
PAMOKOS PLANAS 
 
Pamokos Pavadinimas: REALIZMAS 
 
Kokiam skyriui skirta: - 8-TAM 
 
Pamokos tikslai: 
 
 Platesni – Supažindint mokynius su realizmo žanru. 
 
 Mažesni – Tik baigę mokintis apie legendas, folklorą ir mitologiją, tikslas yra  

kad mokiniai suprastų skirtumą tarp jų ir realizmo. 
 
Reikalinga medžiaga: Vadovėlis. 
 
Kaip pristatyti pamoką mokiniams? (Ką sakysite/parodysite?) 
 
Kad vizualiai suprastų, kas yra realizmas, pasižiūrėjom į tris lietuvius meninikus: Antaną 
Žmuidzinavičių, Petrą Kalpoką ir Petrą Rimšą.  Mokiniai analizavo meną ir nurašė, ką jie 
matė.  Analizuojant, priminiau, kad yra svarbu įsidėmėti į tai kas paveiksle rodoma ir ką 
tas turi bendro su realizmu, kuris parodo gyvenimo kasdienybę.   
 
Kaip atsižvelgsit į mokinių mokinimosi būdą? (vizualinį, klausos, kinestetikos, 
diskusijos, sprendžiant užduotis mažom grupėm). 
 
Mokiniai ant savęs atsakė klausimus apie kiekvieną menininką.  Po poros minučių 
paprašiau, kad pasidalintų atsakymais, kad kiti mokiniai pamatytų, ko jie gal patys 
nepastebėjo. Ši pamoka paliečia vizualinį, klausos ir diskusijos mokinimosi būdus. 
 
Pamokos eiga, paeiliui. 
 
Viskas pagal tai kas sudėta vadovėlyje. (Prisegu puslapius.) 
 
- Perskaitėm realizmo reikšmę. 
- Susipažinom su Antanu Žmuidzinavičium; perskaitėm trumpą biografiją ir pasižiūrėjom 
į jo meną. 
- Atsakėm klausimus apie Žmuidzinavičiaus meną. 
- Susipažinom su Petru Kalpoku; perskaitėm trumpą biografiją ir pasižiūrėjom į jo meną. 
- Atsakėm klausimus apie Kalpoko meną. 
- Susipažinom su Petru Rimša; perskaitėm trumpą biografiją ir pasižiūrėjom į jo meną. 
- Atsakėm klausimus apie Rimšo meną. 
- Atsakėm kodėl šie menininkai skaitosi dalis realizmo žanro, o ne legendos, folkloro ir 
mitologijos žanro. 
- Susipažinom su Žemaite; perskaitėm trumpą biografiją apie ją. 
- Perskaitėm Žemaitės Suolo žodyną. 
- Sprendėm iš žodžių apie ką apysaka gali būti. 



- Mokiniai surado žodžius apysakoj ir pabraukė juos. 
- Perskaitėm Suolą garsiai.  Aš sustojau, kas paragrafu paklausti mokinių, kas darosi su 
pagrindiniu veikėju, kokie jausmai, kokie pergyvenimai. 
- Užbaigę apysaką, atsakėm klausimus.  
- Paklausiau mokinių ar jie žino, kokia angliška apysaka/pasaka turi panašią temą. 
(Atsakymas The Giving Tree, parašė Shel Silverstein.) 
- Užrašiau ant vienos pusės lentos The Giving Tree ir ant kitos Suolas.  Kartu palyginom 
skirtumus ir panašumus tarp abiejų apysakų. 
 
Kaip užbaigsite pamoką? 
 
- Pasikalbėjom apie kaip ir kodėl Suolas yra dalis realizmo žanro. 
- Vaikai nurašė skirtumus tarp realizmo ir legendų, folkloro ir mitologijos. 
 
Kaip įvertinsit pamokas pasisekimą, mokinių supratimą? 
 
- Mokiniai laikys egzaminą. 
 
 
 


