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ĮVADAS 

 

Integruota veikla Lietuvoje nėra naujiena, tačiau niekas nesiginčija dėl jos naudingumo 

ugdymo procese. Suprasdami, kad integruoto turinio esmė –  temos ar problemos aktualizavimas 

siejant ją su vaiko poreikiu ir praktiniu pritaikymu, galime teigti, kad integruota veikla pamokose 

yra vienas iš sėkmę nešančių rodiklių. Dirbdami grupėse, bendradarbiaudami vienas su kitu, 

mokiniai išmoksta ne tik planuoti užduotims skirtą laiką, bet ir tariasi, kaip jas atlikti, motyvuota 

tampa visa grupės veikla, nes siekiama bendro tikslo.  

Metodinio darbo ,,Donelaitis ir fizika“ tikslas – atskleisti tarpdalykinę integraciją kaip 

raktą į sėkmingą mokymąsi, pateikti  mokiniui iš pirmo žvilgsnio nepatrauklius  dalykus (pvz. 

literatūros kūrinį ar fizikos dėsnius)  kita, netradicine forma, parodyti galimybes, kaip įgytas žinias 

nesudėtingai galima pritaikyti gyvenimiškoje aplinkoje. Todėl integruota literatūros ir fizikos 

pamokos pirmoji dalis suplanuota gimnazijos muziejuje, vėliau pereita į fizikos kabinetą , kuriame 

demonstruoti fizikiniai reiškiniai, aiškintasi, kaip jie veikia.  
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DĖSTYMAS  

Pamokos darbo eiga: 

 

1. Pamoka pradedama donelaitišku pasisveikinimu: 

 

Sveiks, vienuoliktoke, šios pamokos sulaukęs! 

Tuoj suskubki knaisiotis po gautą tekstą, 

Ir ten pavasario, vasaros, rudens ar žiemos pėdsakų ieškoti. 

Nebandyk žiopsoti ir dermai pažymio laukti, 

Juolab tuščiai spoksoti į tūlą telefoną. 

Žvalgykis fizikos visur ir visada, net snausdamas prie kakalio. 

Taip budinki savo smegenis – nebūki apjakėlis. 

Antraip teks likti vyžuotu būru. 

 

 

2.  Skelbiama pamokos tema ir uždavinys: 

Pamokos tema ,,Donelaitis ir fizika“ 

Pamokos uždavinys: 

Naudodamiesi jau turimomis žiniomis apie K. Donelaičio asmenybę, gyvenamąjį 

laikotarpį, dirbdami grupėse skaitysite poemos ,,Metai“ ištraukas, atliksite skirtas literatūrines 

užduotis. Taip pat bendradarbiaudami su grupės nariais  rasite  3-5 fizikinių reiškinių atitikmenis 

poemoje  bei  atliksite bent 2-jų reiškinių pristatymus klasėje.  

3. Mokiniai suskirstomi grupėmis (pagal 4 poemos ,,Metai“ laikus), pristatoma vertinimo 

tvarka pamokoje (Priedas  Nr.1) 

4. Visoms keturioms grupėms duodamos kūrinio ištraukos (Priedas Nr.3), išdalinami klausimai 

iš lietuvių kalbos ir literatūros (Priedas Nr. 2), įteikiami ir fizikiniai reiškiniai, kuriuos jie 

turi rasti pateiktoje ištraukoje. (Priedas  Nr.3). 

5. Darbas grupėse (7 min). 

6. Darbo pristatymas. Kiekviena grupė paskaito savo ištraukos dalį garsiai, atsako į klausimus.  

(13 min.). 

7. Pristato Donelaičio poemoje rastus fizikinių reiškinių atitikmenis, demonstruoja jų veikimo 

principus, plačiau juos aiškina kitiems grupių nariams  (20 min). 

8. Grupių įvertinimas pagal surinktus taškus vertinimo lentelėje ir pamokos refleksija (5 min) 
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Priedas Nr.1 

Vertinimo lentelė:  

Literatūrinės ištraukos raiškusis skaitymas, atsakymai į klausimus  (4  t.)    

Meninių priemonių įvardijimas (1 t.)  

Rasti fizikiniai reiškiniai  (2t.)  

Fizikinių reiškinių pristatymas bei išsamus paaiškinimas (3 t.)  

 

Priedas Nr. 2 

Klausimai grupėms 

,,Pavasario linksmybės“ 

 

1. Pagrįskite arba paneikite teiginį, S. Nėries žodžiais tariant:  

Jo saulelė, kai laukus ji budina 

Geraširdiškė, būriška mama. 

2. Raskite personifikuotus pavasario gamtos vaizdus. 

3. Kaip sukuriama panoramiška veiksmo erdvė? 

4. Pirmoji ,,Metų“ dalis pavadinta ,,Pavasario linksmybėmis“ todėl, kad visai gamtai linksma. 

Kaip šioje dalyje išreiškiamas šis džiaugsmas ir linksmybės? 

5. Kokie ir kuo labiausiai išsiskiria paukščiai? 

 

,,Vasaros darbai“ 

 

1. Kodėl šioje poemos dalyje nėra gamtos vaizdo aprašymo? 

2. Apibūdinkite pirmąsias penkias eilutes: 

2.1.  Kaip pavadintumėte šią dalį? 

2.2. Kaip pabrėžiamas pasveikinimas? Kokia tai meninė priemonė? 

3. Apibūdinkite vasaros saulę. 

 

,,Rudenio gėrybės“ 

 

1. Kokia yra svarbiausia visos gamtos pasikeitimų priežastis? Kaip ji apibūdinama? 

2. Rudeniški gamtos vaizdai. Kokie ir kaip, kokiomis meninėmis priemonėmis jie išreiškiami? 

3. Rudeniškos emocijos ir rūpesčiai. Aptarkite tai 3 – 4 sakiniais. 

4. Ruduo dosnus, todėl visi galės atsigauti, pavalgyti būriškų skanėstų. Suraskite tą dosnumą. 

 

,,Žiemos rūpesčiai“ 

1.  Ko pasigendame šiame gamtos vaizde? 

2. Kokiais vaizdais įvardijamas žiemos žiaurumas? 

3. Kaip ežerai - ,,namai žuvų“  pasiruošia žiemai? 

4. Vėlyvas ruduo. Kaip jis vaizduojamas? 
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Priedas Nr.3 

Donelaičio tekstų ištraukos grupėms (su fizikiniais reiškiniais, kuriuos turi rasti ir pabraukti) 

 

PAVASARIO LINKSMYBĖS 

 Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą 

Ir žiemos šaltos trūsus pargraudama juokės. 

Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo, 

Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto. 

Tuo laukus orai drungni gaivydami glostė 5 

Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė. 

Krūmai su šilais visais išsibudino keltis, 

O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas. 

Vislab, kas rudens bjaurybėj numirė verkdams, 

Vislab, kas ežere gyvendams peržiemavojo 10 

Ar po savo keru per žiemą buvo miegojęs, 

Vislab tuo pulkais išlindo vasarą sveikyt. 

 

Tuo po tam pašaliai visi kribždėti pagavo 

Irgi, bešūkaujant pulkams, ošims pasikėlė. 

Viens storai, o kits laibai dainuoti mokėdams 

Ir linksmai lakstydams ik debesių kopinėjo; 35 

O kits ant šakų kopinėdams garbino Dievą. 

 

Tai ir tu, paukšteli miels, pas mus nesirodai, 90  

Bet taip jau, kaip mes, tamsoj pasislėpusi lindai 

Ir mažu savo glūpas muses sapnuodama gaudai. 

O štai, kad mes vėl linksmi pavasarį švenčiam 

Ir savo darbus ant laukų jau dirbt pasitaisom, 

Tuo ir tu, savo skambantį nutvėrusi vamzdį, 95 

Su visokiais balsais ir dainavimų garsais 

Ragini mus pasidžiaugt ir mūsų lengvini darbus. 

 

Tu vargonų bei cimbolų niekini garsą. 

 

Taip ereliui klausiant ir aštriai tyrinėjant, 170 

Gandras ant savo lizdo nei koks pons išsisplėtęs 

Bei besiklonodams vis ir linksmai šokinėdams: 

,,Dievs, – tarė, – svietą šį sutverdams ir budavodams, 

Daugel tūkstančių gyvų sutvėrimų leido 

Ir kožnam savo valgį bei gyvatą paskyrė; 175 

Juk visur, kur žiūrim tikt, dyvai pasirodo. 
 

Tuo visi pulkai to garso taip nusigando, 205 

Kad ir pats erelis jau kribždėti nedrįso; 

Tikt šikšnosparnis dar viens su pilka pelėda 

Iš bjaurų pašalių pamaži pasidrąsino lįsti 

Ir tikrai tyrinėt, koks strokas ten nusitiko. 
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Ak, Adom! tu pirms žmogau išdykusio svieto. 

Tu su savo Ieva, sode pavasarį švęsdams 

Ir gėrybes uždraustas slaptoms paragaudams, 365 

Sav ir mums nabagėliams daug padarei vargelių. 

Dievs, tave koliodams ir žemę visą prakeikdams, 

Dėl raspustos tos iš rojaus išmetė laukan 

Ir su rūpesčiais tavo duoną paliepė valgyt. 

Taip po tam tu, biedžiau, su Ieva, savo mote, 370 

Išrėdyts su kailiais per laukus bėginėjai 

Ar tamsoj pasislėpt į krūmus kur nusitraukei. 

 

Mislyk tikt, koktu tav būtų, kad tavo margis, 

Prie galvos tave tverdams, žagrę vilkti priverstų; 

O paskui, tave visą jau smertnai nustekenęs, 

Su šiaudų kūliu kaip jautį šerti pagautų 

Ir mėsininkui sprandą tavo nusukt nugabentų. 505 

Mislyk tikt, koktu tav būtų, kad pasikinkęs 

Nei koks jautis vilkt turėtumbei savo žagrę. 

Taigi, žmogau, dėkavok už tai kasdien savo Dievui, 

Kad tavo laukis su dvyliu tav padeda dirbti 

Ir kad kuinai tav akėdami žengt nesistengia. 

 

Jums garbė, kad vindas jūsų, sukriai besisukdams, 

Pakulų bei linų kuodelį nupeša greitai; 

Jums garbė, kad staklės prieš pavasarį trinka 

Ir šaudyklė su šeiva šokinėdama tarškia; 635 

Jums garbė, kad audeklėliai, jūsų nuausti, 

Ant margų lankų kaip sniegs pavasario blizga. 

 
 

 

 

 

 

VASAROS DARBAI 

 

 

 

 ,,Sveiks, svieteli margs! šventes pavasario šventęs; 

Sveiks ir tu, žmogau! sulaukęs vasarą mielą; 

Sveiks kvietkelėmis pasidžiaugęs, sveiks prisiuostęs; 

Sveiks, Dieve duok! sulauk dar daug pavasario švenčių 

Irgi, sulaukęs jas, vis sveiks ir drūts pasilinksmyk.  

 

 

,,Rods, – tarė Lauras, ant kumpos lazdos pasirėmęs, – 

Dievui būk garbė! sveiki pavasarį baigiam  

Saulės spinduliavimas 

Sniego lydimasis 

Garsai, jo šaltiniai 

Tono aukštis 

Garso rezonansas 

Muzikinis garsų šaltinis 

Regėjimas 

Trintis 
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Ir visi drūti pargrįžtant vasarą matom. 

Vei! kaip vėl aukštyn saulelė kopti paliovė 

Ir, aukščiaus savo žėrintį nuritusi ratą, 50 

Ant dangaus išgaidryto sėdėdama žaidžia. 

Vei! kaip jos skaistums, kūrendams žiburį karštą, 

Žemės vainikus pamaži jau pradeda vytyt 

Ir grožybes jų puikias su pašaru maišo. 

Ak! kaip tūla mūsų žolelių taip nusirėdė, 55 

Kad nei boba jau didei sukrošusi kumpso. 

O kiek jų darže žmogaus ranka nusiskynė 

Ir, grožybėms jų margoms trumpai pasidžiaugus, 

Jaugi suvytusias ir nederingas išmetė laukan. 

 

,,Ak! – tarė Selmas, – jau per daug yr sviete bedievių, 

Ant kurių liežuvio vis velniai šokinėja. 115 

Tūls apjekėlis, sulaukęs rytmetį mielą, 

Poterių jau nemokėdams ar skaityt nenorėdams, 

Su perkūnais ir velniais iš patalo kopia. 

 
 

 

 

RUDENIO GĖRYBĖS 
 

 Ant saulelė vėl nu mūs atstodama ritas 

Irgi palikusi mus greita vakarop nusileidžia. 

Vei kasdien daugiaus ji mums savo spindulį slepia; 

O šešėliai vis ilgyn kasdien išsitiesia. 

Vėjai su sparnais pamaži jau pradeda mūdraut 5 

 

Ir šilumos atstankas išbaidydami šlamščia. 

Todėl ir orų drungnums atvėsti pagavo 

Irgi senystę jau graudena kailinius imtis. 

Bobą su diedu blogu pas kakalį siunčia, 

O kitus atšilt į stubą ragina lįsti 10 

Ir valgius drungnus bei šiltą viralą valgyt. 

 

Bet Katrynė su Berge skauradą šūruoja 

Ir, kad daug ugnies ben veik po katilu degtų, 

Su pilvotais zūbais vis į kaminą pučia. 75 

Jekė su Maguže džiovytą pagalį skaldo, 

O Enskys sausos malkelės atneša glėbį. 

Ale Dočys nenaudėlis, pas kakalį šiltą 

Snausdams ir zūbus laižydams, ėdesio tyko; 

Nės Astė pietums nupenėtą šutina gaidį 80 

Ir kelis kviečių plyckus į kakalį šauja. 

 

Nugi dabar, naštas vargų visas nusikratę, 

Jau pasilinksmykim bensyk česnyj susikvietę. 

Tam juk Dievs dosnus gėrybes mums dovanoja, 

Kad nusimūčiję bei, kaip mums reik, trūsinėję, 

Šviesos dispersija 

Difuzija 

Žemės paviršiaus apšviestumas 

Perkūnija 

Termobranduolinės reakcijos 
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Vėl atsigautumbim, gardžiai kramtydami kąsnius. 375 

Darbo reik, nės taip kožnam Dievs paliepė valgyt, 

Valgio reik, kad dirbančius syla nepamestų. 

Taigi nečėdykim mušt, pjaut ir skerst savo valgį. 

Vaike, numušk drąsa jautuką sav nupenėjęs; 

Pjauk avių kelias, nečėdyk aviną luiną; 380 

Kišk žąsis, pyles, vištas į didelį puodą; 

 

Pastarnoks su morkais, ropės irgi repukai, 

Barščiai su burokais bei rauginta lapienė, 415 

Žirniai, kad su pupoms juos iššutini puode, 

Ir šupinys gardus, taip jau ir mandagi gručė 

Su kisielium, kad juos sav išpleškini virdams, 

Ar po tam visaip virti kartupelių valgiai 

Ir kelmučiai, kad juos sav su uždaru verdi, – 420 

Vislab bus gardu ir tav didei susigadys, 

Kad kasdien kaip reik bandysi mandagiai čėraut 

Irgi bečėraudams kitų dienų paminėsi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIEMOS RŪPESČIAI 

 

Ant žiemos narsai jau vėl rūstaudami grįžta, 

Ir šiaurys pasišiaušęs vėl mus atlekia gandyt. 

Vei kaip ant ežerų visur langai pasidaro, 

Lygiai kaip antai stiklorius įdeda stiklą. 

Taipgi namai žuvių, kur varlės vasarą šventė, 5 

Dėl barnių žiemos nei su šarvais užsidengia 

Ir tamsoj miegot kiekvieną gyvuolį siunčia. 

Ant laukus žiemys jau taip nugandino bardams, 

Kad ir balos, ir klampynės pradeda rauktis, 

Ir purvynai jų teškėt ir šliurpt pasiliauja. 10 

Kelias, kad jį mėgina trenkt šokinėdami ratai, 

Nei koks būbnas įtemptas dėl pašalo trinka, 

Taip kad garsas jo toli galvoj atsiliepia. 

Taipgi dabar jau vėl sviets sveikyt pradeda žiemą. 

 

Ten pusnynai su baltais kalnais pasidarė, 

Ir žiema sav žiemiškas kvietkas nusipynė. 

 Tikt dyvai žiūrėt, kaipo barzdoti pušynai 40 

Su savo kuodais garbanotais visur pasirodo 

Ir nei puderuoti ponačiai stov įsirėmę. 

Dienos ilgumas 

Saulės šilumos kiekis patenkantis į žemę 

Šešėlis 

Temperatūros svyravimas (kritimas) 

Šilumos perdavimo būdai 

Konvekcija 

Degimas 

Energijos išsiskytimas valgant maistą – darbo atlikimas 

Virimas 
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Pričkui taip šaltyšiškai būrus bemokinant, 300 

Štai ant ūlyčios toksai pasidarė šūvis, 

Kad ir žemė su visais daiktais padrebėjo, 

O stuboj langai, naujai taisyti, sudrisko. 

Kožnas šūvį tą girdėdams taip nusigando, 

Kad apgaišę tuo keli po suolu nupuolė; 305 

Bet kiti tarp jų, daugiaus turėdami proto, 

Iš stubos Plaučiūno tuo kūliais išsirito 

Irgi bekapanojant ant kiemo Duraką rado. 

Nės Dočys, varnienos ėst permier užsigeidęs, 

Biedžiui tam glūpam loduotą puloką davė, 310 

Liepdams, kad jam tuo nušautų dvylika varnų. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oro vėsimas – temperatūros kritimas 

Kietėjimas 

Balta spalva 

Šerkšnas – konvekcija 

Garsas 
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Priedas Nr. 4 

Fizikinių reiškinių paaiškinimas 

Fizikos kabinete mokiniai,  dirbdami grupėse,  surado ir pakartojo informaciją apie 

gamtoje vykstančius fizikinius reiškinius. Suskirstė fizikinius reiškinius pagal fizikos mokslo šakas. 

Atliko fizikinių reiškinių eksperimentus ir juos pristatė klasei. 

1 grupė  

Saulės spinduliavimas - šilumos perdavimo būdai - konvekcija, spinduliavimas, šiluminis 

laidumas. 

Sniego lydimasis – kietosios medžiagos virsmas skystąja. 

Garsai, jo šaltiniai - garsas-tai tam tikri virpesiai. Garsai gali sklisti dujomis, skysčiais, 

kietais kūnais. 

Tono aukštis - garsai būna aukšti ir žemi, stipresni ir silpnesni. Garso aukštis – tai garso 

požymis, kurį lemia virpesių skaičius per sekundę (dažnis). Vadinasi, garso aukštis priklauso nuo 

virpesių dažnio, nuo to, kiek oro virpesių per sekundę pasiekia ausų būgnelį. Aukštas garsas 

daugiau kartų per sekundę virpina orą negu žemas. 

Muzikinis garsų šaltinis, garso rezonansas - visų garsų priežastis yra nematomi 

mechaniniai aplinkos virpesiai. Virpantis kūnas verčia virpėti arčiausiai esančias terpės molekules 

ar daleles, šios – gretimas. Taip virpesiai sklinda tolyn ir sudaro garso bangas. .Garsų būna 

įvairiausių: tai ir paukščių čiulbesys, varlių kvarkimas, mašinų ūžesys, vandens čiurlenimas, 

muzikos instrumentų skambesys. Visi jie skamba skirtingai, bet turi daug bendra. Rezonansas  – 

reiškinys, kai sistemą veikiančios jėgos kitimo dažnis sutampa su tos sistemos laisvųjų svyravimų 

dažniu ir dėl to sistemai perduodama daugiausiai energijos bei ryškiai padidėja priverstinių 

svyravimų amplitudė. 

Regėjimas - pojūtis, kurio pagalba galima suvokti šviesą, spalvas, daiktų išsidėstymą 

erdvėje 

Trintis. Jėga, atsirandanti vienam kūnui judant kito kūno paviršiumi, vadinama trinties jėga 

................................................................................................................................................................ 

2 Grupė   

Šviesos dispersija - Šviesos dispersija – tai baltos šviesos skaidymas į spektrą. Šviesos 

dispersijos spektro spalvos: Raudona, oranžinė, geltona, žalia, žydra, mėlyna ir violetinė. 

Difuzija - savaiminis skirtingų dujų, garų ar skysčių molekulių maišymasis laikui bėgant 

Žemės paviršiaus apšviestumas -  šviesos srautas, tenkantis vienetiniam paviršiaus plotui. 

Apšvieta matuojama specialiu prietaisu, vadinamu liuksmetru 
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Perkūnija. Ją sukelia teigiamai ir neigiamai įsielektrinusios debesų dalelės ir jonai, kurių 

daug susikaupia storuose kamuoliniuose  debesyse. 

Termobranduolinės reakcijos - branduolinės fizikos terminas, reiškiantis procesą, kurio 

metu du atomų branduoliai arba branduolys ir elementariosios dalelės sudaro kitokius branduolius 

ir/ar elementariąsias daleles, negu pradinės. Reakcijoje gali dalyvauti daugiau nei du branduoliai, 

bet toks reiškinys yra ypač retas. Jei pokytis neįvyksta, toks procesas ir vadinamas branduolių 

susidūrimu. 

...................................................................................................................................... 

3 Grupė   

Dienos ilgumas - Saulės šilumos kiekis patenkant Diena – šviesusis paros metas, 

laikotarpis nuo saulės krašto pasirodymo virš horizonto (saulėtekio) iki visiško nusileidimo už 

horizonto (saulėlydžio). Kasdieninėje kalboje žodžiu diena vadinama para. Diena prasideda rytu, 

baigiasi vakaru. Dienos trukmė skirtinga priklausomai nuo geografinės platumos ir metų laiko. 

Šešėlis – sritis, į kurią šviesos spinduliai nepatenka dėl jų kelyje esančios kliūties. 

Temperatūros svyravimas (kritimas), Temperatūra – fizikinis dydis, apibūdinantis šiluminę 

kūnų būseną.  

Šilumos perdavimo būdai - konvekcija, spinduliavimas, šiluminis laidumas 

Konvekcija - kūną sudarančių dalelių netvarkingas judėjimas. 

Degimas - tai greitas cheminis medžiagų kitimas, vykstantis ore. Jo metu skiriasi energija 

(šiluma, dažnai ir šviesa). Degimui naudojamas deguonis. Trūkstant deguonies, degimo metu 

susidaro nuodingų dujų, galinčių net sukelti mirtį. Degimas yra greitas procesas. Jam vykstat 

išsiskiria didelis kiekis šilumos ir šviesos energijos. 

Energijos išsiskyrimas valgant maistą – darbo atlikimas. Pagrindinės maisto medžiagos yra 

baltymai, angliavandeniai bei riebalai, kurie, norint užtikrinti gerą sveikatą, turi būti vartojami tam 

tikromis proporcijomis. Šios proporcijos priklauso ir nuo žmogaus gyvenimo būdo: aktyvesnis 

gyvenimo būdas reiškia didesnį energijos sunaudojimą ir didesnį jos poreikį. 

Virimas  – skysčio virtimas garais skysčio viduje. 

................................................................................................................................................................ 

4 grupė 

Oro vėsimas – temperatūros kritimas. Temperatūra – fizikinis dydis, apibūdinantis 

šiluminę kūnų būseną. 
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Kietėjimas - Kietėjimas arba stingimas yra medžiagos būsenos virsmas. Jam vykstant 

skystoji medžiaga virsta kietąja. Skystosios būsenos medžiaga pradeda kietėti tik atvėsusi iki tam 

tikros temperatūros. Visą kietėjimo laiką temperatūra nekinta. 

Balta spalva - Balta spalva – spalva, ryški šviesa, sudaryta iš visų spektro spalvų 

Šerkšnas – baltos, purios sniego arba ledo pavidalo nuosėdos, susidarančios ant laidų, 

medžių šakų, atskirų žolelių ir kt. Esant rūkui, temperatūrai ... Šilumos mainai vyksta dėl 

konvekcijos tarp sniego paklotės ir virš jos esančios oro masės, kas yra sąlygota oro temperatūros 

gradiento bei vėjo greičio 

Garsas --tai tam tikri virpesiai. 
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Integruotos pamokos apibendrinimas: 

 

Integruota pamoka ,,Donelaitis ir fizika“ laikytina sėkminga pamoka, nes mokiniai visai 

kitomis akimis   pažvelgė  į  K. Donelaičio grožinę poemą ,,Metai“ . Kaip jie teigė patys, sunkiai 

suprantamas kūrinys jiems nebeatrodė toks tolimas   ir svetimas. Ištraukose ieškoti fizikiniai 

reiškiniai privertė mokinius suprasti, kad gyvenimas ir knyga žengia išvien.  

 

IŠVADOS:  

 

 Tarpdalykinė  integracija ne tik žadina mokinių motyvaciją, bet ir priartina mokslo žinias 

prie realaus gyvenimo; 

 Darbinė atmosfera kuriama netradicinėse mokymosi aplinkose (muziejus) 

 Darbas grupėse ugdo mokinių gebėjimus planuoti užduotims skirtą laiką, pasiskirstyti 

darbus; 

 Praktinės užduotys leidžia teorines žinias įgyvendinti praktikoje. 
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LITERATŪRA: 

 

1. Donelaitis K., ,,Metai“ (http://www.xn--altiniai-

4wb.info/files/literatura/LF00/Kristijonas_Donelaitis._Metai.LF0900.pdf); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        

http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LF00/Kristijonas_Donelaitis._Metai.LF0900.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LF00/Kristijonas_Donelaitis._Metai.LF0900.pdf
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Integruotos pamokos akimirkos: 
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Virtualios Tauragės r. ugdymo įstaigų pedagogų metodinių darbų parodos 

„SĖKMINGA PAMOKA - GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA“ 

 

METODINIO DARBO KORTELĖ 

Švietimo institucija Tauragės r. Žygaičių gimnazija 

Dalykas, sritis 
Lietuvių kalba ir literatūra, fizika 

Darbo tema K. Donelaičio ,,Metai“ ir fizika 

Žanras ( įstaigos veiklos, darbo sistemos 

pristatymas ir kt.) 
Integruota pamoka 

Autorius arba autorių grupė  
(ne daugiau 5 autorių) 

vardas, pavardė Giedrė Statkuvienė 

pareigos Lietuvių kalbos mokytoja 

kvalifikacinė kategorija mokytoja 

El. pašto adresas giedre.nausedaite@gmail.com 

vardas, pavardė Lina Norgailienė 

pareigos Lietuvių kalbos mokytoja 

kvalifikacinė kategorija Vyr.mokytoja 

El. pašto adresas norgailiene@gmail.com 

vardas, pavardė Arūnas Ramanauskas 

pareigos Fizikos mokytojas 

kvalifikacinė kategorija Vyr.mokytojas 

El. pašto adresas ramanauskasarunas@gmail.com 

vardas, pavardė  

pareigos  

kvalifikacinė kategorija  

El. pašto adresas  

Darbo anotacija (iki 300 

ženklų) 

Metodinio darbo ,,Donelaitis ir fizika“ tikslas – atskleisti 

tarpdalykinę integraciją kaip raktą į sėkmingą mokymąsi, 

pateikti  mokiniui iš pirmo žvilgsnio nepatrauklius  dalykus 

(pvz. literatūros kūrinį ar fizikos dėsnius)  kita, netradicine 

forma, parodyti galimybes, kaip įgytas žinias nesudėtingai 

galima pritaikyti gyvenimiškoje aplinkoje. Todėl integruota 

literatūros ir fizikos pamokos pirmoji dalis suplanuota 

gimnazijos muziejuje, vėliau pereita į fizikos kabinetą , 

kuriame demonstruoti fizikiniai reiškiniai, aiškintasi, kaip jie 

veikia.  

Darbas į PMMC pristatytas (data)  

Pasibaigus parodai darbas bus 

saugomas (PMMC, mokykloje, kt.) 
 

Pastaba. Užpildyta kortelė turi tilpti 1 puslapyje. 
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