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Vilma Orlovienė 

Pradinis ugdymas 

Mokytoja metodininkė 

Panevėžio r. Piniavos mokykla-darželis 

El. p. vilmba@gmail.com 

 

PAMOKOS PLANAS 

 

TEMA. Augalų gyvenimas. 

 

KLASĖ. 2 klasė. 

 

UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS 

Dalykinės: gamtos mokslų ir technologijų. 

Bendrosios: pažinimo, mokėjimo mokytis, iniciatyvumo ir kūrybingumo. 

 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI  

 Remdamiesi patirtimi, įgyta auginant augalus, stebėdami vaizdinę medžiagą mokiniai 

susipažins su saulėgrąžos gyvenimo ciklu ir pasirinktu būdu parodys, jog žino augalo 

gyvenimo etapus. 

 Nagrinėdami paveikslėlius, aiškinsis, ar visų augalų gyvenimo ciklai vienodi.  

 

INTEGRACIJA. Algoritmai ir programavimas: augalo gyvenimo ciklo atkūrimas programuojant 

skirtingų veikėjo kaukių keitimąsi „Scratch“ programoje. 

 

MOKYMOSI VEIKLOS 

 

Veikla (pavadinimas, 

trukmė, metodai)  

Veiklai įgyvendinti naudojama medžiaga, priemonės 

Klasės nuteikimas 

darbui. 

Pokalbis, 

demonstravimas.  

2 min. 

Mokiniai prisijungia prie „Nearpod“ interaktyvios mokymosi 

platformos: 

https://nearpod.com/teach-b 

Mokiniai įveda kodą, kuris suformuojamas, kai mokytojas pradeda 

pamoką. 

 

Įvadas į naują 

pamoką. 

Diskusija, „Minčių 

lietus“. 6 min. 

Mokiniai stebi vaizdinę medžiagą 

(https://www.youtube.com/watch?v=lsD_8wAi93M) „Nearpod“ 

platformoje, dalijasi įspūdžiais ir „Bendradarbiavimo lentoje“ 

(„Collaborate board“) kiekvienas parašo spėjimus, ko mokysis, ką 

norėtų sužinoti pamokoje. 

Temos skelbimas, 

uždavinių aptarimas. 

Pokalbis. 2 min. 

Mokytoja kartu su mokiniais aptaria pamokos uždavinius, mokiniai 

išsikelia tikslą, ko išmoks pamokoje.  

Vaizdinės medžiagos 

demonstravimas. 

Demonstravimas, 

pokalbis, diskusija.  

5 min. 

Mokiniai atidžiai apžiūri paveikslėlį „Saulėgrąžos gyvenimo ciklas“, 

dalijasi mintimis, ką suprato apžiūrėję paveikslėlį.  

Stebi vaizdinę medžiagą 

(https://www.youtube.com/watch?v=x5mHzwEOpp4) „Nearpod“ 

platformoje.  

Išskiria svarbiausius saulėgrąžos gyvenimo etapus. 

https://nearpod.com/teach-b
https://www.youtube.com/watch?v=lsD_8wAi93M
https://www.youtube.com/watch?v=x5mHzwEOpp4
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Pateikčių 

demonstravimas.  

5 min. 

Mokiniai stebi pateiktis, įsidėmi svarbiausius dalykus apie vienmečius, 

dvimečius, daugiamečius augalus.  

Tarpiniai apžvalginiai 

klausimai. 

Žaidimas. 5 min. 

„Nearpod“ platformoje organizuojama viktorina („quiz“). Mokiniai 

atsako į tarpinius klausimus: 

 Koks augalo gyvenimo ciklas? 

 Ar visų augalų gyvenimo ciklas toks pats? 

 Kas įvyksta, kai augalas pražysta? 

 Iš kur atsiranda sėklos? 

Programavimas 

„Scratch“ aplinkoje. 

20 min. 

 

Mokiniai prisijungia prie https://scratch.mit.edu/ ir kuria augalo kaukes, 

piešia, kaip „auga“ augalas.  

Skaitmeninio turinio kūrimas ir programavimas suteikia mokiniams 

galimybes parodyti savo žinias interaktyviu būdu.  

 

VERTINIMAS (trukmė, priemonės).  

 

Mokiniai turi žinoti, kad augalo gyvenimas susideda iš šių pagrindinių gyvenimo etapų: 

1. sėklos; 

2. išdygsta daigas; 

3. jaunas augalas; 

4. suaugęs augalas; 

5. augalas žydi; 

6. augalas vysta; 

7. augalas miršta. 

Pamokoje siūlomas formuojamasis vertinimas. Mokiniai mokėsi „Nearpod“ platformoje, atsakė į 

viktorinos klausimus. Mokytojas iš karto gali matyti mokinių atsakymus, žinoti kiekvieno 

pasiekimus.  

 

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS (trukmė, priemonės).  

 

Pamokos pabaigoje „Nearpod“ platformoje „Bendradarbiavimo lenta“ mokiniai ant lapelių užrašo 

atsakymą į pasirinktą sakinį: 

 Aš galiu išvardyti augalo gyvenimo pagrindinius etapus ... 

 Aš sužinojau ... 

 Aš supratau, kad ... 

 Man kilo idėja ... 

 

NAMŲ DARBAI.  

PASIŪLYMAI Pabaigti kurti projektus https://scratch.mit.edu/ ir pasidalyti sukurtais projektais su 

mokytoja. 

________________________ 

 

  

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
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Dainora Šešetienė 

Pradinis ugdymas 

Vyresn. mokytoja 

Panevėžio r. Velžio gimnazija 

El. p. dainudaineliux@gmail.com 

 

PAMOKOS PLANAS 

 

TEMA. Kiek daugiau? Kiek mažiau? 

 

KLASĖ. 2 klasė. 

 

UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS 

 

Dalykinės: matematinė (matematinio mąstymo, uždavinių nagrinėjimo kompetencijos), 

skaitmeninio raštingumo. 

Bendrosios: mokėjimo mokytis, komunikavimo, asmeninė. 

 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI  

Naudodamiesi mokytojos pateiktais pavyzdžiais, dirbdami porose, teisingai išspręs bent 2 iš  

4 skirtuminio palyginimo uždavinių. 

 

INTEGRACIJA. Fizinis ugdymas (judėjimo įgūdžiai). 

 

MOKYMOSI VEIKLOS 

 

Veikla (pavadinimas, 

trukmė, metodai)  

Veiklai įgyvendinti naudojama medžiaga, priemonės 

Pamokos uždavinio 

skelbimas.  

Pokalbis, 

demonstravimas, kaip 

sprendžiami 

uždaviniai, kai reikia 

apskaičiuoti skirtumą. 

3 min.  

„Microsoft Whiteboard“ lenta. 

Interaktyvus žaidimas 

„Kiek mažiau?“  

7 min. 

Internetinė platforma „Worldwall“ 

https://wordwall.net/resource/9880880/kiek-ma%C5%BEiau 

Fizinio aktyvumo 

pertraukėlė „Ąžuolo 

mankšta“. 3 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=HOpnHqzQQ-

g&ab_channel=LTOK%26LTeam 

Lentelėje pateiktų 

duomenų analizė 

(mokiniai savaitę 

reguliariai atliko 

lentelėje nurodytus 

fizinius pratimus ir 

Lentelės pavyzdys: 

Pratimas Geriausias rezultatas 

Pritūpimai (per 30 s)  

Šuoliukai su šokdyne (per 30 s)  

Atsilenkimai (per 30 s)  

Pratimas „Lenta“ (s)  
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įrašė geriausią 

rezultatą). Diskusija, 

„Minčių lietus“, 

atsakymai į 

klausimus. 10 min. 

 

„Microsoft Whiteboard“ lenta (bendradarbiavimo režimas). 

Skirtuminio 

palyginimo uždavinio 

sprendimo pavyzdys. 

Aiškinimas, 

demonstravimas.  

3 min. 

„Microsoft Whiteboard“ lenta. 

Darbas porose 

atskiruose 

„kambariuose“. 

Lentelėje pateiktų 

duomenų palyginimas, 

uždavinių sprendimas 

(mokiniai turi išspręsti 

bent 2 skirtuminio 

palyginimo 

uždavinius iš 4). 

Veiksmų ir atsakymų 

užrašymas 

mokomajame 

bloknote. 10 min. 

„Microsoft Teams“ „kambariai“.  

Veiksmai ir atsakymai užrašomi mokomajame bloknote. 

Atliktų užduočių 

aptarimas, 

įsivertinimas. 

Pokalbis. 10 min. 

„Microsoft Whiteboard“ lenta, emocijų veidukai. 

 

VERTINIMAS (trukmė, priemonės).  

 

Formuojamasis vertinimas. Mokomajame bloknote šalia išspręstų skirtuminio palyginimo 

uždavinių „įklijuojamas“ lipdukas su komentaru. „Microsoft Teams“, mokomasis bloknotas.  

 

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS (trukmė, priemonės).  

 

Emocijų veidukai.  

Nebaigtų sakinių metodas („Aš džiaugiuosi, kad....“. „Man pavyko....“. „Buvo sunku...“. „Aš 

supratau...“). 

 

NAMŲ DARBAI.  

PASIŪLYMAI. Interaktyvūs žaidimai internetinėje platformoje „Wordwall“ 

https://wordwall.net/resource/11381805/atimtis-iki-20 

https://wordwall.net/resource/1979341/dvi%C5%BEenkli%C5%B3-skai%C4%8Di%C5%B3-

atimtis-iki-100 

________________________ 

  

https://wordwall.net/resource/11381805/atimtis-iki-20
https://wordwall.net/resource/1979341/dvi%C5%BEenkli%C5%B3-skai%C4%8Di%C5%B3-atimtis-iki-100
https://wordwall.net/resource/1979341/dvi%C5%BEenkli%C5%B3-skai%C4%8Di%C5%B3-atimtis-iki-100
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Sigitas Žaluda  

Pradinis ugdymas 

Mokytojas metodininkas  

Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazija  

El. p. zaludass@gmail.com 

 

 

PAMOKOS PLANAS 

 

 

TEMA. Saulės sistema. 

 

KLASĖ. 4 klasė. 

 

UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS 

Dalykinės: gamtos ir socialinių mokslų bei IT kompetencijos. 

Bendrosios: mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo kompetencijos. 

 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI:  

Išmokti bendradarbiaujant grupėje trumpai 3–4 sakiniais ir tiksliais faktais pristatyti paskirtą 

planetą, remiantis peržiūrėtu įrašu apie Saulės sistemą ir perskaičius trumpą santrauką apie planetą.  

 

INTEGRACIJA. Lietuvių kalba – planetų, žvaigždžių ir kitų astronominių kūnų pavadinimų 

rašyba. 

 

MOKYMOSI VEIKLOS 

 

Veikla (pavadinimas, 

trukmė, metodai)  

Veiklai įgyvendinti naudojama medžiaga, priemonės 

Įrašo apie planetas 

žiūrėjimas, diskusija 

užduodant klausimus. 

10 min.  

Įrašas apie planetas interneto svetainėje „Linksma mokykla“: 

https://www.youtube.com/watch?v=CHY3FMQhFwI&t=512s 

(dalykas – pasaulio pažinimas, įrašas – „Saulės sistemos planetos“).  

Klausimai iš anksto žinomi, kad tiksliai atkreiptų dėmesį.  

Klausimai paskelbti „Microsoft Teams“ aplinkoje (jeigu nesinaudoja 

šiuo įrankiu, galima pasinaudoti „Messenger“):  

1. Kuri planeta skrieja greičiausiai?  

2. Kuri yra trečioji Saulės sistemos planeta?  

3. Kuri didžiausia planeta?  

4. Kurioje planetoje būna trumpiausia para? 

5. Kuri Saulės sistemos planeta turi 82 palydovus?   

6. Iš ko sudaryti Saturno žiedai?  

7. Kuri planeta šalčiausia? 

8. Kiek trunka Saturno metai?  

9. Kuri planeta vadinama ledo milžinu?  

Darbas grupėje  

po 3 – pasirengimas 

pristatyti paskirtą 

planetą. 10 min.  

Naudodamiesi „Zoom“ platforma suskirstytuose kambariuose skaito 

žinyno „Aš ir pasaulis“ 116–117 p. (leidykla „Debesų ganyklos“, 

sudarytoja Danguolė Kandrotienė) apie planetą ir mokosi ją pristatyti.  

(Mokytojas iš anksto paskirsto planetas grupėms.)  

Grupių darbo 

pristatymas. 15 min. 

Grupės glaustai ir trumpai pristato paskirtą planetą: papasakoja tikslius 

faktus. Kitos grupės užduoda po vieną klausimą.   

https://www.youtube.com/watch?v=CHY3FMQhFwI&t=512s
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VERTINIMAS: (trukmė, priemonės) 

 

Pamokos pabaigoje vyrauja formuojamasis vertinimas, įvertinami mokiniai už darbą grupėje, už 

sklandų ir glaustą pristatymą. Įvertinimas aprašomuoju būdu ir lygmeniu numatomas kitą 

pamoką, kai mokiniai skaitmeninėje mokymo(si) aplinkoje „EDUKA klasė“ atliks paskirtą 

užduotį „Saulės sistema“. Už šį kitos pamokos darbą įvertinami taip: surinkę 85–100 proc. 

aukštesniuoju lygmeniu, 60–84 proc. – pagrindiniu lygmeniu, 40–59 proc. – patenkinamu, 

mažiau negu 40 proc. – nepatenkinamu lygmeniu.  

 

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS: (trukmė, priemonės) 

Grupės darbo įsivertinimas (10 min.). Atlikdami refleksiją pokalbių langelyje (angl. chat) 

užbaigia parašyti pasirinktus sakinius: Man patiko ta dalis..., Gyvenime pritaikysiu..., Aš dar 

nesupratau..., Man sunkiausia buvo..., Galiu įrodyti, kad dirbau..., Pamokoje buvo svarbiausia.... 

Įsivertina naudodamiesi įsivertinimo kortelėmis: geltona (puikiai atlikta veikla), žalia (gerai), 

mėlyna (patenkinamai), ruda (nepatenkinamai). Vertindamiesi pakelia atitinkamą kortelę, 

atkreipia dėmesį, ar buvo tikslūs faktai, ar sklandžiai vyko pristatymas, koks buvo atskirų narių 

indėlis.  

 

NAMŲ DARBAI. Skiriami namų darbai pasiruošti kitos pamokos savarankiškam darbui: 4 kl. 

pasaulio pažinimo vadovėlyje „GILĖ“ (56–57 p.) perskaityti tekstą apie planetas ir skaitmeninėje 

mokymo(si) aplinkoje „EDUKA klasė“ (paties mokytojo sukurtų užduočių banke) atsakyti į 

pateiktus 6 vadovėlio klausimus.  

PASIŪLYMAI. Pamokos pradžioje stebint įrašą: 

https://www.youtube.com/watch?v=CHY3FMQhFwI&t=512s siūloma jį trumpinti, nes dalis 

pateiktos medžiagos nėra tiesiogiai susiję su šia tema.  

 

________________________ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CHY3FMQhFwI&t=512s
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Sigitas Žaluda  

Pradinis ugdymas 

Mokytojas metodininkas  

Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazija  

El. p. zaludass@gmail.com 

 

PAMOKOS PLANAS 

 

TEMA. Viduramžiai. 

 

KLASĖ. 4 klasė. 

 

UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS 

Dalykinės: socialinių mokslų ir IT kompetencijos. 

Bendrosios: mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo kompetencijos.  

 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI:  

Remiantis peržiūrėtu įrašu bei pateiktimis apie viduramžių laikotarpį, savarankiškai atlikti 

skaitmeninėje mokymo(si) aplinkoje „EDUKA klasė“ užduotį „Viduramžiai“ ir teisingai atsakyti į 

6–9 klausimus bei surinkti 60–100 proc.  

 

INTEGRACIJA. Prevencinės žmogaus saugos ir sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

programos, šių dienų pasaulio aktualijos.  

 

MOKYMOSI VEIKLOS 

 

Veikla (pavadinimas, 

trukmė, metodai)  

Veiklai įgyvendinti naudojama medžiaga, priemonės 

Įrašo apie viduramžių 

laikotarpį žiūrėjimas, 

diskusija užduodant 

klausimus. 10 min.  

Įrašo žiūrėjimas apie viduramžių laikotarpį: 

https://www.youtube.com/watch?v=6T_R5uao_Wc  

Klausimai iš anksto žinomi, kad tiksliai atkreiptų dėmesį.  

Klausimai nusiųsti „Microsoft Teams“ platformoje:  

1. Kelintame amžiuje Europą užklupo buboninis maras?  

2. Dėl kokių priežasčių jis negailestingai plito? 

3. Kas kiek metų maras pasikartodavo?  

4. Kokių ėmėsi priemonių viduramžių karalysčių karaliai, kad 

sustabdytų plintantį marą? 

5.  Kas buvo svarbu Raguzos (dab. Dubrovniko) miestui? Kodėl?   

6. Kas Raguzos mieste buvo sukurta? 

7. Iš kokios kalbos kilo žodis karantinas?  

8. Kaip pažymėdavo viduramžių miestų gyventojus, kurie 

sulaužydavo karantino taisykles?   

9. Kas sieja viduramžius ir šių dienų pasaulio aktualijas?   

Darbas su pateiktimis. 

5 min.  

Demonstruojamos ir aptariamos parengtos pateiktys pagal skaitmeninėje 

mokymo(si) aplinkoje „EDUKA klasė“ užduotį „Viduramžiai“. 

Savarankiškas darbas 

skaitmeninėje 

mokymo(si) aplinkoje 

„EDUKA klasė“, 

užduotis 

Individualiai, naudodamiesi žinynu „Aš ir pasaulis“, 148–149 p. 

(leidykla „Debesų ganyklos“, sudarytoja Danguolė Kandrotienė), 

pateiktomis pateiktimis, atlieka skaitmeninėje mokymo(si) aplinkoje 

„EDUKA klasė“ užduotį „Viduramžiai“. Užduotį atlieka tiesiogiai 

dalyvaudami „Zoom“ platformoje ir prisijungę skaitmeninėje 

https://www.youtube.com/watch?v=6T_R5uao_Wc
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„Viduramžiai“.  

20 min.  

mokymo(si) aplinkoje „EDUKA klasė“.  

 

VERTINIMAS: (trukmė, priemonės)  

Pamokoje vyrauja formuojamasis vertinimas, įvertinami mokiniai už aktyvų darbą, už pateiktus 

atsakymus. Už savarankišką darbą skaitmeninėje mokymo(si) aplinkoje „EDUKA klasė“ užduotį 

„Viduramžiai“ mokiniai pamokos pabaigoje įvertinami taip: surinkę 85–100 proc. aukštesniuoju 

lygmeniu, 60–84 proc. – pagrindiniu lygmeniu, 40–59 proc. – patenkinamu, mažiau negu 40 

proc. – nepatenkinamu lygmeniu. 

 

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS: (trukmė, priemonės) 

Individualaus darbo įsivertinimas (10 min.). Atlikdami refleksiją pokalbių langelyje (angl. chat) 

užbaigia parašyti pasirinktus sakinius: Man patiko ta dalis..., Gyvenime pritaikysiu..., Aš dar 

nesupratau..., Man sunkiausia buvo..., Galiu įrodyti, kad dirbau..., Pamokoje buvo svarbiausia.... 

Įsivertina naudodamiesi įsivertinimo kortelėmis: geltona (puikiai atlikta veikla – 85–100 proc.), 

žalia (gerai – 60–84 proc.), mėlyna (patenkinamai – 40–59 proc.), ruda (nepatenkinamai – mažiau 

nei 40 proc.). Vertindamiesi pakelia atitinkamą kortelę, atkreipia dėmesį į tai, kiek surinko 

procentų už skaitmeninėje mokymo(si) aplinkoje „EDUKA klasė“ atliktą užduotį „Viduramžiai“. 

 

NAMŲ DARBAI. Skiriami namų darbai 4 kl. pasaulio pažinimo vadovėlyje „GILĖ“ I d. (58–59 p.) 

perskaityti tekstą apie viduramžius („Kada buvo riterių laikai?“) ir skaitmeninėje mokymo(si) 

aplinkoje „EDUKA klasė“ (paties mokytojo sukurtų užduočių banke) atsakyti į pateiktus vadovėlio 

klausimus: 

1. Ką vaizduoja 58 p. esanti iliustracija? Aprašykite 2–4 sakiniais.  

2. Panagrinėkite 59 p. iliustracijas ir 4 sakiniais apibūdinkite viduramžius?  

3. Kuo vertėsi viduramžių žmonės?  

4. Kodėl riteriais tapdavo dauguma kilmingųjų? 

 

PASIŪLYMAI. Pamokos pradžioje stebint įrašą siūloma jį trumpinti, nes įrašas šiek tiek ištęstas.  

 

________________________ 
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Asta Žaludienė 

Pradinis ugdymas 

Mokytoja metodininkė 

Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazija 

El. p. mokytojasta@gmail.com 

 

 

PAMOKOS PLANAS 

 

TEMA. Kalėdinių meduoliukų užduotys. 

 

KLASĖ. 4 klasė. 

 

UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS 

 

Dalykinės: komunikavimo gimtąja kalba, matematikos, technologijų, socialinių mokslų 

kompetencija. 

Bendrosios: mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo bei asmeninė kompetencija. 

 

MOKYMOSI UŽDAVINIAI  

 

Mokiniai, atlikdami užduotis „Genially“ erdvėje, suras eilėraštyje surimuotus žodžius, įtvirtins 

daiktavardžių linksniavimą, išspręs tekstinius uždavinius ir atsakys į šventinės viktorinos 

klausimus. 

 

INTEGRACIJA. Tai šventinės pamokos planas, pateiktos lietuvių kalbos, matematikos bei 

pasaulio pažinimo užduotys, susijusios su Kalėdų tema.  

 

MOKYMOSI VEIKLOS 

 

Veikla (pavadinimas, trukmė, 

metodai)  

Veiklai įgyvendinti naudojama medžiaga, priemonės 

1 užduotis – surasti surimuotus 

žodžius. 5–10 min. 

Visos pamokos užduotys atliekamos kompiuteriu ar kitu 

išmaniuoju įrenginiu individualiai ar porose. Pamokos 

nuoroda: 
https://view.genial.ly/61c1a22e713adb0de902881f/interactive-
content-meduoliuku-uzduotys  

2–3 užduotys – linksniuoti 

daiktavardžius. 5–10 min. 

4–5 užduotys – atlikti daugybos ir 

dalybos veiksmus. 10–15 min. 

6 užduotis – kalėdinė viktorina.  

5 min. 

7 užduotis – kalėdinio sveikinimo – 

linkėjimų rašymas „Mentimeter“ 

platformoje. 

Linkėjimus rašo vaikai, greičiau atlikę užduotis. 

Naudojamas „Mentimeter“ „Debesies“ šablonas. 

 

VERTINIMAS (trukmė, priemonės).  

 

Formuojamuoju vertinimu vertinami mokinių bendradarbiavimo, pagalbos vienas kitam, 

naudojimosi technologijomis įgūdžiai. 

 

https://view.genial.ly/61c1a22e713adb0de902881f/interactive-content-meduoliuku-uzduotys
https://view.genial.ly/61c1a22e713adb0de902881f/interactive-content-meduoliuku-uzduotys
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REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS (trukmė, priemonės).  

 

„Mentimeter“ platformoje mokiniai pirmiausia įvertino užduočių sudėtingumą (tai svarbu 

tobulinant užduotis ir jų pateikimą), o tada įsivertino ir savo gebėjimus įvairiose srityse. 

 

 
 

________________________ 


