
Mokytojo vardas, pavardė:   Danutė Petraitienė 

Mokykla: Čikagos lituanistinė mokykla 

Klasė:  4A klasė 

Mokinių skaičius:  klasėje 14 vaikų (pamokoje dalyvavo 12 mokinių) 

Pamokos tema: ,,Piemenėlių dienos" 

    trečioji pamoka ,,Piemenėlių Jurgio ir Martyno varžytuvės" 

 (pridėtas šios pamokos video įrašas) 

Tikslas: skatinti vaikų norą pažinti ir perimti lietuvių tautos kultūrą, 

puoselėjant pagarbą tautos tradicjoms ir papročiams; suteikti prasmingų žinių ir 

leisti pasijausti tautinio paveldo puoselėtojais; skatinti kūrybiškumą, suteikti 

teigiamų emocijų. 

Metodai: vaikai varžosi dirbdami grupėse (užduočių atlikimas, lenktynės su 

klumpėmis); klausosi pasakojimų apie piemenėlių šventes, lietuvių liaudies 

instrumentus; pokalbiuose patikrinamos žinios, kaip išmokę praeitos pamokos 

medžiagą ir atlikę namų darbus (mažai suprantami žodžiai, paerzinimai, 

pašmaikštavimai, paukštelių pamėgdžiojimai); pamato ir turi galimybę pagroti 

lietuvių liaudies muzikiniais instrumentais (skudučiai, klegetas, terkšlė ir kt. ); 

dainuoja lietuvių liaudies dainas ir žaidžia  ratelius. 

Uždaviniai: susipažinti su piemenavimo tradcijomis, vaikų gyvenimo būdu, jų 

kultūra; praturtinti vaikų žinias ir patirtį folkloru, tautosaka, padėti tai suvokti, 

grožėtis ir pamilti; tobulinti lietuvių kalbą; tenkinti bendravimo, komunikavimo 

poreikius. 

Priemonės: beržas, netikras šviečiantis 

lauželis, kaladės, botagėliai, akmenukai ir 

maišeliai jiems dėti, padaryti iš popieriaus 

lauko gėlių vainikėliai, medžio trinkelės su 

užrašytais mažai girdėtais žodžiais, oželio 

kaukė, senovinis apavas (naginės, vyžos, 

klumpės), lietuvių liaudies muzikiniai 

instrumentai: kanklės, terkšlė, klegetas, 



būgnas, skrabalai, skudučiai, molinukai, lamzdelis, birbynė. Vaišėms: varškės sūris, 

duonelė, gira. 

 Už paskolintus muzikinius instrumentus ir piemenukų nuotraukas esu dėkinga 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro archyvui. 

 Praeitose pamokose:  Temos 

,,Piemenėlių dienos" pirmoje pamokoje 

vaikai susipažino su piemenukų 

gyvenimo būdu, sunkumais, vargais. 

Skaitė Žemaitės ,,Kaip Jonelis raides 

pažino"ir J. Biliūno ,,Joniukas". Abi  

grupelės turėjo paruošti po plakatą 

apie jiems paskirtą piemenuką, aprašyti 

jo sunkias dieneles, atsakant į 

paruoštus klausimus: 1.Kodėl vaikas 

turėjo piemenauti?; 2. Kokius darbus 

 piemenėlis dirbo?; 3.Aprašyti piemenėlio 

vargus.; 4. Kas vaikui teikė džiaugsmą?;  

5.Išvardyti  kelis pavyzdžius, kurie rodo, 

kad jūsų vaikystė kitokia. 

 Antroje pamokoje vaikai pristatė 

savo plakate aprašytus piemenukų 

vargus. Jurgio grupės vaikai turėjo 

susipažinti su piemenėlių ganiavos 

pradžia - Jurginėmis ir pasiruošti  

pristatyti savo draugams. Martyno 

grupės vaikai ieškojo knygelėse 

medžiagos apie piemenėlių ganiavos  

pabaigą - žiemos šauktuves. 

Ketvirtokai dainavimo pamokoje mokėsi piemenukų daineles,  ratelius - žaidimus. 

Pamokos eiga:  Piemenukai sėdi prie laužo ir dainuoja lietuvių liaudies dainą 

,,Saulele motule, užtekėk"(priedas 1). Įeina šeimininkė (mokytoja Danutė), 

Martyno grupės vaikai surašo savo mintis plakate 
perskaičius Žemaitės ,,Kaip Jonelis raides pažino". 

Jurgio grupelė ruošiasi pristatyti piemenėlių 

ganiavos pradžią - Jurginių šventę. 

 



pasisveikina, paskelbia varžytuves tarp piemenukų Jurgio ir Martyno draugų. Už 

teisingai atliktas užduotis bus duodami akmenukai, todėl kiekvienai komandai 

duodami drobiniai maišiukai akmenukams  dėti. 

 Skelbiama pirmoji užduotis. Ant medžio trinkelių surašyti žodžiai, kurių 

reikšmes vaikai turėjo išsiaiškinti. Kiekvienas 

piemenukas paima po trinkelę ir turi 

paaiškinti žodžio reikšmę. Už teisingą 

paaiškinimą gauna akmenuką. 

✓ žodžius surašiau ant medžio trinkelių, nes 

pastebėjau, kad vaikams daug įdomiau kažką kitą 

paimti į rankas, nei popierinę kortelę. Galima 

užrašyti ant akmenukų, riešutų ir kt... 

 Kadangi ši pamoka skirta  piemenukų linksmybėms ir  šventėms, todėl 

Jurgio grupelės piemenukai  papasakoja apie ganiavos pradžią - Jurginių šventę. 

Piemenukai dainuoja ,,Jurgi, šildyk žemę" (priedas 1) ir dėkoja šv. Jurgiui, kad jis 

atrakino dangų ir žemę, kad išleido žolelę, kurios pasiilgo gyvulėliai. 

 Šeimininkė papasakoja kokius žaidimus mėgo žaisti piemenukai ir visus 

pakviečia į ratą pažaisti žaidimą - ratelį ,,Šarka"(priedas 1). 

 Piemenukai dainuoja lietuvių liaudies dainą ,,Ganiau karves ant kalnelio"  

 Šeimininkė  pristato pagrindinį piemenukų įnagį - botagą.  

 Skelbiama antroji užduotis. Kiekvienai grupelei pateikiamos 4 patarlės. 

Piemenukams reikia įrašyti praleistus žodžius. Už kiekvieną teisingai įrašytą žodį 

gauna po akmenuką. 

 Patarlės: 1. Patiko kaip ___________ botagas. 

      2. Turėk ________ gerą, botagą dar geresnį. 

      3. Ko čia klausyti ____________ botago! 

      4. Negink Dievo į ___________ su botagu, nes neišprašysi nei su __________. 

 Atsakymui reikia parinkti tinkamą žodį: (medį, vėjo, šuniui, pyragu, arklį) 

 Šeimininkė papasakoja apie smagią pemenėlių šventę - Sekmines. 

 Pateikiama kita užduotis. Piemenukų grupelės gauna iš lauko gėlių 

padarytus vainikus. Vaikams reikia surašyti gėlių pavadinimus. Už kiekvieną 

teisingai užrašytą gėlę, gauna po akmenuką.  

 Šeimininkė pakviečia piemenukus pasakyti išmoktus paukštelių  



pamėgdžiojimus (priedas 4).Tai buvo papildoma namų darbų užduotis, bet daug 

kas iš vaikų ją pasirinko išmokti. Kiekvienas pasakęs gauna po akmenuką. 

 Dainuojama lietuvių liaudies daina ,,Padainuosim mes sustoję"(priedas 1). 

 Šeimininkė pakviečia šokiui ,,Prašom, prašom paklausyti"(priedas 1). 

 Kiekvienas piemenukas turi pasakyti išmoktą paerzinimą ar pašmaikštavimą 

(priedas 3). Taip patikrinama kaip vaikai atliko namų darbų užduotį, gaudami už 

tai po akmenuką. 

 Apie lietuvių liaudies muzikinius instrumentus papasakoja dainavimo 

mokytoja Genutė Razumienė. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Šeimininkė parodo kuo avėdavo piemenukai ir pakviečia vaikus 

palenktyniauti su klumpėmis.  

 Apie ganiavos pabaigą - žiemos šauktuves papasakoja Martyno grupės 

piemenukai. 

 Piemenukai atlieka žaidimą - ratelį ,,Vai, išeiki, oželi" (priedas 1). 

 Suskaičiuojami akmenukai, paskelbiama kuri grupelė laimėjo. Pakviečiami 

visi pasivaišinti sūriu, duonele ir gira. 



 Manau, kad pamoka pavyko. 

Vaikai labai noriai ruošėsi, kūrybiškai 

sugalvojo  pristatyti ganiavos 

pradžios ir pabaigos šventes, mokėsi 

pašmaikštavimus, paerzinimus, netgi 

daug kas pasirinko papildomą 

užduotį - išmokti paukštelių 

pamėgdžiojimus. Pamokoje vaikai 

buvo susidomėję, aktyviai dalyvavo . 

Ketvirtokams buvo išdalintos namų 

darbų užduotys (priedas 2), kad patikrinti kaip jie įsisavino pamokos temą. Labai 

džiugu, kad atliktas užduotis įvertinau tik gerais ir labai gerais pažymiais.  

O didžiausią pasisekimą parodo vaikų šypsenos, džiaugsmingai pasakojami 

įspūdžiai ir noras vėl kažką panašaus daryti.  

 Visi labai džiaugėmės , kai mus pakvietė savo programėlę parodyti  

mokyklos ,,Žodžio šventėje". Paruošėme spektakliuką apie piemenėlių gyvenimą  

ir mūsų pasirodymas sulaukė didelio pasisekimo ir labai daug gerų atsiliepimų. 

Buvo malonu matyti besidžiaugiančius vaikus ir jausti jų pasididžiavimą nuveiktu 

darbu. Vaikai turėjo daug teigiamų emocijų, netgi pamilo savo vaidmenis, o taip 

pat  pasijautė tikraisiais tautinio paveldo puoselėtojais.    
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Priedai: 1. Lietuvių liaudies dainos:  „Padainuosim mes sustoję“, ,,Vai , išeiki, oželi",  

  ,,Saulele motule, užtekėk", ,,Jurgi, šildyk žemę", ,,Šarka", ,,Prašom, prašom  

  paklausyti", ,,Ganiau karves ant kalnelio". (3 lapai) 
  2. Namų darbų užduotys. (2 lapai) 

  3. Pašmaikštavimai, paerzinimai, paukštelių pamėgdžiojimai. (2 Lapai) 

Pamokos vertinimas : 

Paruošė Danutė Petraitienė  
   Čikagos lituanistinė mokykla 


