
                            Pamokos planas 
 
Pamokos pavadinimas: Žiemos ypatumai. 
Skirta: Lopšeliui. 
Pamokos tikslai: 
           Platesni: supazindinti vaikus su sezono ypatumais, padeti 
isisavinti naujus zodzius, siekti, kad vaikai isreikstu ziemos 
dziaugsmus, nuotaikas, isimintinus ivykius, pramogas zodziais, 
tobulinti lietuviu kalba per kalbos zaidimus, eilerascius, dainas. 
  
           Smulkesni: skatinti vaiku pastabuma mus supancia aplinka, 
sukurti modeli, pagal kuri vaikai galetu panaudoti igytas zinias, 
skatinti saviraiska ir bendravima. 
 
Reikalinga medziaga: audio grotuvas, metu laikai (4 metu laikai,kurie 
pagaminti is spalvoto popieriaus ir  sezona atitinkanciu aplikaciju-4 
dalys, susidedancios i rutulio forma), knygos, stiklo rutuliukai, lego, 
plastelinas, karoliukai, korteles, vaizduojancios su ziema susijusia 
veikla, piestukai, spalvotas popierius, klijai, virve, segtukai, minksti 
kamuoliukai. 
 
Kadangi lopselyje besimokaciu vaiku amzius yra nuo 2.5 iki 4.5 metu, 
ir lietuviu kalbos lygis skiriasi, kiekvienoje pamokoje apjungiu tokius 
mokymosi budus kaip vizualini, klausos, lytejimo, kinestetikos ir 
kurybini. Tikiu,kad tokie integraciniai mokymo metodai pasiekia 
kiekviena vaika.  
 
Pamokos eiga. 
 
Laikas Vaiku veikla Mokytoja 
9:45-9:55 Raidziu, turinciu ziemos 

atributika 
spalvinimas, lego kaladeles 
deliojimas. 

Labas rytas vaikai, 
pasirinkite ar norite 
spalvinti ziemos raides ar 
delioti lego, palauksime, 
kol visi draugai atvaziuos i 
mokyklele. Paziurime kas 
nupaisyta ant raidziu. Ar 
zinote kas cia? Taip cia 
paciuzos, ar tu moki 



ciuozti su paciuzomis? Ne, 
o su slidemis? Ir t.t. Ka tu 
statai, lektuva? Kur 
noretum nuskristi, ir t.t. 
Tikslas: palengvinti 
isitraukima i bendra veikla, 
nusiteikimas bendrauti. 

9:55-10:05 Ryto ratas (vaikai suseda i 
rata). 
Rytinis pasisveikinimas: 
Labas rytas suraitytas( raito ore 
su pirstukais) 
Ant delniuko paguldytas 
(istiesia delniuka) 
Cukreliu apibarstytas 
(vaizduoja kaip barsto cukru 
ant delno) 
Dovanele tau kas rytas 
(apglebia save sukryziave 
rankas) 

Labas rytas visiems 
susirinkusiems! Ar galime 
pasisveikinti su visais? O 
dabar suskaiciuokime kiek 
vaikuciu siandien susirinko 
i mokyklele. 
 

 Vienas vaikas kartoja modeli 
kiti ploja, kol visi paeiliui 
sudalyvauja. 

Istraukite viena stiklo 
rutuliuka, po to pasakykit 
savo varda, pvz: Jonas 
siandien atejo i mokykla, o 
visi kiti plosim delniukais 
ant keliu ir sakysim valio 
valio valio, tada padesim 
rutuliuka i dezute. 
Pabandom! 
Tiklas: kurti draugiskumo 
atmosfera, prisiminti 
vardus tu,kurie  neatejo,  
skaiciavimo igudziu 
itvirtinimas. 

 Vaikai skaiciuoja mokytojos 
traukiamus stiklo rutuliukus. 

Paziurekim, kiek vaiku 
atejo I mokykla. Ar tai 
daug ar mazai? 
Tikslas: plesti vaiko 
supratima apie kiekybe. 

10:05-10:15 Atsako klausimus apie ora, Koks siandien lauke oras? 



vaizduoja kaip lyja, sviecia 
saule ar pucia vejas. Galvoja ir 
pasako, zodzius 
prasidedancius skirtingomis 
raidemis. Sudeda metu laikus 
pagal eile,  

( rodau korteles, kuriose 
pavaizduotas skirtingas 
oras). Ar siandien lyja, ar 
sviecia saule, ar sninga ar 
pucia vejas? Kokiu metu 
laiku buna salta, ar 
vasara? ( vaikams labai 
patinka taisyti, jei as ka 
“sumaisau”). Issiaiskiname 
,kad dabar yra ziema. O 
kokia raide prasideda 
žiema, ž,ž,ž žiema . Koks 
dar zodis prasideda raide 
Ž? Ar yra spalva kuri 
prasideda raide ž? O 
vasara mes basi begiojam 
per ka? Taip, per žole, 
žalia žole. O ar galite 
pasakyti kokia cia raide? ( 
rodau keleta skirtingu 
raidziu ir klausiu kokius 
zodzius jie zino, 
prasidedancius ta raide, 
bandome paisyti ore, arba 
sudainuoti, jei balse). Kiek 
daug raideliu jus jau 
zinote, saunuoliai! O dabar 
ar galite man padeti sudeti 
metu laikus pagal eile? 
Aciu. Pasakykit man ka 
mes veikiame ziema, kai 
yra sniego,? Vardiname 
ziemos sportus ir veikla, 
klausiu, rodydama 
paveikselius ar jie yra 
bande ar jiems patinka 
pvz. Ciuozineti su 
paciuzomis, slidemis, 
rogutemis, ir t.t.  

10:15-10:20 Mankstele. Sportuoti yra labai smagu 



Buratinas (rodo ilga nosi) 
Čipolinas( sudeda rankas virs 
galvos) 
Ir visi vaikai makstinas( kelia 
rankas aukstyn, zemyn) 
Atsitupk, atsistok, atsitupk, 
atsistok 
Tris kartus suplok 
Apsisuki du kartus 
Pasisveikint su draugu( 
sveikinasi paduodami ranka 
draugui) 
Vejas pucia( imituoja veja) 
Medziai osia( linguoja i salis) 
O dabar pavirsim kose( suka 
rata istiese ranka) 
Nesim vandeni kaip uodas( 
linguoja i salis istiese rankas) 
Kad nebutu tuscias puodas 
Suksim liemeni kartu 
Ir dainuosim tru tu tu( imituoja 
trimita) 

ir sveika! O ar jus siandien 
ryte mankstinotes? Mes 
jau ilgokai sedime, 
padarom trumpa 
mankstele, ar norit? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tikslas: judesio pratimai 
moko kalbos, taip pat 
padeda vaikams 
atsipalaiduoti ir pasiruosti 
sekanciai uzduociai. 

10:20-10:30 Vaikai pasirenka is keleto 
knyguciu, kokia pasaka 
skaitysim. Pakeldami 
ranka”balsuoja”, kokia pasaka 
noretu isgirsti. Klausosi 
pasakos ir su mokytoja aptaria, 
kas atsitiko, kas patiko.  

As turiu tris knygutes, 
pakelkit rankyte, ar 
noretumete isgirsti pasaka 
apie Vilka ir septynis 
oziukus. Gerai, aciu, o kas 
noretu paklausyti pasakos 
apie ragana? Knygele 
vadinas: Atsiprasau ar jus 
ragana? (rodau pakelusi 
knygutes). Vaikai issirenka 
sia. 
Tiklsas: leisti vaikams 
aktyviai dalyvauti 
pamokoje, plesti lietuviu 
kalbos zinias, aptarti ir 



paaiskinti kas atsitinka 
pasaku herojams. 

10:30-10:45 Dainuoja ir vaizduoja ivairius 
judesius pagal dainele: 
“Katinas ant peciaus sedejo” 

Ar atsimenat dainele apie 
katineli? Mes ka tik 
skaitem pasaka katineli, 
kuris raganos ieskojo, o 
sis katineles ant peciaus 
sedejo. Padarom dideli 
rata. Reikia isrinkti Katina, 
kuris tupes vidury. 
Issiskaiciuojam: drum 
drum drumbacele, mice 
ace kumbacele, mice a, 
mice b, mice ace 
kumbace. Ateik Sofia, stok 
I viduri, busi katinelis. 

  O kokias mes dar zinome 
daineles apie gyvunus? 
(vaikai pasirenka daineles  
“Garnys garnys tur ilgas 
kojas” ir “Zvirbli zvirbli 
kokoko”. 
Tikslas: skatinti 
draugiskuma, duodant 
rankute draugui, lietuviu 
liaudies daineliu 
perdavimas ir skatinimas 
naudoti lietuviu kalba. 

10:45-11:00 Vaikai zaidzia su zaislais. 
Isivaizduoja esantys 
pardavejais, ugniagesiais, 
statytojais. 

Taip graziai dainavot ir 
sokot, dabar galite pazaisti 
ir po to eisim daryti darbeli. 
Pasirinkite kokius norite 
zaislus. 
Tikslas: plesti bendravima, 
skatinti vaizduote. 

11:00-11:05 Vaikai tvarko zaiskus, sudeda i 
zaislams priklausancias 
dezutes. 

Vaikuciai, laikas sutvarkyti 
zaislus. Masinos vaziuoja I 
garaza, vaisiai darzoves 
gyvena cia(rodau dezute)  



ir t.t. 
Tikslas: skatinti 
tvarkinguma, mokyti, kad 
reikia uzbaigti, ka pradejo. 

11:05-11:25 Vaikai dalyvauja pokalbyje apie 
ziema ir ka mes rengiames 
ziema, kad nesusaltumeme. Po 
to klausosi instrukciju kaip 
padaryti darbeli.Suseda prie 
stalo, yra isdalijami po 2 
kepures arba 2 pirstines. 

Vaikuciai susiraskite sau 
vieta prie stalo ir pasakykit, 
ka mes velkames ziema, 
kad nebutu salta? Mums 
reikia kazko ant galvos, 
taip, kepures, ko dar? Kad 
rankytes nesaltu, ka mes 
maunames? Taip, 
teisingai, jus viska zinote! 
Pirstines, zinoma.  
Pasirinkite ar norite 
papuosti pirstines ar 
kepures. Kokios aplvos tu 
noretum, as turiu zalia, 
melyna, ir t.t. O dabar 
uzrasykit savo varda, kas 
moka, ir paskui galite 
pradeti klijuoti. 
Tikslas: skatinti 
kurybiskuma ir mokyti 
naudotis kurybos 
priemonemis. 
 
Kas baigete, atneskite 
savo darbeli ir padekite 
dziuti ant kito stalo. Jau 
netrukus eisime valgyti. 
Pasiimkite savo striukytes, 
paltukus ir atsiseskite i 
savo spinteles. 

11:30-11:50 Vaikai valgo priespiecius 
kitame mokyklos pastate. 

 
11:50-12:00 Vaikai seda i rata. 

Mokosi naujo eilerastuko apie 
ziema. 
 

Ar pilvukai pilni? Ar 
pavalget? Olivija ka tu 
valgei? Koks tavo 
megstamiausias maistas? 



Žu žu žu per kiskio kiema (trina 
rankytes viena i kita) 
Saltis veze balta ziema( rodo 
su rankytem kaip veza ziema) 
Kiskis piskis strykt is miego( 
rodo kiskio ausis) 
Zvilgt per langa (delniukas virs 
akiu) 
Pilna sniego. 
Pakartoja dar viena karta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaikai imituoja sniego mūši, 
metydami svelnius 
kamuoliukus vienas I kita. 
 

O dabar tu paklausk 
draugo. 
Tikslas: itvirtinti pries tai 
ismokta medziaga apie 
maista, skatinti 
bendravima. 
 Ar salta buvo lauke? Taip, 
siandien saltoka, bet dar 
nedaug sniego. Suglauskit 
rankytes kartu ir kartokit 
paskui mane. Labai gerai, 
pasakom dar viena karta, 
visi kartu.  
Tikslas: atminties 
lavinimas, kalbos 
vystymas,rimuotos 
poezines kalbos 
pajautimas. 
 
O ka jums patinka veikti 
lauke, kai pilna sniego?  
As kazka turiu siame 
maiselyje( rodau mazus 
svelnius kamuoliukus) 
istraukite po 3, galesime 
pasimetyti sniego 
gniuztemis! Smagus 
sniego musis, ar ne? 
Surenkame visas gniuztes, 
atgal I maiseli. 

12:00- 
12:10 

Vaikai sedi ant pusraciu 
sustatytu keduciu ir pakviesti 
po viena, traukia paveiksleli. 
Paziureje turi pavaizduoti savo 
draugams, kad sie atspetu. 
Paveiksleliuose pavaizduoti 
ziemos gyvunai arba su ziema 
susijusi veikla. 

O dabar isivaizduokite ,kad 
esate teatre! Jus 
istrauksite paveiksleli ir 
turesite pavaizduoti taip, 
kad draugai atspetu. 
Paziurekite, ka as darau?( 
vaizduoju kaip ciuozineju 
su paciuzomis) 
 
Tikslas: leisti vaikams 



isreiksti save judesio 
pagalba, kreipti demesi ir 
atkartoti kuo ypatingi tam 
tikri gyvunai ar sportas. 

12:10-12:15 Vaikai mokosi suprasti arba 
atspeti kuno kalba. Imituoja 
pagal mokytojos judesius. 

Jus labai gerai vaidinat!!O 
dabar pazirekit ir atspekit 
ka as rodysiu: 
(vaizduoju,kad drebu is 
salcio). Kas man yra? Ar 
man karsta? Pridedu pirsta 
prie lupu, imituodama tylos 
zenkla, patraukiu peciais, 
trinu rankas viena i kita ir 
t.t.  
Tikslas: mokyti vaikus 
atpazinti kuno kalba. 

12:15-12:25 Vaikai “dziauna” kepures ir 
pirstines ant virves, surade 
jiems po pora. Apibudina 
pirstines ir kepures.  

O kas atsimena, koki mes 
darbeli siandien darem? 
Kad nebutu salta, mes 
puosem, taip, pirstines ir 
kepures. As pakabinsiu sia 
skalbiniu virve ir jus 
turesite surasti po tokia 
pacia pristine ar kepure. 
Paziurekit, si pristine yra 
rastuota, o si kepure 
dryzuota, si turi kailiuka, o 
sios pirstines 
ivairiaspalves.O dabar “ 
prisukit savo ausytes”,kad 
galetumet girdeti koki vaika 
as kviesiu. As kvieciu 
mergaite su sviesiais 
plaukais ,oranzine suknele 
ir melynais batukais. Kokia 
mergaite as kvieciu? ( 
kvieciu kiekviena vaika, 
pagal drabuzius , kuriuos 
jie devi ar plauku spalva) 
Tikslas: pastabumo 



lavinimas, drabuziu zodyno 
isisavinimas, kinestetikos 
lavinimas su segtukais. 

12:25-12:35 Vaikai mokosi ir dainuoja nauja 
Elenos Tolvaisienes dainele 
“Cibe”: 
Kur tu Cibe cibeni( rodo kaip 
ozkyte cibena ant pirstu galu) 
Kur tu ziema gyveni? 2 k. 
As I darza cibenu 
Ziema tvarte gyvenu 
Beeeee 
Kur tu Cibe cibeni 
Kurt u ziema gyveni 
As ir darzo tekina( bega) 
Morkos lapais nesina( imituoja 
kaip nesa daug lapu uzsideje 
ant nugaros) 
Beeeee 

Paziurekit kokia ilga musu 
skalbiniu virve. Tegul 
isdziuna sie skalbiniai, o 
dabar padarom dideli rata, 
as noriu jus ismokyti 
vienos naujos daineles 
apie ozkyte Cibe. Kokios 
spalvos yra ozkyciu kailis? 
Taip, baltas, o kas dar 
baltas ziema? Labai gerai, 
sniegas! O norit suzinoti ka 
jos ziema veikia? Dainuokit 
kartu su manim. 

 Vaikai dainuoja atsigule: 
 
Padainuosim atsigule 
Oi oi oi ,kaip pauksteliai pries 
menuli, oi oi oi 
Padainuosim atsisede( vaikai 
atsiseda) 
Kaip pauksteliai vienasedi, oi oi 
oi 
Padainuosim atsitupe(vaikai 
atsitupia ir plansnoja)) 
Kaip pauksteliai palei upe( 
plasnoja sparnais)oi oi oi 
Padainuosim atsistoje, kaip 
pauksteliai zaliam gojui, oi oi oi 

Ar nepavargot? As siek 
tiek pavargau, ar norit 
atsigulti pailseti? (Visi 
vaikai atsigula ir as 
pradedu dainuoti dainele, 
kuri vaikuciams labai 
patinka “Padainuosim mes 
sustoje” is kito galo. 
 
Tikslas: lavinti ritmo jutima, 
klausa, raiskius judesius, 
lietuviu kalba. 

12:35-12:50 Vieni vaikai lipdo ivairias 
figuras is plastelino, kiti veria 
karoliukus. 

Gerai, vaikuciai! Tiek 
prisisokom ir 
prisidainavom, matau siek 
tiek pavargot, ateikit 
atsisesti prie stalo. Vienas 
stalas turi plastelina ,o 



kitas -karoliuku verima. 
Issirinkite su kuo norite 
pazaisti, paskui galesite 
pasikeisti.  
Tikslas: leisti vaikams siek 
tiek pailseti ir ugdyti 
saviraiska, kurybinguma, 
lavinti motorinius judesius. 

12:50-1:00 Vaikai soka pagal muzika, o kai 
ji yra sustabdoma, turi pasirinkti 
kortele ir pasakyti lietuviskai 
korteles pavadinima( korteles 
sudeliotos ant grindu I rata, 
vaikai soka uz rato) 

O dabar kas pabaige 
zaisti, as turiu dar viena 
paskutini zaidima. Gros 
muzika, o kai ji sustos, jus 
turesit paimti viena kortele 
ir pasakyti zodzio 
pavadinima, gerai? 
Pasiruose? Pradedam. ( 
korteles susije su ziemos 
zodziais) 
Tiklsas: klausyti muzikos, 
isisavinti naujus zodzius. 

1:00-1:07 Vaikai klausosi pasakos, 
dalyvauja pokalbyje. 

Isrenkam antraja dienos 
pasaka apie Pingvinuka 
Lolo. Aptariame, kur 
gyvena, kuo maitinasi. 

1:07-1:15 Vaikai renkasi lipdukus, pasako 
kuo jiems labiausiai patinka 
ziema Atsisveikina. 

Siandien pamokele jau 
baigiaisi. As sauksiu po 1 
vaika, galesite issirinkti po 
lipduka. Pasakykit kas 
jums labiausiai patinka 
ziema. Koks stebuklingas 
zodis( tiems ,kas pamirsta 
padekoti). Aciu ir iki kito 
sestadienio! 
 
Tiklsas: itvirtinti nauja 
medziaga, ugdyti 
mandaguma. 

   
 



Pamokos pabaigoje, naujai igytas zinias uztvirtiname per pasaka, 
apie salti megstanti pingvina. Atsakant I specialiai mano parinktus 
klausimus susumuojame kuo ziema ypatinga ir smagi, kas vaikams 
labiausiai patinka ziema ir kuo ji skiriasi nuo kitu sezonu. 
 
Mano supratimu pamoka pasiseke, jei vaikai sugebejo islaikyti 
susidomejima ir demesi atliekant ivairias uzduotis, noriai isitrauke I 
pasiulyta veikla. Labiausiai dziugina, kai vaikai pavartoja naujai 
ismokta medziaga, tuo praturtindami lietuviu klabos zinias. 
 
 


