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ĮVADAS 

 

Tauragės suaugusiųjų mokymo centro 8-12 klasių mokiniai vykdė projektą „Kaboje visų 

namai“. Projekto metu buvo aiškinamasi, kokių pasitaiko kalbos klaidų, kaip jas taisyti, kaip 

taisyklingai vartoti skaitvardžius, įvairius terminus, sudarė lankstinuką „Dažniau pasitaikančios 

kalbos klaidos“. Projektas buvo apibendrintas integruotoje lietuvių kalbos ir literatūros bei 

matematikos pamokoje „Kaip etninės kultūros elementų integravimas į dalykų turinį gali paįvairinti 

ugdymo procesą, skatinti mokymosi motyvaciją“. 

Metodinio darbo tikslas – pasidalinti patirtimi, kaip integruojant etninės kultūros elementus 

į dalykų turinį paįvairinti ugdymo(si) procesą, skatinti mokymosi motyvaciją. 
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1. Pamokos planas: 

1.1. Pamokoje ugdomi mokinių pasiekimai, gebėjimai, laukiami rezultatai: susipažinę su 

parengtų lankstinukų medžiaga, pakartoję kalbos klaidų rūšis ir jų taisymą, peržiūrėję pateiktis 

„Senieji matavimo vienetai, naudoti Lietuvoje“, pažiūrėję vaidybinį etiudą mokiniai ištaisys kalbos 

klaidas, paaiškins senųjų matavimo vienetų dabartinę reikšmę, gebės išspręsti nurodytus uždavinius. 

1.2. Uždaviniai: 

• Rasti ir ištaisyti kalbos klaidas. 

• Paaiškinti senųjų matavimo vienetų dabartinę reikšmę. 

• Išspręsti nurodytus uždavinius. 

• Įsivertinti įgytas žinias ir pamatuoti padarytą pažangą. 

1.3. Darbo būdai ir metodai: demonstracija, klausimai-atsakymai, paroda, pasakojimas, pokalbis, 

vaidybinis etiudas, darbas poromis. 

1.4. Vertinimo būdai. Skatinimas žodžiu, kaupiamasis vertinimas. 

1.5. Priemonės: balti A5 formato lapai, rašikliai, bezmėnas, lankstinukai, pateiktys, multimedija. 

1.6. Pamokos eiga: 

1.6.1. Mokinių nuteikimas darbui. Pasidžiaugiame, kad puikiai pavyko įgyvendinti projektą 

„Kalboje visų namai“, o ar iš tikrųjų taip, pamatysime, kaip per šią pamoką pavyks panaudoti įgytas 

žinias. 

1.6.2. Pamokos tikslo skelbimas, uždavinių aptarimas – lentoje, užduočių paskelbimas 

(užduotys – 1 priedas, multimedija). 

1.6.3. Pasidalinimas mintimis su greta sėdinčiu mokiniu apie parengtą lankstinuką. 

1.6.4. Atsakymai į lietuvių kalbos mokytojos kausimus apie kalbos klaidas, jų rūšis ir taisymą. 

1.6.5. Matematikos mokytoja pristato pateiktis „Senieji matavimo vienetai, naudoti 

Lietuvoje“ (2 priedas). 

1.6.6. Lietuvių kalbos mokytoja primena užduotis – 1 priedas, multimedija – ir pakviečia 

atidžiai pasižiūrėti vaidybinį etiudą (3 priedas). 

1.6.7. Lietuvių kalbos mokytoja paprašo mokinių rasti ir žodžiu ištaisyti vaidybinio etiudo 

klaidas (3 priedas, multimedija). 
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1.6.8. Matematikos mokytoja išdalina lapelius su užduotimis (4 priedas). Mokiniai sprendžia 

užduotis, pateikia atsakymus. 

1.6.9. Įsivertinimas. Mokiniams išdalinami lapeliai su nebaigtais sakiniais (5 priedas), 

paprašoma juos pratęsti: 

• Pamokoje sužinojau, kad...  

• Buvo įdomu...  

• Norėčiau daugiau sužinoti...  

Tai, ką parašė, perskaito draugui ir prikabina lentoje. 

1.6.10. Refleksija. Paprašoma visų mokinių atsistoti ir paskelbiama paskutinė užduotis: 

„Atidžiai paklausykite. Kai pasakysiu „vienas, du, trys“, tie, kuriems pamoka nepatiko, atsisėda, 

kuriems patiko – pritupia, kuriems labai patiko – lieka stovėti ir paploja.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

IŠVADOS, APIBENDRINIMAS 

•  Atviros integruotos pamokos metu stengėmės netradiciškai sudominti mokinius 

etnine kultūra, išsiaiškinti, ko jie išmoko, vykdydami projektus.  

•  Pasisekė sėkmingai įvykdyti aptartus uždavinius: rastos ir ištaisytos kalbos klaidos, 

išsiaiškinta senųjų matavimo vienetų dabartinė reikšmė, išspręsti nurodyti uždaviniai.  

•  Mokiniai noriai įsivertino įgytas žinias, pamatavo padarytą pažangą.  

•  Mokiniai buvo aktyvūs, dirbo noriai, neraginami.  

• Po vestos pamokos mokykloje visi liko stovėti ir plojo. 
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