
Pamokos planas 

Vaiva Mieldazys 

Pamokos pavadinimas:  Matau, sakau, rasau 
 

Kokiam skyriui skirta: Darzeliui 
  

Pamokos tikslai: 

  Pamoka  aprebia snekamosios kalbos, rasymo ir gramatikos gaires darzelio klasei 

(Svietimo Tarybos lietuviu kalbos destymo gaires).  

platesni   

 Mokiniai ismoks lietuviskus zodzius apie jiems zinoma ir idomia tema, pritaikys 
sias zinias prie savo gyvenimo, ir pasidalins siomis ziniomis su kitais per rasyma ir piesima.  

 mažesni  

  -- Mokiniai ismoks lietuviskus zodzius (apie viena jiems pazistama tema) 
 naudojant paveiksliuku korteles 

                       -- Mokiniai pritaikis ismoktus zodzius prie savo gyvenimo  

  -- Mokiniai nupies paveiksliuka parodyti kaip tema risasi su ju gyvenimu 

  -- Mokiniai uzrasys salia nupiestu dalyku ju pavadinimus (label the picture) 

  -- Mokiniai parasys sakini apie piesineli 

  -- Mokiniai parodys piesineli ir perskaitys sakiny klases ratelyje 

  -- Mokiniai pagarbiai ir atidziai klausis kitu mokiniu pasidalinimu ir klaus klausimus  

  daugiau ismokti apie kitu mokiniu piestas patirtis 
  

Reikalinga medžiaga   

  -- paveiksliuku ir korteliu (Vocabulary Building learning set, Lakeshore Learning  

  Store) 

  -- Kiekvienam mokiniui sasiuvinio, spalvu, piestuko 

 

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

 Mokiniams pristatau sios dienos rasymo tema klausdama "kas kada nors buvo ______?" 

ir duodama jiems proga pasidalinti. Tada parodau paveiksliuko kortele (zr. PowerPoint) ir  

klasiu ka jie mato/pastebi apie vieta nupiesta ant korteles. Praplatinu mokiniu zodyna  

naudojant mazas paveiksliuku korteles (zr. PowerPoint). Kai mokiniai suspazina su siais 
zodziais,  

duodu jiems sasiuvinius ir kvieciu nupiesti save toje vietoje, apie kuria kalbejome (pvz. parke).  

Kai mokiniai nupiese paveiksliuka, jie uzraso salia nupiestu dalyku kas ten yra (label the  



picture).  Paskutine rasymo dalis yra sakinio rasymas. Mokiniai paraso sakini apie paveiksliuka.  

Kai mokiniai baige rasyt/piest, susedame ratu ir kiekvienas mokinys pasidalina savo darbu. Kiti  

mokiniai klauso ir gali klausti klausimus apie kas jiem idomu arba neaisku.  

 

Kaip atsižvelgsit į mokinių mokinimosi būdą? (vizualinį, klausos, kinestetikos, diskusijos, sprendžiant 

užduotis mažom grupėm) 
 

 Si pamoka turi stipriu vizualiniu bei auditoriniu elementu, taip sudominanti beveik 

kiekviena mokini. Mokiniai aktyviai dalyvauja sioje pamokoje nuo pirmos minutes, kai 

kvieciu juos pasidalinti jau turimomis ziniomis. Mokiniai turi proga delioti spalvotus, sios 

amziaus grupes vaikams sukurtus paveikslelius ir patys piesti ir rasyti (kinestetiskas 

mokymas). Kiekviena pristatyta vizualine medziaga yra aptarta sioje pamokoje -- taip 

mokiniai su vizualiniu arba auditoriniu mokymosi budu nera isskiriami.  

 Si pamoka sustatyta is mokytojos-vedamu pokalbiu apie viena mokiniams aktuale 

tema. Nuo pradzios pamokos, as naudoju savo zinias apie kiekviena mokini ir jos/jo 

kalbos ir rasymo gabumus nustatant sios pamokos reikalavimus. Nei vienam mokiniui si 

pamoka nebus per lengva/per sunki. As tikiuosi is mokiniu skirtingu lygiu darbo 

(naudojant Vygotsky sociocultural "scaffolding" principus).  Pvz. mokinei, kuri pagal 

darzelio reikalavimus labai geria raso, sakysiu parasyti du sakinius ir pataisyti zodzius, 

kuriems truksta raidziu. O mokiniui kuris yra labai jaunas darzelinukas ir nepazista visu 

radziu, padesiu du paveikslelio elementus aprasyt (label) ir nesitikesiu sakinio.    
 

Pamokos eiga, paeiliui.   

     1.  Klausiu mokiniu, "kas kada buvo parke?", "ar Jus kada valget parke?", "ka mes 
 matome parke?". Sedime rate, visi mokiniai klauso vienas kito.  

  2. Parodau mokiniam parko paveiksla, klausiu "ka Jus matote?".  

  3. Pasakau mokiniam, kad ismoksime nauju zodziu apie parka ir iskylavima parke.  

 Duodu kiekvienam mokiniui proga istraukti maza geltona kortele su paveiksleliu (kuris  

 irgi randasi dideliam paveiksle. Ismokinu/pakartoju kaip vadinasi kiekvienas istrauktas  

 daiktas. Sudedame mazus paveikslelius i "pocket chart" kisenes.  

  4. Isdalinu mokiniams sasiuvinius, piestukus, spalvas; kvieciu nupiest save parke.  

 Primenu pasiziuret i paveikslelius (kuriuos palieku vidury rato, kad visi matytu). As einu  

 aplink rata ir kalbu su mokiniais apie ju piesinelius.  

  5. Kai mokiniai baigai piesti, kvieciu juos parasyt salia nupiestu dalyku kas jie yra.  

 Primenu (jau mokiau anksciau) sakyt zodi tyliai sau, ir rasyt raides kurios reprezentuoja  

 garsus girdimus tame zodyje. As dar karta einu aplink, pasedziu salia kiekvieno mokinio,  



 ir padedu tiems, kuriems sunku. Ziuriu i visu rasyma, padedu pataisyti ne tas raides ir  

 prideti dar. Sitame zingsnyje pradedu skirti individualius reikalavimus -- naudoju savo 

 zinias apie kiekvieno mokinio rasymo ir kalbos lygi ir stumiu kiekviena mokini iki 
 sekancio zingsnio (pvz. vienai mokinei sakau ideti divbalsi "au", o mokiniui salia jos 
 padedu parasyti tik "s" salia jo nupiestos saules) 

     6. Kai mokiniai baigia piesti ir rasyti savo paveiksliukuose, sakau jiems parasyti  

 viena sakiny apie paveiksliuka. Vel einu aplink, dirbu su kiekvienu mokiniu. Primenu  

 mokiniams pradeti sakini su "as" zodziu, parasyt ka jie daro paveiksleli. Pagal mokinio 

 lygi, mokinu ir stumiu ji/ja iki kito zingsnio -- tai gali buti prideti daugiau raidziu zodyje  

 representuoti daugiau garso (pvz. irasyt "v" i "dvirati"), naudoti lietuviskas raides ("s"  

 vietoj "sh"), arba tik parasyt "as" ir sudiktuot man kitus zodzius jei dar mokinys 
 neistengia ju rasyti. Duodu mokiniams zinot, uz ka jie atsakingi -- duodu jiems 
 individualius mokomuosius tikslus (individual learning goals) ir ziuriu, ar jie juos atsiekia.  

  7. Kai mokiniai baigia rasyti, sutvarkom piestukus ir spalvas, susedam atgal i rata, 
 ir pasidaliname savo rasineliais. Kiekvienas mokinys parodo savo paveiksliuka ir 
 perskaito savo zodzius. Kiti mokiniai gali pakelt rankas ir klausti klausimus apie mokinio 
 darba. Jei mokiniai neklausia, as paklausiu, bandau duot proga mokiniui dar karta 
 panaudoti ismoktus temos zodzius.  

 

 Kaip  užbaigsite pamoką? 

  Mokiniai turi jausti tiksla darbui gerai atlikti. Rasymo tikslas yra skaitytojus  

 apsviesti. Sios pamokos tikslas gerinti mokiniu rasyba ir kalbos zinias per rasyma.  

 Taigi, tas rasymas turi pasiekti skaitytojus. Darzelio klases mokiniai dar negali  

 skaityti vieni kitu rasineliu, tai skaitymas pavirsta klausimu. Uzbaigiu sia pamoka   

 pasidalinimu rasineliu. Mokiniai jauciasi, kad ju darbas per sia pamoka yra ivertintas.  

 

Kaip įvertinsit pamokos pasisekimą, mokinių supratimą? 

  Didele dali pamokos pasisekimo galiu matyti dirbdama su mokiniais per 5,6,7ta 

  zingsni sios pamokos. Matau, kiek zodziu jie ismoko is pirmu zingsniu pagal ka jie raso.  

 Matau gramatikos ziniu lygi, pagal kiek teisyklingu raidziu parasyta .Kitas pamokos  

 ivertinimas ivyksta, kai surenku mokiniu sasiuvinius ir vartau keliu  

 savaiciu/menesiu darba. Pamoka yra pavykus, jei mokinys per laika daugiau ir  

 taisyklingiau pradeda rasyti. Kai ziuriu mokiniu sasiuvinius, klausiu saves:  ar  

 mokinys naudoja ismoktus zodzius? Ar fonetiskas rasymas gereja (ar daugiau garsu 

 teisyklingai reprezentuojami raidemis)? Ar sakinio struktura gereja?  


