisydami tekstą apie mitybą mokiniai įtvirtins  

anglų kalbos pamokose išmoktą temos „Maistas“  leksiką bei gramatiką, komunikavimo įgūdžius bei technologijų (mitybos) pamokose įgytas žinias. 

Klasės pasirengimo lygis: labai geras (technologijos), geras (anglų kalba) 

Pamokos tipas. Netradicinė apibendrinamoji integruota anglų kalbos ir technologijų pamoka. 

Mokymo metodai ir būdai: darbas grupėse, savarankiškas darbas, klausymas, skaitymas, metodas „1/3 part of a story“, praktinis tyrimas, praktinis darbas, 

demonstravimas ir stebėjimas, klaidų taisymas, kryžiažodžio sprendimas, frontali apklausa. 

 Priemonės: Technologijų vadovėlis 5-6  kl.,  anglų k. vadovėlis 5 klasei „Project 2“, skaitymo bei klausymo užduotys grupėms anglų kalba, kryžiažodžiai 

anglų kalba, CD grotuvas, vaisių ir daržovių kortelės, kavinės valgiaraštis, akių raisčiai, keturios šviežios daržovės ir vaisiai, keturi skirtingi sumuštiniai, 

stiklinės su vandeniu ir druska, žali kiaušiniai, padalomoji medžiaga,  įsivertinimo lapai („apelsinai“) 

Literatūra:  Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, Vilnius, 2009 

                    A.Pacevičiūtė ir kt. Technologijų vadovėlis 5-6 kl., 2008, Šviesa. 

                    Angų kalbos vadovėlis 5 kl „Project 2“ 2014, Oxford University Press 

                    „Family and Friends 3“ 2014, Oxford University  

                     P. Grišinas „Maisto gaminimo technologija“ 1977, Vilnius „Mokslas“ 

 PAMOKOS SITUACIJA 

                     Anglų kalba. Anglų kalbos pamokose mokiniai susipažino su temos „Maistas“ leksika, gramatikos struktūromis, išmoko užsisakyti patiekalą 

kavinėje anglų kalba, teisingai užrašyti maisto produktų pavadinimus. 
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Technologijos. Per technologijų (mitybos) pamokas mokiniai rinko informaciją apie vaisius ir daržoves, kiaušinius, jų sudėtį, įtaką žmogaus 

sveikatai. Dirbdami grupėse, kaupė receptus, ruošė patiekalų iš kiaušinių, vaisių ir daržovių bei sumuštinių technologines korteles, gamino patiekalus. 

Kiekviena grupė rengė projektą „Gaminame pusryčius“. 

Mokinių pasiekimai 

Nuostatos 

 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

Klausytis garso įrašų užsienio kalba. 

Klausantis teksto sukaupti dėmesį ir 

stengtis jį išlaikyti. 

Tobulinti rašytinio teksto užsienio kalba 

skaitymo techniką ir supratimo 

gebėjimus. 

 

Siekti geresnės kalbėjimo 

kompetencijos. 

Stengtis ugdytis sėkmingai 

komunikacijai būtinas normas ir 

vertybes: gebėjimą klausytis pašnekovo, 

toleranciją, gebėjimą dirbti 

kartu, bendrauti ir bendradarbiauti. 

1.1. Suprasti  gyvą ar įrašytą bendrinę 

kalbą programos temomis. 

 

2.1. Suprasti nesudėtingų trumpų 

paprastų pasakojimų ir aprašymų, 

kuriuose vyrauja regimieji elementai, 

pagrindinę informaciją. 

3.1. Bendrauti su pašnekovu programos 

temomis ir situacijomis 

3.2. Dalyvauti paprastame pokalbyje 

siekiant komunikacinio tikslo. 

 

 

1.5. Pasirinkti klausymo būdą (visuminis, atrankinis, 

detalusis) pagal klausymo tikslą ir komunikacinę 

situaciją. 

2.4 Taikyti kai kurias rašytinio teksto supratimo ir 

kompensavimo strategijas.  

 

 

3.1. Disponuoti sakytinei komunikacijai būtinu 

žodynu. 

3.3. Disponuoti tarties ir intonavimo priemonėmis, 

kurių pakanka suprasti vienas kitą. 

3.5. Žinoti, kokios kalbos etiketo frazės vartojamos 

konkrečiose komunikacinėse situacijose atsižvelgiant į 

kalbos  adresatą ir situaciją. 
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Nuostatai Gebėjimai  Žinios ir supratimas  

Gerbti kito asmens nuomonę, taikiai 

kūrybingai bendrauti ir bendradarbiauti 

visose gyvenimo srityse.  

 

Pasitikėti savo jėgomis, atsakingai ir 

kūrybingai remtis informacija sprendžiant 

problemas. 

2.3. Sukauptą informaciją naudoti 

informatyviai pristatant veiklos rezultatą. 

 

2.2. Kaupti, analizuoti, papildyti 

informaciją apie vaisių ir daržovių, 

kiaušinių produktus, jų sudėtį ir įtaką 

žmogaus sveikatai. 

 

3.2.1. Tinkamai naudoti sąvokas, susijusias su vaisių 

ir daržovių, kiaušinių savybėmis, produktų sudėtimi. 
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Mokomoji veikla 

Mokymosi uždavinys Mokytojo veikla Mokinių veikla Mokymosi metodai Diferencijavi

mas 

Vertinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakartoję skyriaus 

„Maistas“(Food) žodžius bei 

žodžių junginius, užsisakys 

patiekalą iš kavinės 

„Arfa“meniu anglų kalba, 

taisyklingai vartodami 

leksiką bei gramatiką. 

I. ĮVADINĖ PAMOKOS 

DALIS – TEMOS, TIKSLO, 

UŽDAVINIŲ SKELBIMAS. - 

Sudominimas (mokytojos atneša 

dėžę, o mokiniai klausinėdami 

turi atspėti kas joje yra). 

Temos ir uždavinių skelbimas.  

 

II. DĖSTOMOJI DALIS – 

MOKINIŲ PRAKTINĖ  

VEIKLA. 

1 užduotis. Mokytoja patikrina, 

kaip mokiniai moka skyriaus 

žodžius bei žodžių junginius. 

Paaiškina, kad reikės užsisakyti 

patiekalą iš meniu, taisyklingai 

vartoti leksiką bei gramatiką. 

Mokytoja informuoja, kad 

mokiniai bus vertinami 

kaupiamuoju balu, paaiškina 

 

 

Klausinėja, bando 

atspėti, kas yra dėžėje. 

 

 

 

 

 

Paklausti mokiniai 

atsako. 

 

 

Mokiniai po vieną 

užsisako patikusį 

 

 

Klausimų – 

atsakymų metodas 

Klasė suskirstoma į 

grupes, pagal 

išsitrauktus 

paveikslėlius. 

 

 

Frontali apklausa 

žodžiu. 

 

 

Individualus 

darbas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galimybė 

pasinaudoti 

žodžių 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neformalus 

 

 

Kaupiamasis 
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Mokiniai atpažins keletą 

vaisių ir daržovių, pasakys 

pavadinimą anglų kalba, 

išvardins jų rūšis; paaiškins, 

kuo naudingi vaisiai ir 

daržovės   žmogaus 

sveikatai. 

 

 

 

Nurodys sumuštinių rūšis, 

mokės angliškai pasakyti jų 

sudėtį. 

 

vertinimo kriterijus. 

 

 

 

 

2 užduotis. Technologijų 

mokytoja grupėms išdalina po 

vieną skirtingą produktą (vaisių 

ar daržovę). Mokinius 

informuoja, kad jie užrištomis 

akimis ragaus ir turės atspėti, 

koks tai produktas, pasakyti jo 

anglišką pavadinimą ir vaisių bei 

daržovių naudą žmogaus 

sveikatai. 

 

3 užduotis. Technologijų 

mokytoja demonstruoja 4 

skirtingų rūšių sunumeruotus 

sumuštinius. Kiekviena grupė 

burtų keliu pasirenka po vieną 

sumuštinį ir turi pasakyti kokios 

tai rūšies sumuštinis,  angliškai 

patiekalą anglų kalba. 

 

Užsisakę patiekalą 

mokiniai grupėse 

sprendžia 

kryžiažodžius. 

Dirbdami grupėse 

ragauja produktą ir jį 

apibūdina. 

 

 

 

 

 

 

Grupėse apžiūri 

sumuštinį, nurodo jo 

pavadinimą ir išvardija 

produktus anglų kalba 

  

 

 

 

 

 

Praktinis tyrimas. 

Grupės darbo 

pristatymas. 

 

 

 

 

 

Grupės darbo 

pristatymas. 

 

 

junginiais, 

reikalingais 

užsisakant 

patiekalą. 

 

 

Bendradarbia

vimas, 

mokinių 

pagalba 

vienas kitam. 

 

 

 

 

 

Bendradarbia

vimas, 

mokinių 

pagalba 

vienas kitam. 

 

 

 

 

 

Mokiniai 

įvertina kitų 

grupių 

atsakymus. 

 

 

 

 

 

Mokiniai 

įvertina kitų 

grupių 

atsakymus. 

 



10 

 

 

 

Klausydamiesi eilėraščio 

„Mano mėgstamas 

patiekalas“(My Favourite 

Dish) įrašys praleistus 

žodžius bei įtvirtins vaisių, 

daržovių, kitų maisto 

produktų pavadinimus. 

 

 

Mokės nustatyti kiaušinio 

šviežumą ir paaiškinti 

kiaušinių ženklinimą. 

 

 

 

Perskaitę trumpus tekstus, 

dirbdami grupėse atsakys į 

7-9 klausimus apie užsienio 

šalių vaikų valgomus 

produktus. 

išvardinti produktus, iš kurių jis 

pagamintas. 

 

4 užduotis. Mokytoja pristato 

klausymo užduotį – įrašyti 

praleistus žodžius.  

 

 

 

 

5 užduotis. Mokytoja išdalina 

kiekvienai grupei po žalią 

kiaušinį ir pristato praktinę 

užduotį 

 

 

6 užduotis. Mokytoja pristato 

skaitymo užduotį – perkaičius 

vieną tekstą bei pristačius jį 

kitiems grupės nariams, atsakyti 

į pateiktus klausimus. 

 

 

Grupėse klauso garso 

įrašo bei duotuose 

lapuose įrašo praleistus 

žodžius. 

Paklausti mokiniai 

perskaito eilėraštį, 

pasitikrina žodžius. 

 

Įdeda kiaušinį į 

pasūdytą vandenį, 

ištiria, ar jis šviežias, 

paaiškina, ką reiškia ant 

kiaušinio surašyti 

ženklai. 

 

Kiekvienas mokinys 

grupėje  skaito vis kitą 

tekstą apie užsienio 

šalių vaikų (Tailando, 

Turkijos, Britanijos) 

 

 

Darbas grupėse 

 

 

 

 

 

Praktinis darbas 

grupėse. 

 

 

 

 

Individualus darbas 

 

 

 

 

Bendradarbia

vimas, 

mokinių 

pagalba 

vienas kitam.  

 

 

 

Bendradarbia

vimas, 

mokinių 

pagalba 

vienas kitam. 

 

 

Teksto 

parinkimas 

pagal 

gebėjimus. 

 

 

Neformalus 

 

 

 

 

 

Neformalus 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaitydami duotą tekstą, 

mokės pritaikyti įgytas 

teorines žines. 

 

 

 

 

Praktiškai vartos išmoktus 

anglų kalbos žodžius bei 

kalbos struktūras 

bendraudami prie stalo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 užduotis. Technologijų 

mokytoja pristato tekstą. 

Mokiniai turės ištaisyti 

klaidingus sakinius. 

 

 

 

 

8 užduotis. Patiekalų 

degustavimas ir pokalbis 

angliškai prie stalo naudojant 

valgomus produktus. 

Perkaitę savo dalį, 

papasakoja kitiems 

grupės nariams, visi 

kartu atsako į 

klausimus. 

Grupės apsikeičia 

užduočių lapais, su 

mokytojos pagalba 

ištaiso klaidas, įvertina. 

 

Skaito duotą tekstą ir 

taiso klaidas. 

 

 

 

 

 

Degustuoja kavinėje 

pagamintus patiekalus, 

prie stalo mokiniai 

 

Metodas „1/3 part 

of a story“ 

 

 

Klaidų taisymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokalbis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbia

vimas, 

mokinių 

pagalba 

vienas kitam. 

Darbo 

paskirstymas 

pagal 

gebėjimus. 

Atraminės 

medžiagos 

naudojimas  

 

 

 

 

Mokiniai 

įvertina kitų 

grupių 

atsakymus. 

 

Kaupiamasis 

 

 

 

 

 

 

 

Neformalus 
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mandagiai bendraus ir 

laikysis etiketo taisyklių. 

mandagumo frazes, etiketo 

taisyklių laikymasis. 

III. BAIGIAMOJI DALIS. 

PAMOKOS 

APIBENDRINIMAS. 

Refleksija. Klausia, kuri 

užduotis buvo lengviausia, kas 

buvo sunku. Kas labiausiai 

sekėsi. 

 IV. VERTINIMAS IR 

ĮSIVERTINIMAS. 

Mokytojos pristato darbo 

grupėse įsivertinimą – 

„apelsino“ dalinimą. 

kalba angliškai, sako 

mandagumo frazes. 

 

 

Paklausti mokiniai 

atsako. 

 

 

Dalina ,,apelsiną“, 

argumentuotai aiškina, 

kodėl taip įvertino kitus 

grupės narius. 

 

 

 

Frontali apklausa. 

 

 

 

Bendravimas 
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IV. Naudotos literatūros sąrašas. 

 1.  Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, Vilnius, 2009 

 2.  A.Pacevičiūtė ir kt. Technologijų vadovėlis 5-6 kl., 2008, Šviesa. 

 3. Angų kalbos vadovėlis 5 kl „Project 2“ 2014, Oxford University Press 

 4. „Family and Friends 3“ 2014, Oxford University  

 5. P. Grišinas „Maisto gaminimo technologija“ 1977, Vilnius „Mokslas“ 

 

V. Priedai. 

Pridedama: Priedas Nr.1 Metodinio darbo kortelė. 

                    Priedas Nr.2 Pamokos priedai. 



 

 

Priedas Nr. 1 

Virtualios Tauragės r. ugdymo įstaigų pedagogų metodinių darbų parodos 

„SĖKMINGA PAMOKA - GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA“ 

 

METODINIO DARBO KORTELĖ 

Švietimo institucija Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija 

Dalykas, sritis 
Anglų kalba, technologijos 

Darbo tema 
Netradicinė apibendrinamoji integruota anglų kalbos ir 

technologijų pamoka „Apie maistą...“ 

Žanras ( įstaigos veiklos, darbo sistemos 

pristatymas ir kt.) 
Dalykų integracija; ugdymas netradicinėje erdvėje. 

Autorius arba autorių grupė  
(ne daugiau 5 autorių) 

vardas, pavardė Aida Melninkaitienė 

pareigos Anglų k. mokytoja 

kvalifikacinė kategorija Mokytoja metodininkė 

El. pašto adresas aida.melninkaitiene@gmail.com 

vardas, pavardė Daiva Danienė 

pareigos Technologijų mokytoja 

kvalifikacinė kategorija Mokytoja metodininkė 

El. pašto adresas daivadaniene7@gmail.com 

vardas, pavardė  

pareigos  

kvalifikacinė kategorija  

El. pašto adresas  

vardas, pavardė  

pareigos  

kvalifikacinė kategorija  

El. pašto adresas  

Darbo anotacija (iki 300 

ženklų) 

Metodiniame darbe pateikiamas netradicinės 

apibendrinamosios  integruotos anglų kalbos ir technologijų 

pamokos  5 klasėje  aprašas.  Šioje pamokoje mokiniai 

atlikdami įvairias kūrybines užduotis grupėse, bendraudami 

anglų kalba pagerino šios kalbos komunikavimo įgūdžius, 

leksiką, gramatiką bei neformalioje aplinkoje įtvirtino žinias 

apie mitybą. 

Darbas į PMMC pristatytas (data) 2018 m. balandžio 9 d. 

Pasibaigus parodai darbas bus 

saugomas (PMMC, mokykloje, kt.) 
Mokykloje 



                                                                                                                                                                                                                                                                        Priedas Nr. 2 

Grupių paskirstymas. 
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1 užduotis 
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4 užduotis 

Listen to the poem and write in the missing words. 

My _______________________ Dish 

Today I _____________________ to tell you, 

How to make my favourite ______________. 

You need two big ______________________, 

And you need a piece of _________________. 

 

You need some milk and ________________________, 

And you need a lot of ___________________________ . 

You need some _______________________ and pepper, 

And you need some _________________________ peas. 

 

You ____________________ the two potatoes, 

And you mash them in a ________________. 

You cook the peas in _____________________,  

And you make them nice and ho 

 

You _____________________ the fish in milk now, 

And you ________________________ it in a dish. 

You take the peas and _______________________, 

And you ____________________ them with the fish. 

 

You add the mashed _________________________, 

And you put the _____________________ on top. 

You cook it in the oven, 

When it`s ______________________ on top, you stop! 
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6 užduotis 

 

I`m Mehmet and I am from Turkey. Turkish food is delicious and it`s healthy, too. We eat a lot of fresh vegetables like peppers, onions and eggplants 

(baklažanai). We also eat a lot of meat, beans, yogurt and nuts. In the summer, the weather is very hot, so we often eat light meals with lots of vegetables and 

fruit. 

My favourite dish is kebab. It`s a traditional Turkish dish.  

 

 

My name is Arisa. I`m from Thailand. At meal times, we eat soups, salads, curries and fried dishes. We usually have a dessert, too. Some Thai 

(tailandietiškas) dishes are very spicy (su daug prieskonių). We sometimes have spicy food for breakfast, too. I like curry and rice with an egg on top for 

breakfast.  

My favourite Thai dish is mango and sticky (lipnūs) rice. It`s a very sweet dish. 
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My name is Emma and I am from Britain. We usually have three meals a day - breakfast, lunch and dinner. In the morning we eat toasts with jam, cereal with 

milk, yogurt and fruit. We also drink tea or coffee.  For lunch we often have a light meal – sandwiches, soup or salad. Our traditional dinner is meat or fish 

with potatoes and vegetables. After the main course (pagrindinis patiekalas), we have dessert – such as fruit, chocolate cake or apple pie with ice-cream.       

My favourite dish is fish and chips. 

 

 Are the statements True (T) or False (F)? 

1. Turkish food is delicious and healthy.                                                   _____ 

2. Turkish people don`t eat onions and eggplants.                                    _____ 

3. In the summer, the weather is very hot, so they often eat meat.            _____ 

4. All Thai dishes are very spicy.                                                              _____ 

5. Curry is a tradional Thai dish.                                                               _____ 

6. People in Thailand never eat desserts.                                                   _____ 

7. In Britain people not often have three meals a day.                               _____ 

8. They have meat or fish for dinner.                                                         _____ 

9. British people don`t eat potatoes.                                                           _____ 
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7 užduotis. 

Perskaitykite tekstą ir ištaisykite tai, kas neteisinga nubraukdami ir (arba) įrašydami reikalingą informaciją. 

 

     Maisto racione labai svarbios daržovės. Daugelis patikimų stebėjimų rodo, kad ten, kur daugiausia maitinamasi įvairiu augaliniu maistu, žmonės serga 

dažniau ir gyvena trumpiau. Visos daržovės yra labai kaloringi produktai, jose yra daug žmogaus organizmui svarbių medžiagų: riebalų, baltymų, 

angliavandenių, medžiagos, kurios stiprina sveikatą ir mažina ligų riziką. Visi sveikatos mitybos skleidėjai rekomenduoja nevalgyti daug vaisių ir daržovių. 

Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja per dieną suvalgyti apie 100 gramų įvairių daržovių. 

     Kiaušiniai yra vienas iš geriausių baltymų, riebalų, vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinių. Vienintelė nepageidautina kiaušinio savybė – jame gana daug 

cholesterino, kurio didesnis kiekis nepageidaujamas žmogui. Perkant kiaušinius nereikia kreipti dėmesio į galiojimo datą. Prieš vartojant juos nebūtina plauti, 

nes nuplovę sutrumpinsite jų galiojimo laiką.  
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