
 
Pamokos planas 
 
Pamokos pavadinimas:  Profesijos 
 
Kokiam skyriui skirta:  2-3 kl. 
  
Pamokos tikslai:  
platesni: mokiniai susipažins su profesijų lietuviškais terminais. 
mažesni: mokiniai mokės 10-20 profesijų pavadinimų; mokės pasakyti profesijos moterišką ir vyrišką 
giminę, vienaskaitą ir daugiskaitą; profesiją apibūdinančius veiksmažodžius; mokės lietuviškai žaisti 
situacijų žaidimą “Pas daktarą”. 
   
Reikalinga medžiaga: skaidrės ir projektorius, užduočių lapai, žirklės, pieštukas, tualetinis popierius, 
lipni juostelė, saldainiai M&Ms. 
 
Kaip pristatysit pamoką mokiniams? (Ką sakysite/parodysite?) 
Mokiniams rodysiu skaidres, karpysime korteles su profesijų paveikslėliais, atliksime rašymo ir 
tapatinimo užduotis, vaidinsime, žaisime situacijų žaidimą “Pas daktarą”. 
 
Kaip atsižvelgsit į mokinių mokinimosi būdą? (vizualinį, klausos, kinestetikos, diskusijos, sprendžiant 
užduotis mažom grupėm) 
Metodai: skaidrių rodymas, pokalbis, klausymas, rašymas, tapatinimas, vaidinimas, situacijų žaidimas.   
Mokiniai sėdės grupelėse po keturis, tačiau užduotis atliks savarankiškai.  Vaikai žiūrės skaidres, karpys 
paveikslėlius, girdės mokytojos tariamus profesijų pavadinimus, rašys žodžius.  Taip pat vaikai judės, 
nes kiekvienas turės galimybę suvaidinti profesiją ir pažaisti žaidimą. 
    
Pamokos eiga, paeiliui.   
Pirmiausia pristatau temą “Profesijos” ir paklausiu, ar vaikai žino, kas yra profesija.  Jei nežino, parodau 
ekrane paveiklėlį su 8 profesijų atstovais.  Aptariu sąvoką su mokiniais: profesija yra darbas, kurį 
žmonės dirba ir už kurį gauna pinigus.  Kad įgytų profesiją, dažnai žmonės, užbaigę mokyklą, dar turi 
mokytis koledže ar universitete. (Skaidrės, 1-2 psl.) 
Mokiniams išdalinu profesijų korteles (Skaidrių priedas, 57-58 psl.).  Vaikai apžiūri paveikslėlius.  
Paklausiu, ar žino profesijų pavadinimus.  Jeigu kurių nežino, tai tuojau išmoksime.  Skelbiu užduotį: 
vaikai turi iškirpti 18 profesijų kortelių.   
Baigę kirpti, skelbiu kitą užduotį: žiūrėsime skaidres ir, suradę atitinkamą paveikslėlį, užrašysime 
profesijos pavadinimą kitoje paveikslėlio pusėje pieštuku.  (Skaidrės, 3-20 psl.)  Rodydama kiekvieną 
skaidrę, mokinių klausiu šių klausimų:  

1. Parodau paveikslėlį - kokia tai profesija?  Jei kas žino, spėja.   
2. Parodau pavadinimą – pvz., jei vyras – tai siuvėjas, jei moteris – tai siuvėja (neminiu kalbos 

dalių terminų).  Vaikai pakartoja pavadinimą garsiai ir jį užsirašo (galima užrašyti tik vieną bet 
kurios giminės žodį). 

3. Klausiu: ką daro siuvėjai? (vaikai išgirsta daugiskaitinį daiktavardį – siuvėjai).   Siuvėjai siuva, 
siuva drabužius, siuva kelnes... 

 
Kokių dar žinai profesijų?   Vaikai pasako, kokias profesijas žino ir kurios nebuvo paminėtos skaidrėse.  
Dar parodau keletą profesijų (Skaidrės, 21-25 psl.) 
 



Pakartokim! (Skaidrės, 26-48 psl.) 
Vaikai turi pasakyti:  

1. Profesijos pavadinimą: jei vyras – tai....., jei moteris – tai.... 
2. Kas ką daro?  Pvz., siuvėjai (dgs.) siuva. 

 
Aptariame keturias profesijas paveikslėliuose.  Keletas vaikų papasakoja, kokia profesija nupiešta ir ką 
vaizduoja.  (Skaidrės, 49 psl.) 
 
Ką reiškia patarlė “Kas nedirba, tas nevalgo“ (Skaidrės, 50 psl)?  Vaikai pasiūlo savo variantus.  
Aptariame patarlės reikšmę.  Paklausiu, ar vaikai turi kokių nors darbų savo šeimoje.   
 
Išdalinu kiekvienam po lapą su lentele (Skaidrių priedas, 59 psl.)   
Užduotis #1: sudėti paveikslėlių korteles į langelius eilės tvarka, nurodyta skaidrėje 51 psl.   
Užduotis #2: sudėti žodžių korteles (ką vaikai užrašė kortelių kitoje pusėje) į langelius eilės tvarka, 
nurodyta skaidrėje 52 psl.  
Patikrinu, ar mokiniai teisingai atlieka užduotis. 
 
Išdalinu kiekvienam po lapą su užduotimi (Skaidrės, 53 psl.) 
Užduotis #3: Sujunk rodykle, kas ką daro.  (Skaidrės, 53-54 psl.) 
Patikrinu, ar mokiniai teisingai atlieka užduotį. 
 
Užduotis #4: Kuo norėtum būti užaugęs/užaugusi?  Suvaidink be žodžių! (Skaidrės, 55 psl.) 
Visi vaikai turi progą suvaidinti, o kiti bando atspėti. 
 
Kaip užbaigsite pamoką? 
Pamokos pabaigoje – greita apklausa.  Suskirstau klasę į dvi grupes ir žaidimo forma žodžiu 
paklausinėju mokinių 20 klausimų iš šios dienos temos: Ką daro kepėjas? Kas saugo šalį?  Jeigu vyras – 
tai muzikantas, jeigu moteris – tai _______? ir pan.  Teisingai atsakiusi grupė gauna po tašką.  Kuri 
grupė gauna daugiau taškų, ta laimi.  Vaikai visada mėgsta tokią apklausą. 
 
Užduodu namų darbus, kurie yra pamokos kartojimas (Namų darbas_profesijos.docx). 
 
Pabaigai žaidžiame situacijų žaidimą „Pas daktarą“ (Skaidrių priedas, 60-61 psl.) 
Vaikai pasiskirsto vaidmenimis: daktaras ir pacientai (žaidžia 2 grupės).   
Perskaitome ir išsiaiškiname žodžius, ką sako daktaras ir ką sako pacientas (Skaidrės, 61 psl. – skirta 
silpniau lietuviškai kalbantiems vaikams.)   
Išdalinu „vaistus“ (saldainius M&Ms) ir „gipsą“ (tualetinį popierių ir lipnią juostelę). 
Vaikai improvizuoja, „eina pas daktarą“, kuris juos „gydo“.  Tai yra pats mėgstamiausias vaikų 
žaidimas, žaidžiamas mano klasėje. 
 
Kaip įvertinsit pamokos pasisekimą, mokinių supratimą? 
Pamoką vertinu teigiamai, jeigu mokiniai joje dalyvauja nenuobodžiaudami, atsako teisingai į 
klausimus, teisingai atlieka užduotis.  Taip pat galėsiu spręsti, ar pamoka pasisekė, patikrinusi mokinių 
namų darbus, kuriuos jie grąžins ateinantį šeštadienį.  Mano užduodami namų darbai yra praėjusios 
pamokos kartojimas.  Pradinių klasių mokinių pažymiais nevertinu. 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Pakartok profesijų pavadinimus iš kortelių, kurias pasidarei pamokoje. 

2. Išsirink  3   labiausiai  patikusias  profesijas   ir   atsakyk  į   klausimus. 

 

 

 

                       (Pavadinimas) 

Ką  veikia? 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

Namų darbas 

Vardas: ____________________ 

Tema:  
Profesijos 
 
 

 

(Nupiešk paveikslėlį) Kuo  įdomi  ši   profesija? 

 

Pirma profesija 



 

                       (Pavadinimas) 

Ką  veikia? 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                       (Pavadinimas) 

Ką  veikia? 

 

 

 

 

 

 

 

Kuo  įdomi   ši   profesija? 

 

Antra profesija 

Kuo  įdomi   ši   profesija? 

 

Trečia profesija 


