
Pamokos planas 
Pamokos pavadinimas: LIETUVOS GYVŪNAI 
Kokiam skyriui skirta: Vaikų rateliui (keturmečiai) 
Pamokos tikslai:  

Tikslas yra supažindinti vaikučius su gyvūnais, gyvenančiais Lietuvos miškuose ir laukuose. 
Pakartoti pavadinimus tų, kuriuos jie jau pažįsta, sužinoti kaip lietuviškai vadinasi tie, kurių 
pavadinimai jiems naujiena. Taip pat išgirsti jų balsus, netgi pačių tyliausiųjų kaip pavyzdžiui 
skruzdėlytės. Tokiu būdu lyg ir pakeliauti po Lietuvą ir pasidžiaugti jos garsais. 

Tolimesnis pamokos tikslas yra išmokti perskaityti ir parašyti gyvūnų pavadinimus, 
orientuojantis į dviskiemenius žodžius (LAPĖ, MEŠKA ir pan.). Tiems, kam dar sunkiau sekasi, 
akcentuoti tik pirmąjį pavadinimo garsą.  
 
Reikalinga medžiaga:   

Didelis Lietuvos žemėlapis, padarytas ant medžiagos; kortelės su Lietuvos gyvūnų 
paveikslėliais; skaidrės su Lietuvos gyvūnų daromais garsais ir nuotraukomis; spalvinimo ir rašymo 
lapai su gyvūnų paveikslėliais ir reikiamomis raidėmis žodžiams. 
 
Kaip pristatysit pamoką mokiniams? (Ką sakysite/parodysite?) 

Kiekvienas šeštadienis mūsų klasėje turi temą, kurios pagrindu mes dirbame visą dieną. 
Vaikučių, kuriems dar tik keturi metukai, dėmesio išlaikymas yra labai trumpas, bet paruošus 
atitinkamai visos dienos darbelius, galime pasidžiaugti mažųjų žiniomis dienos pabaigoje. Taip ir tema 
“Lietuvos gyvūnai” yra mūsų visos dienos projektas. 
 
Kaip atsižvelgsit į mokinių mokinimosi būdą? (vizualinį, klausos, kinestetikos, diskusijos, sprendžiant 
užduotis mažom grupėm) 

Dirbant su keturmečiais ypatingai svarbu naudoti kuo įvairesnes mokymo priemones. Todėl 
pristatant Lietuvos gyvūnus mes dirbsime judėdami (Įvadas), kad lenviau būtų išlaikyti visų vaikučių 
dėmesį. Taip pat naudosime vizualias priemones, padedančias geriau įsiminti gyvūnus ir jų 
pavadinimus, turintiems regimąją atmintį (Lietuvos gyvūnų kortelės). Pamokėlėje bus ir garsinė 
medžiaga, padedanti išmokti tiems, kieno atmintis aktyvesnė naudojant klausą (Skaidrės su Lietuvos 
gyvūnų balsais). Ir pabaigoje pasirinktina paskutinė užduotis orientuota į darbą grupelėmis, kai vaikai 
gali prireikus padėti vieni kitiems (Spalvinimas ir rašymas). 
   
Pamokos eiga, paeiliui.   
ĮVADAS   

Iš ryto, po pasisveikinimo ir pasikalbėjimo (kiekvieno šeštadienio rutina), mes “keliaujame” į 
Raidžių šalį, kur sutinkame raidelę, kuria tą šeštadienį mokysimės. Mūsų kelionė yra žaidimo forma, 
kai darome įvairius garsus ir judesius, imituodami lipimą į kalną, ėjimą per tiltą, šliaužimą per žolę ir 
pan. Šios kelionės metu mes stebime aplinką ir (pagal šios dienos temą) pamatome įvairius žvėrelius. 
Mokytoja tik suintriguoja vaikus, klausdama, ką jie pastebėjo ten staiga išbėgusį iš miško, o čia jau 
pasipila vaikučių vaizduotė ir žinios, įvardinant gyvūnus. Taip ne tik lavinamas vaikų mąstymas, bet ir 
pasiruošiama vėlesniems dienos užsiėmimams, kai jau mokytoja gali įsivaizduoti, kokius žvėrelius, 



paukščiukus vaikai pažįsta, o kurie gal but bus jiems pirmą kartą matomi. Tuo pačiu tai ir lavina 
vaikučių lietuvišką žodyną, moko juos reikšti savo mintis. 
LIETUVOS GYVŪNŲ KORTELĖS 
Mokomoji medžiaga ir priemonės: ant medžiagos padarytas Lietuvos žemėlapis; kortelės su 
Lietuvos gyvūnų paveikslėliais. 

Visi vaikučiai sėdi rateliu ant kilimo ir yra pasiruošę “keliauti” į Lietuvą ir sutikti joje 
gyvenančius žvėrelius ir paukštelius. Viduryje rato yra patiestas didelis Lietuvos žemėlapis. Šalia jo 
užverstos (kad vaikučiai nematytų) kortelės su įvairiais Lietuvos gyvūnais. Mokytoja pasakoja istoriją, 
kaip keliaujame mes visi po Lietuva ir staiga… 
pvz.: Ignas išgirsta kažkokį garsą ir prieina pasižiūrėti, kas ten. 
Tada Ignas prieina prie žemėlapio ir atverčia vieną kortelę. Visiems vaikučiams parodo, kas joje 
pavaizduota ir pats pasako gyvūno pavadinimą. Jeigu Ignas nežino, jam padeda draugai. Tada jis 
išrenka, kurioje Lietuvos vietoje jis “susitiko” tą gyvūną ir padeda kortelę ant žemelapio. Pasakojimas 
vyksta tol, kol visos korteles atverstos ir žemėlapis nusėtas Lietuvoje gyvenančių gyvūnų 
paveiksliukais, kaip ir mažūjų galvelėse pilna vieniems daugiau kitiems mažiau žinomų lietuviškų 
žodelių. 
 

 
  Pabaigus keliauti po Lietuvą, vaikučiai padeda sutvarkyti korteles, suvynioti žemėlapį ir gali trumpai 
atsipūsti, darydami įvairius darbelius klasėje, kurie jau iš anksto jiems paruošti lentynose. Dažnai 
mūsų pertraukėlė nuo grupinio darbo klasėje buna ir šokių arba dainavimo pamoka, kur jie gali 
pajudėti. Na o visi darbeliai klasėje, kuriuos patys vaikučiai išsirenka, kai nedarome grupinių 
pamokėlių, taip pat turi mokomąjį/lavinamąjį tikslą. Visi jie yra daugiau ar mažiau savaime 
suprantami ir reikalauja minimalios mokytojo pagalbos. Todėl vaikučiai jaučiasi labai savarankiški, 
galėdami išsirinkti, ką nori veikti, bet tuo pačiu kaip ir nepastebimai toliau mokydamiesi. 
Pvz.:  karpymas - kad stiprėtų rankytės raumys ir vaikučiai butų geriau pasiruošę rašymui; 
rūšiavimas- mokosi vaikai atskirti gyvus ir negyvus daiktus; arba daržoves ir vaisius; dėlionės – 
lavinančios vizualinį atrinkimą ir pan. 



     
LIETUVOS GYVŪNAI IR JŲ BALSAI 
Mokomoji mežiaga ir priemonės: iš anksto mokytojos paruoštos skaidrės, kur vienoje yra tik 
gyvūno daromas garsas, o kitoje jau parodomas ir pats gyvūnas; kompiuteris; projektorius; garso 
kolonėlės. 
Trečia dalis mūsų susipažinimo su gyvūnais yra žaidimas, kai turime atpažinti jų daromus garsus. Iš 
anksto paruoštose skaidrėse už kiekvieno garso “slepiasi” tą garsą darantis gyvūnas. Vaikučiai vėl 
susėda (jei kam nors patogiau gali net ir atsigulti) rateliu ant kilimo. Mokytoja labai trumpai paaiškina 
žaidimo taisykles – pirmiausiai visi pasiklausys paslaptingo garso, o tada po vieną galės spelioti, koks 
tai galėtų buti gyvūnas. Kad mažieji iš tikrujų atidžiai klausytūsi, galima pasiūlyti jiems užmerkti 
akytes. Pasiklausius garso, visi atsimerkia ir mėgina atspėti. Kai tik mokytoja išgirsta teisingą 
atsakymą, atverčia skaidrę vaizduojančią tą gyvūną. Taip mažieji susipažįsta su lapės, vilko, meškos, 
stirnos, genio, skruzdelyčių, ežiuko, pelėdos, apuoko, voverytės, briedžio, gyvatės, šerno, stumbro, 
kiškio, pelytės, gandro, anties ir gulbės balsais. Spėlioti gyvūnus vaikams labai patinka. O tada dar 
matant ju tikras nuotraukas ir pakartojant pavadinimus, Lietuvos gyvūnai tikrai pasilieka atmintyje. 
 
Skaidrių pavyzdys: 

Lietuvos gyvunu 
balsai.pptx  

SPALVINIMAS ir RAŠYMAS  
Paskutinis temos “Lietuvos gyvūnai” pristatymo etapas yra spalvinimas ir žodžių rašymas. Šis etapas 
jau yra pasirinktinas ir daro tik tie vaikučiai, kurie nori. Mat keturmečiai dar ne visi yra pasiruošę 
rašyti o juo labiau sudėlioti iš raidelių nors ir trumpus žodelius. Bet tai geras paskatinimas tobulėti 
tiems, kurie jau pažengę į priekį arba netgi ir tiems, kurie prisijungia prie draugų ir pirmą kartą 
mėgina sudėti žodelį. 
Vaikučiai išsirenka, kurio gyvūno paveikslėlį jie norės nuspalvinti. Tada sukarpo apačioje paveikslėlio 
surašytas raideles, sudėlioja iš jų gyvūno pavadinimą ir suklijuoja jas. Tada nuspalvina paveikslėlį. 
Darbas gali būti individualus, kai mokytojos pasiruošusios padėti kiekvienam, kuriam tik reikia 
pagalbos. Bet dažniausiai pagalbininkais buna patys vaikai, nes tie kurie jau gali sudėti keturių-penkių 
raidelių žodžius, mielai ištiesia pagalbos ranką draugams. Taip net ir individualus darbas savaime 
pavirsta į darbą grupelėmis. 
Pvz.: paveikslėlis KIŠKIS 



                           
  
Kaip  užbaigsite pamoką? 
Prieš pasiruošimą keliauti namo, mes visada dieną pabaigiame trumpu pasikalbėjimu apie tai, ką 
šiandien išmokome. Šios temos užbaigimui, mokytoja paprašo kiekvieno vaiko pagalvoti, koks 
Lietuvos gyvūnas jiems labiausiai patinka. O tada kiekvienas iš eiles pasako savo mylimiausiojo 
pavadinimą. Taip ir pakartojame, kokius gyvūnus žinome, prisimename, ką išmokome, o tuo pačiu 
vaikučiai vėl turi galimybę išreikšti savo mintis lietuviškai, klausantis auditorijai. Taip ne tik 
užakcentuojame išmoktus gyvūnų pavadinimus, bet ir tobuliname lietuvių kalbos raiškumą. 
 
Kaip įvertinsit pamokos pasisekimą, mokinių supratimą? 
Vaikų ratelio klasė – tai pirmieji žingsniai lietuviškos mokyklos ir lietuviško žodžio meilei. Kiekviena 
pamokėlė, kiekvienas užsiėmimas – tai jos kruopelytė, pasėta mažųjų keturmečių lietuviukų širdutėse. 
Pats didžiausias įvertinimas mokytojo darbo yra jų šypsenos, jų nepaliaujamas čiauškėjimas, jų 
klausimai ir tie nuostabiai gražiai ištarti lietuviški žodžiai. Gera klausyti jų samprotavimo apie 
labiausiai patinkantį gyvūną. Ir šypseną kelia įtikinėjimai, kad jie tikrai dažnai girdi, kaip skruzdėlytės 
“kalba” dirbdamos. Ir labai gera matyti su kokiu pasididžiavimu jie dedasi į kuprines nuspalvintus 
paveikslėlius su suklijuotais žodžiais. O jei savaitės bėgyje namuose jie dar ir paklaus tėvelių, kada 
galės vėl eiti į lietuvišką mokyklą, tai ir yra didžiausias pasisekimas, kurio galėjo tikėtis mokytojos. 
 
 

Paruošė  Giedrė Starinskienė 
Čikagos lituanistinė mokykla 

 


