
 

 

Tauragės „Aušros“ progimnazijos mokytoja  metodininkė Aida Vaičiūnienė 2018 m. 

6 kl. gamtos ir žmogaus pamokos planas 

Tema  „Ausis – garso bangų imtuvas“ 

ĮVADAS:  

 Klausa – viena iš svarbiausių žmogaus jutimo funkcijų, kuri padeda bendrauti ir orientuotis 

aplinkoje. Klausa yra ne tik girdėjimas, bet ir gebėjimas suvokti žmonių kalbą bei skirti įvairius 

garsus. Visi garsai prasideda nuo vibracijos ore. Kai garso bangos pasiekia ausis, sudirgina jose 

esančius receptorius. Receptoriams reaguojant į garsą, susidaro signalas, kuris nervais keliauja 

į smegenis. Smegenyse signalas suvokiamas kaip garsas. Taigi ausų ir smegenų veikla leidžia 

mums išgirsti garsus ir į juos reaguoti. Gebėjimas girdėti užtikrina saugumą. Girdėdamas garsą, 

žmogus tinkamai reaguoja į jį supančią aplinką. Dėl klausos bendraujame tarpusavyje, kalbamės 

telefonu, klausomės muzikos ir kitų mus supančių garsų. 

 

TIKSLAS:  

Išsiaiškinti, kaip susidaro garso pojūtis, pagrįsti būtinumą saugoti klausą. 

MOKYMOSI  UŽDAVINIAI: 

1.  Naudodamiesi vadovėliu, dirbdami savarankiškai grupėse, mokiniai gebės pagal paveikslą  

atpažinti 4-6 ausies dalis ir pildydami lentelę įvardinti  dalių  funkcijas. 

2.  Remiantis įgytomis žiniomis, paaiškins, kaip girdime. 

3.  Remiantis mokinių patirtimi, gebės paaiškinti 2-3  klausos saugojimo būdus. 

 

PRIEMONĖS:  
 
Multimedia – skaidrių pateiktys,  internetas, parengtos užduotys, ausies modeliai, ausies paveikslas. 

Pateiktys: mkp.emokykla.lt/gamta5-6/ „Klausa“. 

Aktyvieji mokymosi metodai: demonstraciniai objektai, darbas grupėse, klausimai ir atsakymai. 

  

REZULTATAI: 
Mokiniai gebės paaiškinti garso vaidmenį žmogaus gyvenime, suvoks, kaip susidaro garsas bei 

žinos, kaip saugoti klausą. 

Naudota literatūra: 

1. E. Baleišis, R. Dagienė. Gamtos ir žmogaus vadovėlis  „Eureka 6“ 1 dalis. V.:Briedis,2006 

2. E. Baleišis, R. Dagienė. Gamtos ir žmogaus pratybų užduočių sąsiuvinis 6 kl. 1 dalis. V.:Briedis, 

2017. 

3.  Pagrindinio ugdymo bendrosios programos, gamtamokslinis ugdymas. 

 

 

 

 



 DARBO EIGA:                 
  (Priedas: skaidrės 1-14)  

 

Laikas Mokytojo veikla Mokinių veikla 

3 min. Išeitos  pamokos kartojimas. Namų 

darbų tikrinimas. 

Pasakoja, kaip sekėsi atlikti namų darbų 

užduotis. Vieni pateikia klausimus, kiti į 

juos atsako ( ratu grupėse).  Mokinių 

skatinimas: už teisingą atsakymą – 

kaupiamieji balai).  

2 min. Naujos pamokos sužadinimas. 

Pateikiama mįslė (skaidrė -1)  

Mokiniai atsako į pateiktą mįslę  

(kaupiamasis balas grupei)  

5 min.  Nusakoma pamokos tema, 

tikslinami mokinių nusakyti 

pamokos uždaviniai, 

supažindinama su veikla, metodais. 

(skaidrė -2,3) 

Mokiniai formuluoja pamokos uždavinius. 

20 min.  Pateikiamos diferencijuotos 

užduotys grupėse  (skaidrės 4-9). 

Mokytojas  stebi, konsultuoja, 

aiškina. 

Iškeliamas probleminis klausimas 

dėl klausos sutrikimo   – 

kurčnebylystės (skaidrė – 10). 

Susipažįsta su vadovėlyje pateikta 

medžiaga, pildo lentelę apie ausies dalis  

grupėse, demonstruoja ausies modelio 

dalis, nusako funkcijas. Atlikdami 

bandymus (1,  4 psl. 88 vadovėlyje), 

aiškinasi, kaip susidaro garsas. Pasitikrina 

darbą grupėse. Diskutuoja apie klausos 

saugojimo būdus, išsako savo požiūrį dėl 

klausos sutrikimų. 

 

8 min. Pamokos apibendrinimas  

(skaidrė -11).  Vertinimas 

(kaupiamieji balai) grupėse.   

 

 

Įsivertinimas (skaidrė -  12).  

Aptariamos pamokos sėkmės ir 

nesėkmės.   

 

  

Atlieka įtvirtinimo užduotį. Viena grupė 

išsitraukia lapelius su ausies dalimis, 

nurodo po 1 ausies dalių funkciją, kita 

grupė – apibendrina, kaip susidaro  garso 

pojūtis(suklijuoja teisingai lapelius),  trečia 

-  argumentuoja teiginius: kenkia klausai, 

nekenkia klausai.  

 

Įsivertina (skaidrė 12)  individualiai pagal 

3 pamokos uždavinius. Lapelius suklijuoja 

lentoje.  

2 min. Diferencijuotų namų darbų 

skyrimas (skaidrė – 13) 

Mokiniai pasirenka nurodytas namų darbų 

užduotis iš pratybų sąsiuvinio, atkreipdami 

į tai, kas jiems sunkiau sekėsi pamokoje. 

5 min.  Refleksija ( skaidrė - 14).  Mokiniai pagiria  save arba klasės draugą 

už darbą pamokoje. 

 


