
Pamokos planas 

Pamokos pavadinimas: „Mes ir mūsų drabužiai” 

 

Kokiam skyriui skirta: Suaugusiųjų kalbos klasei 
  

Pamokos tikslai:  

platesni: Plačiau išplėsti jau praeitą pamoką pradėtą (drabužių) temą. Mokiniai turėtų galėti apibūdinti 
kieno nors drabužius.  

 mažesni: Įsisavinti temos žodyną, ypač daiktavardžius; tuo pačiu pradėti apibūdinti drabužius ir prijungti 
prie jų veiksmą (ypač „dėvėti“) 

Reikalinga medžiaga : įvairios nuotraukos ir piešiniai su drabužiais, įvairios kopijos mokiniams su užduotimis, 
kortelės su skaičiais (1-10), mokinių atsineštos nuotraukos, iš anksto sukurtos dizainerių biografijos, daina 
skirta groti madų šou metu (galima groti iš iphono arba kompiuterio), kortelės ant kurių yra užrašytos vietos į 
kurias galima eiti (reikalingos vienam pratimui), kompiuteris ir audio įrašas. 

Kaip pristatysit pamoką mokiniams? (Ką sakysite/parodysite?) 

Ant savo lentėles parašysiu „Drabužiai“ ir apibūdinsiu šiandienos temą. 
Kaip atsižvelgsit į mokinių mokinimosi būdą? (vizualinį, klausos, kinestetikos, diskusijos, sprendžiant 
užduotis mažom grupėm) 
 
Daug laiko praleisime aptardami nuotraukas, taip pat skaitysime pokalbius (vizualinis mokinimosi būdas); 
klausysimės vienas kitų ir vieno pokalbio įrašo (klausos); aptarsime arba reaguosime kaip teisėjai į vienas kito 
pristatytas madų kolekcijas madų šou metu (manau tiks tiems, kurie mėgsta diskusijas); 

 

  Pamokos eiga, paeiliui.  (apie 60 min) 

1. Prisistatymas ir pamokos tema (1 min) 

2. Dabas su drabužių nuotraukomis: pakartoti ir įsisavinti žodyną. Rodyti piešinius ir nuotraukas 
mokiniams ir klausti jų šių klausimų: Kas čia? Ką dėvi šitas vaikinas? Kokios spalvos yra šitas 
megztinis? Ir pan. (5-7 min) 

3. Madų šou. Mokytoja yra šou vedėja, o mokiniai dizaineriai kurie pristato savo kolekcijas. Vedėja 
pristato kiekvieną dizainerį perskaitydama jo ar jos biografiją. Po kievieno dizainerio pristatymo savų 
modelių, visi kiti dizaineriai parodo kiek balų skiria šiam modeliui. Šou vedėja kartais gali paklausti 
balsavusių dizainerių, kodėl jis ar ji davė tiek daug arba tiek mažai balų vienam ar kitam modeliui. 
Dizaineris pateikia savo priežastis. Grojame muziką tarp dizainerių pristatymų. Mokiniai pasiruošia 
pamokos daliai  iš anksto. (15-20 min) 

4. Pratimas „Man reikia eiti į..., ką man patarsi apsirengti?“ Kadangi čia susirinko toks gausus būrys gerų 
dizainerių, kodėl nepaklausus jų patarimų ką apsirengti einant į darbą/sporto salę/bažnyčią ir t.t. Štai šis 
pratimas: (10-15 min) 

 
A. Ką man šiandien apsirengti?  



 
Studentas A: Aš šiandien einu į …... ir nežinau ką užsidėti. …......, ką man patari apsirengti? 
 
Studentas B: Gali užsidėti..... 
 
Studentas A: Gerai, gal tiks, ačiū už patarimą/Hmm...nežinau ar tiks, bet ačiū už patarimą. 
 

5. Audio įrašo klausymasis. Dabar kada žinome, ką ir kur devėti, paklausykime, ką dvi mokinės dėvi einant 
į mokyklą. Audio įraše dvi draugės iš skirtingų mokyklų aptaria savo uniformas. Klasės mokiniai turi 
trijų uniformų paveikslėlius. Pasiklausius pokalbio du kartus mokiniai turi nuspresti kuri uniforma yra 
kurios merginos. Pokalbio įrašą galima rasti Mano ir tavo šalis Lietuva vadovėlyje (internete arba 
knygos diske. (5 min) 

6. Kiti pokalbiai. Smagus pokalbis, ar ne? Paskaitome dar kitus pokalbius apie drabužius. Mokiniai garsiai 
skaito pateiktus pokalbius ir kartu bandome atsakyti į nesudėtingus klausimus apie pokalbį. Pokalbiai 
imti iš Nė dienos be lietuvių kalbos vadovėlio, p. 165-66. Klausimai yra mano. (10 min) 

  Namų darbai: pratimai iš vadovėlio Po truputį. 

   

 Kaip  užbaigsite pamoką? 

Kadangi mūsų pamokos yra keturių valandų ilgumo, video įraše bus tik dalis pamokos. Šiuo atveju, pamoka 
pabaigsime atsisveikinimu su mūsų žiūrovais. 

 

Kaip įvertinsit pamokos pasisekimą, mokinių supratimą? 

Manau, kad turėtų būti gan nuotaikinga pamoka, pilna įvairovės ir galimybių išmokti pamokos žodyną. Kadangi 
mokniai bus vieni iš padrindinių pamokos veikėjų (ypač madų šou metu), su uždaviniu, kaip kalbėti apie 
drabužius, tikrai susidoros. 

 

Naudota metodinė medžiaga: 
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