
Pamokos planas 

Pamokos pavadinimas: Karpiniai 

 

Kokiam skyriui skirta: devintokams ir dešimtokams  

Pamokos tikslai:  

 

platesni  Supažindinti mokinius su karpinių menu, darbais, trumpa istorija, kur/kaip  

               naudojami karpiniai, supažindinti su karpinių menininku- (video)  

 mažesni Išmokyti mokinius kaip išpjaustyti karpinį naudojant peiliuką (x-acto peiliuką) 

                           Mokiniai kūrinius prilipdys prie juodo popieriaus; darbai puoš pagrindinį 

                           koridorių Pasaulio lietuvių centre.  Darbai kabės per prof. Vytauto Landsbergio 

                           apsilankymą. 

   

   

Reikalinga medžiaga plonesnį baltą popierį, storesnį juodą popierį, purškamus klijus (spray mount glue), 

                                   peiliukus (x-acto peiliukai), skaidres, karpinių pavyzdžius, lenteles apsaugoti stalus           

                                   ir dėžutę ‘Band aids’ (reikia būti pasiruošus viskam)                

 

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

Pamokos yra 30 min. arba 45 min.- priklauso nuo savaitės (tikyba arba svečių apsilankymas sutrumpina 

pamokas).  Laikas šventas tai pristatymo laikas ribotas.   

   Šiandienos projektas yra karpiniai.  Pamoką pradedu parodant mokiniams įvairius karpinius: nuo 

buvusių mokinių, atviručių ir nuotraukų.   

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

mažom grupėm)  Per savo pristatymą naudoju įvairius pavyzdžius.  Nuotraukas ir skaidres mato, video 

mato/ girdi, buvusių mokinių pavyzdžius ir atvirutes duodu vaikams į rankas pasižiūrėti ir pačiupinėti.  

Taip pat, rodau mokiniams kaip taisyklingai ir saugiai pjaustyti popierį su peiliuku. 

   

Pamokos eiga, paeiliui.  Pristatau temą, parodau pavyzdžius, pamenu, kad jų darbai kabės pagrindiniam 

PLC koridoriuje kai prof. Landsbergis bus, pereinu per skaidres, parodau trumpą video, 

pademonstruoju kaip lankstyti popierį ir kaip pjaustyti su peiliuku.  Kiekvienas mokinys turi lapą 

pavyzdžių ir taip pat, leidžiu jiems pasinaudoti telefonais “google” paieška- karpiniai.  Mokiniai greit 

pradeda dirbti nes žino, kad neturi daug laiko.  Paleidžiu lietuvišką muziką kol mokiniai dirba.  Taip pat, 

vis apeinu padėti, pagirti arba paskubint mokinius.  

   

 Kaip  užbaigsite pamoką? Mokiniai po truputi baigia karpinius ir ateina prie atskiro stalo prilipdyti ant 

juodo popieriaus.  Primenu vaikams, kad PLC lankytojams labai patinka matyti jų iškabintus darbus.  

Kiti net stebi, kad čia mūsų mokinių darbai.  Mokiniai greit susitvarko vietas ir keliauja į sekančią klasę.  

Dauguma mokinių užbaigia darbus, bet vis yra saujelė, kurie meniškai įsigilina.  Jiems leidžiu arba 

namuose arba sekančią savaitę užbaigti klasėje.    

Kaip įvertinsit pamokos pasisekimą, mokinių supratimą? 



Pamokos pasisekimas matosi beveik iš karto kai mokiniai pamato projekto pavyzdį ir kai pradeda dirbti.  

Atgarsis nuo pavyzdžių yra geras ir mokiniai stebi pavyzdžius, skaidres ir video ir nekantriai laukia 

pradėti savo karpinius.  Supratimas matosi mokinių darbuose.  Labai mažai neseka nustatytą temą ir tik 

vienam, antram iš ~50 mokinių neįdomu meniški projektai (jie atlieka darbus, bet visai neįsigilina arba 

nesistengia). 

Mūsų aukštesnioji mokykla perėjo į dešimt balų sistemą šiais metais: 

Išlaikyta, 

neišlaikyta 

Vertinimo sistema* Apibūdinimas 

IŠLAIKYTA 10 (puikiai) Puikios, išskirtinės žinios ir gebėjimai 

9 (labai gerai) Tvirtos, geros žinios ir gebėjimai 

8 (gerai) Geresnės nei vidutinės žinios ir gebėjimai 

7 (vidutiniškai) Vidutinės žinios ir gebėjimai, yra 

neesminių klaidų 

6 (patenkinamai) Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) žemesni nei 

vidutiniai, yra klaidų 

5 (silpnai) Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) tenkina 

minimalius reikalavimus 

NEIŠLAIKYTA 4, 3, 2, 1 

(nepatenkinamai) 

Netenkinami minimalūs reikalavimai 

 

Pažymiai už šį projektą buvo nuo 6 iki 10. 

 

 

 

 


