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Projektas „Veiksminga tarptautinė partnerystė: 

mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras įgyvendino tarptautinį projektą „Veiksminga tarptauti-

nė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui” (sutarties Nr. 2017-1-LT01-KA201-035254; 
angl. „Effective International Partnership: Success for Every Student”) pagal „Erasmus+” programą, 
2 pagrindinį veiksmą – Strateginė partnerystė.

Projekto tikslas – konsoliduoti turimas žinias ir tarptautiniu mastu sukurti mokymo(si) priemones 
besimokantiesiems ir ugdytojams. Priemones, padedančias ugdyti aukštesniojo lygmens kritinį ir kūry-
binį mąstymą. Priemones, kurias naudojant sėkmingai taikomi įvairūs metodai: žaidimo ir informacinių 
technologijų. Priemones, kurias naudojant sėkmingai įgyvendinama pasirinkta mokymosi programa.

Projekto koordinatorius – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.
Projekto partneriai: Kauno lopšelis – darželis „Giliukas”, Kauno Panemunės pradinė mokykla, 

Kauno Šv. Kazimiero progimnazija, Kauno „Saulės” gimnazija (Lietuva), Rygos švietimo ir informacijos 
centras (Latvija), „Fitjar vidaregåande” mokykla (Norvegija), „Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu” (Turkija). 

Projekto rezultatas – sukurti švietimo produktai: 
• mokymo(si) priemonės įvairių amžiaus grupių mokiniams,
• mokymo(si) metodika ugdytojams: mokytojams ir tėvams.

Kodėl organizuotas toks projektas?

PISA duomenys rodo, kad Lietuvos mokinių mokymo(si) rezultatai netenkina švietimo bendruo-
menės ir neatitinka visuomenės lūkesčių; kad šalyje daug mokinių, kurių pasiekimai yra žemi, ir mažai 
mokinių, kurių pasiekimai yra aukščiausiojo lygmens. 

Lietuvos, Latvijos ir Turkijos mokinių pasiekimų rezultatai yra žemesni už EBPO vidurkį, todėl minė-
toms šalims buvo būtinas tokio pobūdžio projektas. Norvegija, nors jos mokinių pasiekimai aukštesni 
už EBPO vidurkį, yra suinteresuota, kad jie būtų geresni arba bent jau išliktų stabilūs, todėl laikė, kad 
dalyvavimas projekte taip pat yra tikslingas. 

Gera ugdymo kokybė ir aukšti mokinių pasiekimai – svarbiausias visų šalių partnerių švietimo stra-
tegijos uždavinys. 

Dabartinė švietimo situacija įpareigoja mokytojus kelti sau tikslus:
• rasti veiksmingas priemones, kurios padėtų mokiniui siekti geresnių mokymosi rezultatų; 
• sukurti mokyklą, padedančią visiems mokiniams ugdytis gebėjimus ir siekti aukščiausiojo lyg-

mens pasiekimų. 
Pripažinome, kad parengta per mažai ugdymo(si) priemonių, padedančių ugdyti aukštesniojo ly-

gmens mąstymą žaidžiant, vykdant interaktyvias veiklas, integruojant įvairius mokymosi dalykus, mo-
tyvuojant mokinius mokytis ir išmokti. 

Kas padaryta, įgyvendinant projektą?

• Aptarta ugdymo kultūros kaita; tinkamai parinktos mokymo(si) užduotys; mokymosi strategiją 
pateisinantis naujas požiūris; kompleksas mąstymą lavinančių priemonių; sistemingai ugdo-
mas mokinių mąstymas, įvertinant amžiaus grupių psichologiją. 

• Diegtas Mąstymo mokyklos modelis; mokiniai ir mokytojai mokosi mąstyti; mąsto kritiškai; pri-
taiko savo gebėjimus, konstruodami mokymo(si) programą (-as); mokiniai ir mokytojai pasiekia 
gerų mokymo(si) rezultatų: geba ugdymo(si) veiklose veikti savarankiškai ir bendraudami bei 
bendradarbiaudami; noriai mokosi. 

• Sukurti veiksmingi ir modernūs intelektiniai produktai.
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Mokiniai, atlikdami projekto metu sukurtas užduotis, mokysis bendradarbiauti, tobulins mąstymo 
gebėjimus, tobulins klausymosi įgūdžius, ugdysis viešojo kalbėjimo gebėjimus: kalbėti įtikinamai, iš-
laikyti teksto ir formos vienovę, nedaryti kalbos klaidų.

Lietuvos, Latvijos, Turkijos ir Norvegijos mokytojai, dalyvaudami projekte, apibrėžė XXI a. kūrybinį 
ir kritinį mąstymą, numatė ugdymo galimybes ir savo tobulėjimo gaires: profesinis meistriškumas – 
gebėjimas kelti idėjas, kurti naujus mokymo produktus, tobulinti jau turimus; gebėjimas mokinį mo-
tyvuoti mokytis.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras tiki, kad dalyvavimas projekte buvo naudingas visoms 
šalims, nes mokytojai patikrino ir pasitikrino pedagogo kompetencijas, vertino ir įsivertino, sukūrė 
mokymosi produktą: užduočių rinkinį mokiniams ir gaires mokytojams bei tėvams, vykdė ir vykdys 
informacijos, žinių sklaidą.

Mokytojai bendrauja ir bendradarbiauja jau tarptautiniu lygmeniu. Šis leidinys gražus to įrodymas.
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras linki visiems: ir dalyvavusiems projekte, ir tiems, kurie 

naudosis jų sukurtu produktu, – visokeriopos sėkmės ir atradimo džiaugsmo siekiant kiekvieno moki-
nio pažangos.

Rasa Bortkevičienė,  
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė
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PRATARMĖ

Kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymas, siekiant geresnių mokinių pasiekimų ir kokybiško  

ugdymo

Ką reiškia mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui? 
Mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui remiasi nuostata, kad mokinys mokydamasis privalo pa-

siekti teigiamų rezultatų. Ir ne tik klasėje, bet ir už klasės ribų. 
Sėkmė šiandienos pasaulyje priklauso nuo gebėjimo rasti informaciją, ją apibendrinti ir perduoti; 

nuo gebėjimo veikti, sprendžiant sudėtingas problemas; ir gebėjimo sukurti mokymosi produktus/
pasiekti norimus rezultatus, naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis ir naujausia metodika.

 Mokytojo profesionalo vaidmuo yra reikšmingas, ugdant XXI amžiaus mokinių gebėjimus mokytis 
ir tam reikalingus įgūdžius. 

Svarbu, kad mokytojas mokytųsi kartu su mokiniais ir padėtų jiems mokytis, skatintų jų savaran-
kiškumą, ieškant geriausio sprendimo, randant naujus faktus, analizuojant informaciją. Mokėtų pri-
taikyti mokslo bei jų pačių rastas žinias naujuose kontekstuose arba probleminėse situacijose. Todėl 
ypatingai svarbu ugdyti(-s) kritinį ir kūrybinį mąstymą bei vaizduotę.

Mokytojas privalo nuolat vystyti asmenines ir profesines kompetencijas, siekdamas sėkmingo moky-
mo ir mokymosi. Todėl projekto metu mokytojų komandos mokėsi kurti užduotis mokiniams ir rekomen-
dacijas mokytojams bei tėvams.

Komandos vadovavosi Mąstymo mokyklos principais (http://www.thinkingschoolsinternational.com): 
• Ugdyti mokinių intelektą ir gebėjimą dirbti su informacija: analizuoti, vizualizuoti, sisteminti ir 

daryti išvadas; paaiškinti, klasifikuoti, rasti dėsnius, dėlioti sekas, lyginti, interpretuoti ir kt. 
• Ugdyti intelekto pajėgumą: įvertinti faktus, situacijas, problemas, generuoti idėjas, įsivaizduoti, 

nuspėti, kas jei (...), vadovautis kriterijais, kelti hipotezes, prognozuoti, idealizuoti ir kt. 
• Išmokyti mokinius įvairių metodų: reflektuoti, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti.
• Mokyti mokinius mokytis.
• Tobulinti mąstymo įgūdžius mokymosi procese.
• Organizuoti prasmingą, skatinantį savarankiškai mąstyti bei dirbti mokymosi procesą. 
• Ugdyti aukštesniojo lygmens mąstymą: naudoti mokytojo ir mokinio patirtį, žaidimą ir kt. mo-

kymosi metodus.

Mokinio vaidmuo ir mokytojo lūkesčiai

Mokytojų, rengusių užduočių rinkinį mokiniams, tikslas – padėti mokiniams kūrybiškai ir kritiškai 
mąstyti, gebėti rasti informacijos duotu klausimu, analizuoti rastą informaciją, ją sisteminti, daryti lo-
giškas išvadas, mokėti argumentuoti ir cituoti įvairius informacijos šaltinius. 

Vadinasi, mokinys geba: 
• analizuoti informacijos šaltinius;

Savarankiškai pagal savo ar mokytojo duotą darbo planą ieško atsakymo į klausimus, nagrinėja 
rastą informaciją, atsako į klausimus, analizuoja faktus ir pan. 
Dirba savarankiškai, renka informaciją, ją analizuoja, sistemina ir daro išvadas, ima interviu iš 
įvairių adresatų: tėvų, profesijos atstovų, muziejaus darbuotojų ir pan.

• sisteminti informaciją; 
Paaiškina, vizualizuoja, lygina, klasifikuoja, interpretuoja, analizuoja, daro išvadas, dėlioja sekas 
ir kt. 

• užduoti sau klausimus ir naudotis mokytojo iškeltais klausimais;
Mokinys vadovauja savo mokymosi procesui: kelia klausimus sau ir draugui. Ieško atsakymo į 
iškeltus sau bei draugams klausimus. Ieško atsakymo į mokytojo užduotus klausimus. 
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• naudotis mąstymo įrankiais;
Sukuria minčių žemėlapius ir naudojasi jais, sau užduoda klausimus, mąsto, tyrinėja ir sprendžia 
problemas. Mokiniai kuria ir taiko vis naujus minčių žemėlapių modelius, formas, kurios padeda 
informacijai ir sprendimams suteikti tvarką. Netgi rasti specifinį, išskirtinį mąstymo modelį ir 
pan. 

• taikyti informaciją;
Įvertina, generuoja, įsivaizduoja, vertina, nuspėja, spėlioja, kas bus, jei (…), taiko taisykles, kelia 
hipotezes, prognozuoja, idealizuoja ir kt. 

• tobulinti savireguliacijos įgūdžius;
Mokiniai suvokia tinkamą elgesį, kelia realius tikslus ir uždavinius; tikslingai veikia, sukoncen-
truoja dėmesį į tikslą ir veiklas, save ir draugus motyvuoja, dirba savarankiškai ir grupėje, moko-
si bendrauti ir bendradarbiauti; vadovauja savo mokymuisi – planuoja žingsnius ir laiką; prisii-
ma atsakomybę už savo veiksmus ir elgesį; numato savo veiksmų pasekmes.

• reflektuoti;
Kelia klausimus ir ieško atsakymų, naudojasi mąstymo modeliais, tam tikslui skirta grafika. 
Refleksija turi padėti analizuoti ir įsivertinti, kas buvo daroma, atliekant užduotį: kas padėjo pa-
siekti tikslą? kodėl rezultatas toks? ką galima būtų padaryti geriau? ko geriau nedaryti? ką rei-
kėtų tobulinti? kodėl darbas vertintinas gerai? ir pan. 
Refleksijos tikslas – formuoti mokinių nuostatas: kitą kartą padaryti geriau, nekartoti klaidų, 
klaidas iškart ištaisyti, mąstyti apie savo mokymąsi ir įsivertinti, kelti tolimesnius mokymosi tiks-
lus, padėti ugdytis silpniau išvystytus ir užduočiai reikalingus gebėjimus.
Mokinių pareiga – įvertinti savo veiklas ir įsivertinti: pasiektus rezultatus panaudoja naujose 
situacijose ir padaro reikiamas korekcijas. Vadinasi, numato tinkamus žingsnius ir suvokia savo 
paties kompetencijų vystymąsi (savireguliacija). 

• sukurti mokymosi produktus/rezultatus;
Parengia tyrinėjimo modelius, interviu, įvairias mokymosi rezultatų pristatymo formas: minčių 
žemėlapius, karikatūras, pranešimus, istorijas, filmus, debatus ir pan.

• viešai kalbėti;
Pristato mokymosi rezultatus ir sukurtus mokymosi produktus: pasakojimą, filmą, paskaitą, ko-
miksą, plakatą, pranešimą, interviu ir kt. Laikosi kalbos taisyklingumo reikalavimų.

• dirbti porose, grupėse;
Įvardina ir aprašo tai užduočiai taikomus metodus ir nurodo, kodėl toks metodas pasirinktas. 
Mokiniai tikslingai dirba porose arba grupėse, atlieka gautas užduotis.

Mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotis. 

Mokytojas yra mokomojo proceso koordinatorius. 
Mokytojas užduotis gerai apgalvoja. Užduotys turi atitikti bendruosius ugdymo planus: turinys 

aktualus ir įdomus, skatinantis mokinių mąstymą, tobulinantis mąstymo ir viešojo kalbėjimo įgūdžius.
Mąstymas yra vizualizuojamas ir/ar apie jį kalbama.
Mokytojas mokiniui pataria ir padeda: 
• nurodydamas tinkamus mokymosi šaltinius, mokymosi erdves, kurios gali būti ir tradicinės, ir 

netradicinės: muziejus, įvairios institucijos, įstaigos, parkai ir pan. 
• skatindamas mąstymą klausimais, mokydamas pačius mokinius kelti klausimus sau ir kitiems, 

mokydamas logiškai, trumpai ir išsamiai atsakyti į klausimus, daryti išvadas, jas argumentuoti, 
cituoti informacijos šaltinius.

• skatindamas atlikti kūrybinio ir kritinio mąstymo reikalaujančias užduotis, sudaryti problemų 
sprendimo modelius, minčių žemėlapius ir kt.

• duodamas gaires, kaip pasiekti geriausių mokymosi rezultatų, rasti idėjų ir jas įgyvendinti.



8

Projekto metu sukurtos 58 kūrybinį ir kritinį mąstymą ugdančios užduotys. 
Rengiant užduotis, buvo siekiama temos aktualumo ir integracijos tiek teminės, tiek dalykinės. Kritinis 

ir kūrybinis mąstymas reikalauja analizuoti, įvertinti, pagrįsti informaciją, kelti idėjas, spręsti problemas 
ir priimti sprendimus, todėl sukurtos užduotys siūlo įvairius mokymosi būdus: 

• mokymąsi, paremtą vieta,
• mokymąsi, paremtą projektu, 
• mokymąsi, paremtą problema.

Mokytojai, rengdami užduotis, kėlė sau tikslus: 
• ugdyti mokinių aukštesniojo lygmens mąstymo įgūdžius; išmokyti efektyvių mąstymo ir elge-

sio strategijų, kurios padeda savarankiškai rasti, analizuoti ir sisteminti informaciją bei daryti lo-
giškas, argumentuotas išvadas. Operuoti įvairiais mąstymo lygmenimis, efektyviai siekti tikslo: 
gerai atlikti užduotis, pasiekti geriausius mokymosi rezultatus;

• paruošti mokinius, žinančius, ką daryti, kai nežino, ką daryti;
• ugdyti nuolat savarankiškai besimokančias asmenybes;
• bendrauti ir bendradarbiauti su gabiais, talentingais mokytojais, keistis informacija. 

Užduotys gali būti skiriamos: 
1. Visai klasei, grupei arba mokiniui individualiai. 
2. Pamokų metu. Mokytojas mokomojo proceso koordinatorius: vadovauja ir padeda moki-

niams. 
3. Ne pamokų metu: konsultacijose, būreliuose, edukacinėse išvykose. Formaliose ir neforma-

liose erdvėse: dirbant savarankiškai, dirbant poromis arba grupėje, mokykloje, namuose, 
padedant mokytojui, tėvams ar kt. 

Kurdami užduotis, mokytojai siekė ugdymo, skatinančio norą sužinoti, mokytis ir išmokti. Siekė 
ugdymo, tampriai susieto su gyvenimu, juk mokytojai vadovauja mokymuisi, duoda klausimus, paro-
do žingsnius, veda teisingo atsakymo link, padeda, kai mokiniui reikia pagalbos.

Leidiniui projekto dalyviai pateikė užduotis, skatinančias mokinių kūrybinį ir kritinį mąstymą. 

Renata Dudzinskienė,  
projekto „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė  

kiekvienam mokiniui“ leidinio užduočių kūrimo vadovė



METODINĖ MEDŽIAGA MOKYTOJAMS,  

MOKINIŲ TĖVAMS

Užduotys 5–9 metų mokiniams
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VANDUO IR SPALVOS

Kam skirta? 5–6 metų vaikams. Priešmokyklinis ugdymas. 
Koks užduoties tikslas? Atrasti vandens ir spalvų sąveiką.
Kaip veikla ugdys mokinių: 

• bendradarbiavimą ir veikimą individualiai (ugdys bendradarbiavimo įgūdžius: vaikai  
tarsis, eksperimentuos drauge ir atskirai);

• mąstymą (ugdys kūrybiškumą, pastabumą, mąstymą; suvoks, kad spalvos intensyvumas  
priklauso nuo vandens kiekio; įgis naujų žinių bei potyrių);

• elgseną (gebės kantriai ir draugiškai laukti savo eilės, susikaupti, atidžiai klausytis kito);
• pažinimą (skaičiuos, matuos, lygins);
• motoriką (skatins vaikų prigimtinį smalsumą, ugdantis sensoriką bei smulkiąją motoriką; 

naudojantis pipetėmis ir kt. priemonėmis).

Kokie mokytojo lūkesčiai (arba kokie bus mokinių vaidmenys)?

Vaikai gebės dirbti drauge ir atskirai, išklausyti kitą ir įsiklausyti. 
Bus aktyvūs, nekartos draugo pasisakymų. Darys išvadas, gebės kelti klausimus sau, pvz.: 

 – Kam reikalingos spalvos?
 – Ar išgyventume be spalvų?
 – Kas nutiktų, jei žemėje nebūtų spalvų ir vandens?

Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)? 

Pokalbio metu, Ryto rato metu, pedagogas skiria vaikams užduotis ir kelia klausimus, remdamasis 
Bloom’o taksonomija.

Žinios

Ką vaikai žino apie spalvas?
Pvz., kas yra spalvos? 
Kurios spalvos vadinamos „šiltomis“, o kurios „šaltomis“? 

Supratimas

Ar spalvos keičia vandenį, ar vanduo spalvas? 
Atliekamas bandymas.
• Pasirenkamos dvi maistinių dažų spalvos. Imamos dvi stiklinės, kuriose bus ruošiami tirpalai 

eksperimentui. 
Vienos spalvos tirpalas atidedamas į šalį, pvz., geltona, o su kitos, pvz., mėlynos atliekamas toks 

eksperimentas:
 – į 10 menzūrėlių (ar kt. vienodos talpos nedidelius stiklinius indus), kuriose yra vandens, pipe-

te lašinamas maistinių dažų tirpalas tokia tvarka: pirma menzūrėlė – 1 lašelis; antra – 2 laše-
liai ir t. t. Vaikai lygina spalvos pokytį (t. y. stebi, kaip kinta mėlyna spalva vandenyje); 

 – mokiniai bando patys tokia pačia seka įlašinti natūralaus (bespalvio) vandens ir stebi, koks 
bus pokytis po to.

• Imamos 10 „petri“ lėkštelių ir į jas lašinamas gautas spalvotas vanduo (pvz.: mūsų eksperimen-
te – mėlynas) taip, kad padengtų lėkštelės dugną. Ir stebima, kaip spalvotas vanduo lėkštelėse 
atrodo, uždėjus ant šviesos stalo.

• Įmama antroji stiklinė su kitos spalvos tirpalu (mūsų eksperimente – geltonu), kurią buvome 
atidėję į šalį. Pripilama vandens, kad būtų šiek tiek daugiau nei iki pusės. 
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 Stiklinė pastatoma už arba prieš menzūrėles, į kurias buvo lašinami (mūsų eksperimente – mėlyni) 
dažai. Bandoma nustatyti spalvos pokytį, žiūrint pro indų sieneles. Vėliau įdedama menzūrėlė su mė-
lynos spalvos vandeniu į stiklinę su geltonos spalvos vandeniu. Stebima, ar kinta, ar nekinta spalvos. 

PASTABA. Stiklinė su geltonu vandeniu statoma prieš menzūrėlę su mėlynu vandeniu, pradedant nuo  
1-osios su 1 lašeliu taip iki 10-os.

Taikymas

Gaunami dažai, naudojant natūralias gamtines medžiagas. 
Vaikai gali dirbti atskirai ar grupėmis. Bando išgauti spalvas iš natūralių medžiagų, pvz.: burokėlių 

sultys + vanduo; špinatai + vanduo; raudonojo kopūsto sultys + vanduo; įv. arbatžolės + vanduo ir pan. 
Gautomis spalvomis nutapo kokį patys nori paveikslą. 

Analizė

Ar spalvotą vandenį galima išvalyti?
Spalvotas vanduo gali būti filtruojamas, panaudojant smėlį ir augalus. 
Vaikai stebi, ar pavyks vandenį išvalyti filtruojant per smėlį, ar spalva išblanks ir pan. Išsiaiškina 

sąvokas: skaidrus, bespalvis ir pan. Pvz.: lygina „baltas“ ir „skaidrus“; „baltas yra bespalvis?“, ar „skaidrus 
yra bespalvis“? ir pan.

Sintezė

Kokios spalvos gaunamos, kai jos sumaišomos viena su kita? 
Vaikai turi 3 pagrindines spalvas. Jas maišo ir gauna kitokias spalvas, jas pavaizduoja Venno  

diagramoje.

Geltona Geltona
arba

Pvz.:

 ir pan.

Vertinimas 

Jeigu pasaulis būtų bespalvis, kas nutiktų?
Vaikai atsakymus formuluoja, remdamiesi savo patirtimi iš ankstesnių veiklų. 
Perlenkia lapą pusiau. Vienoje lapo pusėje piešia nespalvotai, o kitoje viską nuspalvina. 
Tada lygina abu piešinius, daro išvadas ir įvertina. 
Pedagogas gali klausti, pvz.: ar spalvotame pasaulyje gyventi smagiau? kodėl? kuo naudingi bespal-

viai daiktai? 

Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka?

• Iliustracijos, spalvų kitimo diagramos 
• animacinis filmukas „Spalvos“
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• IKT interaktyvieji žaidimai: „Surask, kuri spalva?“ ir „Spalvų loto“
• mąstymo žemėlapis iš vaikų piešinių

Vertinimas (kokie bus įrodymai, kad mokiniai ir mokytojai yra patenkinti rezultatais). 

• vaikų teigiamos emocijos
• vaikų aktyvus įsitraukimas į veiklą
• vaikų atsakymai į klausimus, klausimų sau kėlimas, atliekant veiklas, atliktos užduotys

Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai.

Žaidimas 3, 2, 1 (Galvojimo debesėliai)
Vaikams išdalinami veiklos įsivertinimo lapai, kur debesėliuose vaikai užrašo arba nupiešia:
3. Trys nauji dalykai, kuriuos išmokau.
2. Du dalykai, kuriuos jau žinojau.
1. Vienas klausimas, kurį norėčiau užduoti.

• Pokalbis su vaikais. Kur jie pritaikys tai, ką sužinojo? Kodėl jiems tai naudinga?
• Vaikų atlikti palygimai pagal Venn diagramos kriterijus: privalumų ir trūkumų įvardijimas, išva-

dų darymas.

Parengė Daiva Bobinaitė
Kauno lopšelis – darželis „GILIUKAS“
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VANDENS BŪSENOS

Kam skirta? 5–6 metų vaikams. Priešmokyklinis ugdymas.
Koks užduoties tikslas? Rasti tris vandens būsenas: kietą, skystą, dujas. Analizuoti, daryti išvadas 

ir formuluoti savo pastebėjimus.
 Kūrybinė veikla ugdys mokinių:

• domėjimąsi tyrinėjimu (eksperimentuos, atliks bandymus, siūlys idėjas, išbandys, išsakys savo 
abejones, darys išvadas);

• bendradarbiavimą ir veikimą individualiai (tarsis, derins savo norus su kitais, veiks drauge ir 
atskirai); 

• mąstymą (gilins loginį ir kritinį mąstymą, įgis naujų žinių ir potyrių);
• sakytinės kalbos įgūdžius (pasakos apie savo patirtį, svarstys įvardindami įvairias detales, savy-

bes, būsenas, vartos naujai išgirstus žodžius);
• kūrybiškumą per patirtį (pats ar kartu su kitais ieškos atsakymų, netikėtų idėjų, savitų sprendi-

mų, atlikimo variantų, įgyvendins menines kūrybines idėjas);
• pažinimą (stebės, analizuos, palygins, fiksuos savo įžvalgas).

Kokie mokytojo lūkesčiai (Kokie bus mokinių vaidmenys)?

Vaikai gebės dirbti drauge ir atskirai, išklausys ir įsiklausys į vienas kito pamąstymus, nepertrauk-
dami. Bus aktyvūs, nekartos draugo išsakytos minties. 

Kiekvienas ugdytinis pasirinks, kokiai bandymų grupei norės priklausyti, ir kartu su draugais atliks 
bandymus. Savarankiškai ar suaugusio padedamas ieškos informacijos, darys išvadas, kels klausimus 
ir ieškos atsakymų.

Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotis?

Pedagogas pateikia užduotis ir klausimus, remdamasis Bloom’o taksonomija.

Žinios

Kokias vandens būsenas žinote? Koks vanduo gali būti?
Vaikai vardija, kokias būsenas jie žino, matė, susidūrė. Filmukas

https://www.youtube.com/watch?v=2+NOPxvH7dc.“Ismanieji robotai“
Ledas, vanduo, garai.
Minčių lietus. Diskusija.

Supratimas

Ko reikia, kad viena būsena keistų į kitą? 
Išsiaiškiname, koks vaikų supratimas. Vaikai vardija tai, ką jie žino. 
Bando atsakyti į probleminį klausimą: kaip vandenį paversti ledu?
Analizė.

Praktinė užduotis

Įpilamas vanduo į indelį ir dedamas į kamerą. Nuo ko priklauso vandens kitimas? Ar gali vanduo 
turėti kokią nors formą? Vaikai pylė vandenį į skirtingos formos indelius ir, kai šis užšalo, suprato, kad 
vandens forma bus tokia, į kokios formos indą vanduo bus įpiltas.

Kaip susidaro garai? Ir kaip juos pamatyti?
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Praktinė užduotis

Mokytojas demonstruoja, o vaikai sėdi saugiu atstumu nuo viryklės ir stebi – vaikams užduotis 
pavojinga, net jei suaugęs ir padeda.

Užrašykite padiktuotą temperatūrą. Užrašykite veiksmažodžius, kurie nurodo, kas vyksta su van-
deniu, suraskite veiksmažodžius, kurie nusako vandens kitimo būsenas. Sudėliokite tekstą ir nuotrau-
kas eiles tvarka (mokytojas paruošia bandymo nuotraukų ir tekstą, kurį sukarpo į dalis: A, B, C).

Padarykite bandymą su vandeniu ir žvake.
Pripilame vandens į puodą, laukiame, kol užvirs. Užvirus vandeniui, matuojame jo temperatūrą 

termometru. Užrašome virimo temperatūrą. 
Užvirus vandeniui, jis pradeda garuoti, nes išsiskiria dujos; garuojant mažėja vandens kiekis.
Išsiaiškiname, kad vandens būsena kinta, kintant temperatūrai. 
Užduočių lapus mokiniai pildo individualiai, daro išvadas. Įsivertina.

Taikymas

Sugalvok ir sukurk mozaiką, meninį kūrybinį darbelį iš gamtinės medžiagos, karoliukų, stikliukų ir 
pan. 

Vaikai gali dirbti po du arba grupelėmis.
Sintezė.
Sukurti pasakojimą, istoriją apie vandenį.
Susijusios temos: mokėjimas mokytis; skaičiavimas; aplinkos pažinimas; meninė veikla (smulkioji 

motorika).

Aprašas:

• pažinti vandens savybes, remiantis skonio, regos ir uosles pojūčiais: 

Kokios būdingos vandens savybės: bespalvis, bekvapis, beskonis? Žaidimas ,,Atspėk, kas čia?”

• paprašyti, kad tėveliai padėtų užšaldyti vandenį vienkartinėse lėkštutėse;
• panaudojant įvairią gamtinę medžiagą, karoliukus, stikliukus sukurti mozaiką;
• stebėti vandens būsenos pasikeitimą kambario temperatūroje (kietas virsta skystu, t. y. ledas 

virsta vandeniu);
• atlikti eksperimentus su vandeniu; 
• sukurti pasakojimą apie vandenį.

Metodai: eksperimentas; pokalbiai; pasakojimas; žaidimas ,,Atspėk, kas čia?”.
Priemonės: interaktyvi lenta, enciklopedijos, meninės priemonės, gamtinė medžiaga.

Mąstymą skatinantys klausimai:

• Kas turi nutikti, kad vanduo virstų ledu?
• Kokias vandens būsenas žinote?
• Kaip pamatyti garus?
• Kaip susidaro garai?
• Kokia vandens virimo temperatūra?
• Kas lemia vandens būsenų formą?
• Kodėl ledas ištirpo?
• Kodėl lede vieni daiktai paviršiuje, o kiti ant dugno?
• Kas atsitiktų, jei vandenį ilgai virtume?
• Ar pasikeis vandens spalva, jei jį sušaldysime?
• Kodėl sūrus vanduo nevirsta ledu?
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• Kuo vanduo gali būti naudingas. Kur galime jį panaudoti?
• Kokia vandens nauda gamtoje, žmogaus gyvenime? 
Gali prireikti pagalbinių klausimų, siekiant padėti mokiniui suformuluoti mintį.

Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka?

• Filmukas „Išmanieji robotai“.
• Ledas, vanduo, garai.
• Priemonės, padedančios atlikti bandymus. 

Vertinimas

Kokie bus įrodymai, kad mokiniai ir mokytojai yra patenkinti rezultatais?
• Aktyvus įsitraukimas į veiklą.
• Teigiamos emocijos.
• Atsakymai i klausimus, klausimų kėlimas, atliekant veiklas, atliktos užduotys.

Veiklos įsivertinimo kriterijai (Mokymosi rezultatų vertinimo kriterijai)

• Pokalbis su vaikais, ką vaikai sužinojo, ką vaikai žinojo, kodėl jiems tai naudinga?

Savarankiškam ugdymuisi

• atlikti eksperimentą su druskos tirpalu, stebėti, ar vanduo užšals.
• ieškoti atsakymo, kodėl, užšaldžius skirtingos masės daiktus, vieni užšalo viršuje, kiti apačioje?
• auginti druskos kristalą.

Parengė Aušra Šlemo
Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“
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AUTOMOBILIAI

Kam skirta? 5–6 metų vaikams. Priešmokyklinis ugdymas.
Koks užduoties tikslas? Išsiaiškinti, kam ir kaip kuriamos įvairios mašinos; susipažinti su automo-

bilių rūšimis, jų paskirtimi, privalumais ir trūkumais, daryti įžvalgas ir išvadas.
Veikla ugdys mokinių:

• bendradarbiavimą ir veikimą individualiai (vaikai tarsis, veiks drauge ir atskirai);
• mąstymą (pastabumą, smalsumą, kūrybišką ir kritišką vertinimą: palygins automobilius, jų pa-

skirtį, įvertins jų trūkumus ir privalumus; suvoks, kad mašinos yra įvairios, kad jų paskirtis įvairi; 
įgis naujų žinių bei potyrių);

• elgseną (bus skatinami kelti įvairius klausimus apie automobilius, vadovausis lyginimo kriteri-
jais, klausimais, pateiktais mokytojo ar pačių sukurtais, lygins, naudodamiesi Venno diagramo-
miss, darys išvadas, jas lygins, gebės pasidalinti savo išvadomis ir įžvalgomis); 

• pažinimą (stebės, analizuos, palygins ir fiksuos savo įžvalgas apie automobilių pramonę).

Kokie mokytojo lūkesčiai (arba kokie bus mokinių vaidmenys)?

Vaikai gebės dirbti drauge ir atskirai, išklausyti ir įsiklausyti į vienas kito pamąstymus. 
Bus aktyvūs, stengdamiesi nekartoti draugo pasisakymų. 
Pasirinks savo mėgstamus automobilius, juos lygins, darys išvadas, gebės kelti klausimus sau, pvz.: 

 – Ar automobiliu galima nukeliauti į mėnulį?
 – Kodėl skalbimo mašina negalima plauti indų?
 – Kodėl žmogus sukūrė siuvimo mašiną, jei galima siūti adata? 

Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)? 

Pokalbio su vaikais metu, Ryto rato metu, pedagogas pateikia užduotis ir klausimus, remdamasis 
Bloom’o taksonomija.

Žinios

Kokias mašinas turite namuose? 
Kas yra mašina?
Išvardink 3 mašinas?
Kurios mašinos neturi ratų? ir pan.
Vaikai vardija, kokias mašinas jie žino, pvz.: tėčio ar mamos automobilis, siuvimo mašina, skalbimo 

mašina ir pan.

Supratimas

Ar televizorius, šaldytuvas, krosnelė yra mašina? 
Išsiaiškiname, kas yra mašinos, o kas ne, pvz.: siuvimo mašina, mezgimo mašina, skalbimo mašina ir 

pan. Papildomais klausimais siekiame, kas vaikai suprastų, kokie daiktai priskiriami mašinoms, o kurie 
tėra tik buities prietaisai.

Pvz.: Ką mašinos daro? (važiuoja) 
Paaiškinkite, kodėl šaldytuvas (televizorius, krosnelė) nėra mašina?
Kaip savais žodžiais paaiškintumėte, ką vadiname mašinomis?
Ar šaldytuvas (televizorius, krosnelė) važiuoja? 

Siekiama, kad vaikai suprastų, jog mašina yra mechanizmas, kuris veikia nesustodamas ir atlieka 
kokį nors darbą. Pateikiama pavyzdžių klausiant, ką daro mašina? Ats.: automobilis – važiuoja, siuvimo 
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mašina – siuva, skalbimo mašina – skalbia (t. y. judant į priekį, atliekamas veiksmas, kurį mes galime 
pamatyti). O šaldytuvas šaldo, televizorius ką nors rodo, krosnelė kepa. Tačiau mes negalime pamatyti to 
pokyčio per judėjimą, tiesiog matome jau rezultatą, t. y. sušalo, iškepė, rodo filmą ir pan.

PASTABA. Priešmokyklininio amžiaus vaikams mašinos asocijacijuojasi su ratais, t. y. automobilio ratai su-
kasi, skabimo mašina skalbia, sukdamasi ratu, mezgimo mašina mezga ir siūlai nuo ritės vyniojasi ratu, 
siuvimo mašina taip pat turi ratą ir pan. 

Šaldytuvas, televizorius, krosnelė, pasak vaikų, ratų neturi, todėl priskiriami buities prietaisams ir 
nevadinami mašinomis.

MAŠINOS

Pvz.: Venn diagrama

Taikymas

Sukurk įsivaizduojamą mašiną, panaudodamas antrines žaliavas.
Vaikai gali veikti atskirai ar grupelėmis.

Analizė

Kodėl jūsų mašina neveikia? Ko reikia, kad ji veiktų iš tikrųjų? 
Vaikai analizuoja, ko gali prireikti, kad sukurta mašina veiktų. Duodami pagalbiniai klausimai, 

užuominos, skatinančios vaikus mąstyti, pvz.:
Ko reikia, kad veiktų televizorius arba šaldytuvas, arba automobilis?
(nuspėjamas ats.: elektros, variklio, benzino ir pan.)
Nurodykite traktoriaus ir autobuso skirtumus?
Kuo troleibusas panašus į džipą?
Palyginkite troleibusą ir autobusą? 

Sintezė

Šią mašiną norėtumėte išrasti? Sukurkite istoriją apie tėvų kelionę išrastu automobiliu?
Vaikai turi sugalvoti, kokia tai bus mašina, ir paaiškinti, kaip ir kam tėvai panaudotų tokį išradimą.
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Vertinimas

Jeigu tavo sukurta mašina būtų tikra, kokie būtų jos privalumai ir trūkumai.
Visi vaiko atsakymai ar paaiškinimai yra vertintini gerai. Tik gali prireikti pagalbinių klausimų, sie-

kiant padėti vaikui išsakyti mintį, pvz.:
Ar mašina pakraunama elektra yra geriau už varomą benzinu? Kodėl?
Ar mašina, kuri neturi pedalų, galima važiuoti?
Ką pakeistum, kad mašina būtų saugu važiuoti?
 

* * *

Veikla 3-4 metų amžiaus vaikams. Ikimokyklinis ugdymas. 

Žinios

Suraskite grupėje esančias mašinas. 

Supratimas

Ar kėdė yra mašina? Ar stalas gali važiuoti? Kodėl?

Taikymas

Pastatykite mašiną iš Lego Duplo kaladėlių.
Vaikai gali veikti atskirai ar grupelėmis.

Analizė

Kodėl tavo mašina važiuoja? 
Pedagogas, rodydamas paveikslėlius ir iliustracijas, užduoda vaikams klausimus, pvz.:
Kuo panašus triratukas į mašiną?
Išvardinkite mašinos dalis. (Mašiną ardant, aiškinamasi, kokios tai dalys ir kam jos reikalingos, pvz.: 

sėdynė, vairas, ratai, stabdžiai ir pan. Siekti, kad atsakytų vaikai.)
Parodykite mašinos ir motociklo skirtumus? 

Sintezė

Sukurkite juokingą mašiną ar mašinos istoriją mieste.

Vertinimas

Ką galėtum vežti savo mašina ir kas joje netilptų? 
Visi vaikų atsakymai vertintini gerai.

Kūrybinio ir kritinio mąstymo įrankiai ir metodai: pokalbis, žaidimas, Minčių lietus, palyginimas ir 
analizė.

Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka?

• mašinų iliustracijos, kortelės
• animacinis filmukas „Ratai“
• stalo žaidimai: „Surask, ko trūksta“ ir „Kas kam tinka?“
• ekskursija į Vievio Kelių muziejų
• interaktyvūs žaidimai, pvz., Frepy, Car games on GAMESGAMES.com
• mąstymo žemėlapis apie mašinas, vaikų piešiniai, iškarpos iš žurnalų ir laikraščių
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Vertinimas (kokie bus įrodymai, kad mokiniai ir mokytojai yra patenkinti rezultatais?) 

• aktyvus įsitraukimas į veiklą
• teigiamos emocijos
• atsakymai į klausimus, klausimų sau kėlimas, atliekant veiklas, atliktos užduotys

Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai.

Žaidimas 3, 2, 1 (Galvojimo debesėliai)
Vaikams išdalinami veiklos įsivertinimo lapai, kur debesėliuose vaikai užrašo arba nupiešia:
3. Trys nauji dalykai, kuriuos išmokau.
2. Du dalykai, kuriuos jau žinojau.
1. Vienas klausimas, kurį norėčiau užduoti.

• Pokalbis su vaikais, kur jie pritaikys tai, ką sužinojo? Kodėl jiems tai naudinga?
• Vaikų atlikti palygimai pagal Venn diagramos kriterijus: privalumų ir trūkumų įvardijimas, išvadų 

darymas.

Parengė Daiva Bobinaitė
Kauno lopšelis – darželis ,,Giliukas”
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MANO AUGINTINIS

Šią temą paskatino pasirinkti patys vaikai. Vienas jų paėmė iš prieglaudos šuniuką ir apie tai labai įspū-
dingai papasakojo. Tada nusprendėme, kad ir kiti vaikai papasakos draugams apie savo augintinį.

Kam skirta? 5–6 metų vaikams. Priešmokyklinis ugdymas.
Tikslas: Išsiaiškinti turimo augintinio veislę, susipažinti su kitomis rūšimis. Daryti įžvalgas ir išvadas.
Veikla ugdys mokinių: 

• bendradarbiavimą ir veikimą individualiai (išklauso kitų nuomonę, vienas iš kito mokosi, daly-
vauja diskusijose, pokalbiuose, geranoriškai bendradarbiauja)

• mąstymą (išsako savo požiūrį, samprotauja apie tai, kas pavyko, savarankiškai suranda informa-
ciją, apmąsto, ko dar nežino ir ką reiktų sužinoti)

• kūrybiškumą per patirtį (ieško informacijos, siūlo idėjas ir jas bando įgyvendinti)
• sakytinės kalbos įgūdžius (pasakoja apie savo augintinį, kelia klausimus, renka informaciją)
• pažinimą (stebės, analizuos, palygins, fiksuos savo pastebėjimus apie šuns veisles)

Kokie mokytojo lūkesčiai?

Vaikai gebės rinkti informaciją savarankiškai arba kitų padedami, pasiruoš ir pristatys savo augin-
tinį, kels probleminius klausimus, diskutuos.

Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį?

Pedagogas pateikia užduotis ir klausimus, remdamasis Bloom‘o taksonomija.

Žinios

Kokios veislės šuniukus auginate namuose?
Vaikai pasakoja, ką žino apie savo augintinį. Gal žino net kokios veislės jų šuo?

Supratimas

Kodėl žmonės laiko šunis? Kaip šuo atsirado jūsų namuose? 

Taikymas

Mokiniai paruošia savo augintinio pristatymą.
Pedagogas paruošia mokiniams augintinio pristatymo žemėlapį.
Klausiame vaikų, kas būtų, jei nebūtų šunų? Kodėl žmogus yra geriausias šuns draugas? ką mums 

reikia žinoti, auginant šunis? 
Žiūrime filmuką „Saugus elgesys su gyvūnais“ (www.civilinėsauga.lt)
„Kaip saugiai bendrauti su gyvūnais? (7 pamokos, paruošė Lietuvos kinelogų draugija).
„Naminiai gyvūnai ir augalai“ (www.ismaniejirobotai.lt)
 Žaidžiame žaidimą, kai vaikai turi pratęsti, nuspėti pateiktas situacijas.

Analizė

Kaip atsirado šunų veislės?
Užpildė augintinio žemėlapį.
Lankėsi šunų globos namuose. Sužinojo apie šunų gyvenimą globos namuose. 
Kuo skiriasi šuns gyvenimas prieglaudoje ir žmogaus namuose? 
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Sintėzė

 Jeigu šuo mokėtų kalbėti, ko jis paklaustų? Vaikai sukuria pasakojimą. 

Vertinimas

Kokie bus įrodymai, kad mokiniai ir mokytojai yra patenkinti rezultatais?
• aktyvus įsitraukimas į veiklą
• teigiamos emocijos
• atsakymai į klausimus, klausimų kėlimas, atliekant veiklas, baigtos užduotys.

Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai. 

Aprašas:

• informacija apie įvairių veislių šunis (skaidrės, filmai)
• pasakojimas; vaikai pristatė savo augintinį, o tie vaikai, kurie neturi augintinio, rinko informaciją 

apie Kaune esančius šunų globos namus.
• pasakojimas ,,Jeigu mokėtų kalbėti mano augintinis, ką jis pasakytų? ‘’
• interviu apie gyvūnų globos namuose gyvenančius šunis
• piešinys ,,Šuo, kurio norėčiau’’

Mąstymą skatinantys klausimai:

• Kas būtų, jei nebūtų šunų?
• Kaip atsirado šunų veislės?
• Kodėl žmonės laiko šunis?
• Kaip šuo atsirado jūsų namuose?
• Jeigu šuo mokėtų kalbėti, ko jis paklaustų?
• Kas geriausias šuns draugas?

Kokios užduotys skirtinos savarankiškam ugdymuisi? 

Iliustruoti, piešti ir atsinešti nuotraukų į mokykloje rengiamą knygelę ,,Mano augintinis”.
Apsilankyti šunų globos namuose.

Parengė Aušra Šlemo
Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“
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RŪŠIUOJU. VADINASI, GALVOJU 

Kam skirta? 5–6 metų vaikams. Priešmokyklinis ugdymas.
Koks užduoties tikslas? Išsiaiškinti popieriaus, kaip antrinės žaliavos, panaudojimo būdus.
Veikla ugdys mokinių:

• mąstymą (vaikai gebės suvokti ir vertinti svarbiausias aplinkosaugos ir ekologijos problemas)
• savimonę (mokysis vartojimo kultūros)
• pažinimą (gilins žinias apie šiukšlių rūšiavimą; skirs atliekas ir antrines žaliavas; stebės, palygins, 

analizuos, fiksuos savo įžvalgas)
• kūrybiškumą (gebės naudotis įgytomis žiniomis ir taikys jas praktinėje veikloje, įgis vertybines 

nuostatas)
• bendradarbiavimą ir veikimą individualiai (vaikai tarsis, eksperimentuos drauge ir atskirai);
• elgseną (gebės kantriai ir draugiškai laukti savo eilės pasisakyti, atidžiai klausytis kito)

Mokytojo lūkesčiai (arba kokie bus mokinių vaidmenys?) 

Vaikai gebės dirbti drauge ir atskirai, mokės išklausyti vienas kitą, bus aktyvūs, nekartos draugo 
pasisakymų ir drąsiai išsakys savas mintis. Dirbs grupelėmis, lygins savo įžvalgas, darys išvadas, gebės 
kelti klausimus sau.

Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)? 

Pokalbio su vaikais metu, Ryto rato metu, pedagogas duoda užduotis ir klausimus, remdamasis 
Bloom’o taksonomija.

Žinios

Kas atsitiko, kai Žemėje atsirado popierius? 
Vaikai paima po vieną labiausiai patikusį piešinį iš klasės darbų segtuvo. 
Pasakoja, ką kas nupiešė ir pan. 
Parodoma stebuklinga dėžė, kurioje yra įvairių popierinių daiktų: knyga, laikraštis, žurnalas, atviru-

tė, dovanų maišelis ir kt. 
Klausiama, kas sieja jų piešinius ir dėžėje esančius daiktus. 
Kuriamas mąstymo žemėlapis. 

Supratimas

Kodėl žmonėms reikalingas popierius? 
Rodomas filmas. Vaikai sužino, kad, kai nebuvo popieriaus, žmonės piešė ir rašė ant uolų sienų, 

akmenų, vėliau molio ir vaško lentelių, gyvulių odos, papiruso, šilko ir pan. Ir kad atsiradęs popierius 
buvo labai brangus, ir kad ne visi jį galėjo įsigyti. 

Taikymas

Ar popierių galima perdirbti?
Vaikai įrengia popieriaus perdirbimo cechą savo grupėje.
Visą savaitę kaupia įvairią makulatūrą: senus laikraščius, žurnalus, popieriaus dėžutes ir pan.
Paskui sudeda popierių pagal storį, atspalvį ir kt. (pvz.: piešimo popierius, kartonas, laikraštinis, 

žurnalinis popierius ir t. t.).
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Pasiruošiama popieriaus masės gamybai.

Popierius suplėšomas mažomis skiautelėmis, užpilamas vandeniu ir pamirkomas porą dienų. 
Tada popierius išplakamas mikseriu. Į gautą masę įpilama lipalo, pvz.: 0,5 l= 3 valgomi šaukštai li-

palo. Paruošta popieriaus masė dedama į specialų rėmelį su tinkleliu. Šaukštu formuojamas popieriaus 
lapas apskritimo, kvadrato, stačiakampio ar kt. formos.

Uždengus kita audinio skiaute, galima pakočioti, kad lapas būtų lygus.
Popieriaus masė vis sausinama kempine per audinį iš abiejų pusių. 
Kai lapas įgauna tinkamą formą, paliekamas išdžiūti natūraliai. Galima džiovinti orkaitėje. Perdėjus 

ant švaraus audinio ir pridengus senu laikraščiu, galima lyginti lygintuvu. 

Kuriamas mąstymo žemėlapis, kuriame pavaizduojama ar užrašoma, ką galima padaryti iš  

popieriaus masės. 

• Naudodami pasigamintą popieriaus masę, vaikai sukuria rankų darbo įvairius atvirukus, kvieti-
mus, žaislus, rėmelius. 

• Perdirbtas popierius dekoruojamas įvairiomis džiovintomis gėlėmis, žolytėmis ir pan.
• Gavus popieriaus masę iš spalvotų senų žurnalų, galima atitinkamai formuoti ir spalvinius raš-

tus, ornamentus ir pan. 
• Galima klijuoti mozaikas, karpant ir plėšant senus žurnalus, laikraščius.

Analizė

Kokia nauda iš popieriaus perdirbimo?
Kuriamas mąstymo žemėlapis: priežasties – pasekmės nustatymas.

Sintezė

Sukurkite istoriją, kas pasikeistų, jeigu Žemėje neliktų medžių (iškirstų visus medžius).
Sudaromos 4 vaikų grupės. Kiekviena jų gauna didelio formato lapą. Piešdami kuria savo istoriją. 

Vertinimas

 Ar popieriaus perdirbimas padeda išsaugoti gamtą. Kaip ir kodėl?
Mąstymą skatinantys klausimai:
Jeigu Žemėje nebūtų popieriaus, ar būtų knygų ir žurnalų?
Jeigu Žemėje nebūtų popieriaus, gal būtų mažiau šiukšlių?
Ko reikia žmogui labiau: popieriaus ar medžių?
Kuo galima pakeisti popierių? 

Ugdomosios aplinkos kūrimas

Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka?
• filmas „Popieriaus atsiradimas“
• dėžės makulatūrai rinkti 
• mąstymo žemėlapis

Vertinimas

Kokie bus įrodymai, kad mokiniai ir mokytojai yra patenkinti rezultatais?
• aktyvus įsitraukimas į veiklą
• teigiamos emocijos
• atsakymai į klausimus, klausimų sau kėlimas, atliekant veiklas, baigtos užduotys.
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Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai.

Žaidimas 3, 2, 1 (Galvojimo debesėliai)
Vaikams išdalinami veiklos įsivertinimo lapai, kur debesėliuose vaikai užrašo arba nupiešia:
3. Trys nauji dalykai, kuriuos išmokau.
2. Du dalykai, kuriuos jau žinojau.
1. Vienas klausimas, kurį norėčiau užduoti.

• Pokalbis su vaikais, kur jie pritaikys tai, ką sužinojo? Kodėl jiems tai naudinga?
• Vaikų atlikti palyginimai, privalumų ir trūkumų įvardijimas, išvadų darymas.

Parengė Daiva Bobinaitė
Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“
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PIRMOSIOS PIEVŲ GĖLĖS: PIENĖ IR PLUKĖ

Kam skirta? 5–6 metų vaikams. Priešmokyklinis ugdymas.
Koks užduoties tikslas? Rasti, kuo panašios gėlės.
Veikla ugdys mokinių:

• bendravimą ir veikimą individualiai (vaikai tarsis, veiks drauge ar atskirai).
• pažinimą (stebės, analizuos, lygins ir fiksuos savo įžvalgas).
• mąstymą (ugdysis smalsumą, kūrybiškumą, pastabumą, sistemins informaciją, įgys naujų po-

tyrių ir žinių). 
• kūrybiškumą per patirtį (klausinės, aiškinsis, ras savitus sprendimus, atlikimo variantus).
• šnekamosios kalbos įgūdžius (vaikai apibūdins augalus, sudarys planą, reikš savo mintis).

Mokytojo lūkesčiai (arba kokie bus mokinių vaidmenys?)

Vaikas pasirenka, kokią gėlę analizuos, lygins, darys išvadas.

Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį?

Pedagogas duoda užduotis ir klausimus, remdamasis Bloom‘o taksonomija.

Žinios

Kuo pirmosios pavasario gėlės, t. y. plukė ir pienė, panašios ir kuo skiriasi?
Vaikai vardija tai, ką žino apie šias gėles. Susitaria, kokią gėle tyrinės. 
Papildomi klausimai, siekiant pagilinti vaikų žinias, pvz.: koks gėlės žiedas? kokia jos spalva? kokia 

forma? į ką panaši? kokie lapai? kokios šaknys?

Supratimas

Vaikai iš pradžių planuoja gėlių paiešką darželio teritorijoje, braižo maršrutą. 
Jeigu nepavyktų rasti minėtų augalų darželio teritorijoje, planuos išvyką į gamtą. 

Gilinant vaikų žinias, pateikiami kritinį mąstymą skatinantys klausimai: 

• Kodėl šios gėlės auga neprižiūrimos?
• Ko reikia, kad gėlės augtų?
• Kas yra pievų gėlė?
• Kodėl jos pirmosios?
• Kam jos reikalingos?

Taikymas

Vaikai dirba po du arba grupelėmis.

Analizė

Pedagogas, rodydamas paveikslėlius, iliustracijas, kelia klausimus:
• Kaip atsiranda gėlės pievose?
• Ar jos naudingos ir reikalingos?
• Ar yra pasaulyje kitokių pirmųjų gėlių?
• Kaip jų ieškoti?
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Sintezė

• Padaryti išvadas, ar labiau šios gėlės panašios viena į kitą, ar labiau skiriasi? Kodėl?
• Sukurkite pasakojimą apie gėles.
• Nupieškite namą, išpuoštą gėlėmis.

Susijusios temos: 

• Mokėjimas ieškoti, stebėti ir detalizuoti, sisteminti.
• Aplinkos pažinimas.
• Meninė veikla.

Aprašas:

• Analizė: pirmosios pievų gėlės: pienės ir plukės; augalo dalys.
• Išvykos planavimas, maršruto analizė.
• Išvyka į gamtą, augalų paieškos, stebėjimas, analizė, lyginimas.
• Praktinės užduotys: sukurti dėlionę, parašyti augalo dalis.

Mąstymą skatinantys klausimai:

• Kas yra pievų gėlė?
• Kas būtų, jei nebūtų pievose gėlių?
• Kam jos naudingos ir reikalingos?
• Kaip atsiranda gėlės pievose?
• Ko reikia gėlėms, kad jos galėtų augti?
• Kur reikia šių gėlių ieškoti?
• Ar auga jos šalia mūsų darželio? Kur?

Veiklos įsivertinimo kriterijai

Kokio užduotys skirtinos savarankiškam ugdymuisi?

• Minčių lietus (įvertinti turimas vaikų žinias apie augalus).
• Nubraižyti išvykos maršrutą darželio teritorijoje, naudojant darželio planą.
• Nupiešti ir nuspalvinti pienę, plukę.
• Įrašyti augalo dalių pavadinimus.
• Sudėti dėlionę.
• Pokalbiai su tėvais ir seneliais: kam reikalingas ir naudingas augalas.

Parengė Aušra Šlemo
Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“



27

KOKIŲ SĄLYGŲ REIKIA AUGALAMS AUGTI?

Kam skirta? 5–6 metų vaikams. Priešmokyklinis ugdymas.
Koks užduoties tikslas? Nustatyti, kokios sąlygos reikalingos, kad augalas galėtų augti.
Veikla ugdys mokinių:

• bendradarbiavimą ir veikimą individualiai (vaikai tarsis, eksperimentuos drauge ir atskirai);
• mąstymą (kūrybiškumą, pastabumą; suvokimą, kad augalams reikia vandens, šviesos, oro bei 

tinkamos dirvos);
• elgseną (gebės kantriai ir draugiškai laukti savo eilės, susikaups, klausydamiesi kito);
• pažinimą (stebės, palygins, analizuos, fiksuos savo įžvalgas).

Mokytojo lūkesčiai (arba kokie bus mokinių vaidmenys?) 

Vaikai gebės dirbti drauge ir atskirai, išklausyti vienas kitą, bus aktyvūs, stengsis nekartoti draugo 
pasisakymų. 

Vaikai augins svogūnus, juos lygins, darys išvadas, gebės kelti klausimus sau.

Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)? 

Pokalbio su vaikais metu, Ryto rato metu, pedagogas duoda užduotis ir klausimus, remdamasis 
Bloom’o taksonomija.

Žinios

Pirmiausia užduodama mįslė: Kas jį paliečia, tas gailiai verkia. Kas tai? Ats.: Svogūnas.
Išsiaiškinama, ką vaikai žino apie svogūną (pvz.: kad svogūnai gali būti baltieji ir raudonieji. Ar svo-

gūnas yra vaisius, ar daržovė?) 

Supratimas

Ko reikia, kad užaugintume svogūnus? 
Atliekamas bandymas.
Paruošiami permatomo plastiko indeliai: 
• su durpėmis; 
• su molio granulėmis ;
• su smėliu ar žvyru;
• medžio žievės ir samanų;
• su vandeniu.
Į šiuos indelius pasodinama po svogūno galvą. 
Indeliai padedami ant palangės. Dvi savaites vaikai pagal poreikį palieja svogūnus ir stebi svogūno 

augimą. Pastebėjimus pažymi stebėjimo lape. 



28

Paaiškinimas

Paruošiami 5 pintinės formos trafaretai ir 10 svogūnėlių trafaretų (po 2 pintinei). Susitariama su 
vaikais, kaip pažymėsime pintines, pvz.: galima užrašyti žodžius DURPĖS< SMĖLIS< ŽIEVĖ<VANDUO.

 Jei vaikai dar nerašo ir neskaito, ant pintinės galima lipnia permatoma juostele užklijuoti trupu-
tėlį tos pačios medžiagos, į kurią pasodintas svogūnas, pvz.: viename truputį durpių, kitame samanų 
ir medžio žievelė, dar kitame smėlio smiltelių; o kur vanduo, ten galima ant maišelio užlašinti truputį 
vandens); arba galima tiesiog nupiešti sugalvotus simbolius. 

Pintinė padalinama į dvi dalis: pirmajam ir antrajam stebėjimui fiksuoti. 
Atlikdami tiek pirmąjį, tiek antrąjį stebėjimą, vaikai nuspalvina, pakerpa, priklijuoja ir pan. pagal 

savo įžvalgas svogūno laiškus ir šaknis trafarete. 

Taikymas

Kas nutiks, kai (...)?
Atliekamas kitas bandymas.
Keičiamos sąlygos auginamiems svogūnams, pavyzdžiui:
• uždengiame indelį su durpėmis kartonine dėže. 
• svogūno indelyje su moliu nebelaistome. 
• svogūną su medžio žieve ir samanomis nuimame nuo palangės ir laikome toliau nuo lango 

šviesos atviroje lentynoje. 
• indą su smėliu išnešame į lauką. 
 
Pokyčius vaikai stebi dar vieną savaitę. Visuose indeliuose svogūnai laistomi, išskyrus vieną, pvz.: 

indelį su molio granulėmis.
Savaitės pabaigoje vėl visus indelius sunešame ant palangės. 
Pastebėjimus vaikai pažymi stebėjimo lape (krepšelio dešinėje pusėje).
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Analizė

Palyginkime, kuriomis sąlygomis svogūnai geriau augo?
Vaikai gali vaizduoti „Apskritimo žemėlapyje“.

Sintezė

Įsivaizduok, jog esi ūkininkas ir augini didžiausią svogūną. Papasakok savo istoriją.
Vaikai kuria istorijas, iliustruoja piešiniais. 

Vertinimas

Kokie augalai auginami iš svogūnėlių? Ar jiems tiks vienodos sąlygos? 
Pasiūloma auginti ir stebėti pavasarines svogūnines gėles, pvz.: narcizą, hiacintą, tulpę, kroką. 
Vaikai pasirenka gėlės svogūnėlį ir jį augina grupėje arba namuose. Bando nuspėti, ieško informa-

cijos, kokia tai gėlė. 

Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka?

• įvairių augalų iliustracijos, kortelės
• animacinis fi lmukas „Čipolinas“
• interaktyvus FREPPY žaidimas „Parduotuvė“ 
• mąstymo žemėlapis

Vertinimas

Kokie bus įrodymai, kad mokiniai ir mokytojai yra patenkinti rezultatais?
• aktyvus įsitraukimas į veiklą
• teigiamos emocijos
• atsakymai į klausimus, klausimų sau kėlimas, atliekant veiklas, baigtos užduotys.
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Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai.

Žaidimas 3, 2, 1 (Galvojimo debesėliai)
Vaikams išdalinami veiklos įsivertinimo lapai, kur debesėliuose vaikai užrašo arba nupiešia:
3. Trys nauji dalykai, kuriuos išmokau.
2. Du dalykai, kuriuos jau žinojau.
1. Vienas klausimas, kurį norėčiau užduoti.

• Pokalbis su vaikais, kur jie pritaikys tai, ką sužinojo? Kodėl jiems tai naudinga?
• Vaikų atlikti palygimai pagal apskritimo žemėlapio arba stebėjimų kraitelių kriterijus: privalu-

mų ir trūkumų įvardijimas, išvadų darymas.

Parengė Daiva Bobinaitė
Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“
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AŠ IR ŠVARI GAMTA

Kam skirta? 5–6 metų vaikams. Priešmokyklinis ugdymas.
Koks užduoties tikslas? Išsiaiškinti, kodėl reikia rūšiuoti atliekas, formuoti atsakingo elgesio įpro-

čius, analizuoti, daryti įžvalgas ir išvadas.
Veikla ugdys mokinių:

• sakytinės kalbos įgūdžius (pasakos apie savo patirtį, svarstys, įvardins įvairias detales, savybes). 
• kūrybiškumą per patirtį (ieškos informacijos, eksperimentuos, siūlys idėjas ir jas įgyvendins).
• bendravimą ir veikimą individualiai (išklausys kitų nuomonę, tarsis, veiks drauge ir atskirai).
• mąstymą (išsakys savo požiūrį, samprotaus apie tai, kaip pavyko, savarankiškai suras informaci-

ją, apmąstys, ką išmoko ir ko dar norėtų išmokti, įgis naujų žinių bei potyrių).
• pažinimą (stebės, analizuos, fiksuos savo įžvalgas, kels įvairius klausimus).

Kokie mokytojo lūkesčiai (arba kokie bus mokinių vaidmenys?)

Pedagogas duoda užduotis ir klausimus, remdamasis Bloom’o taksonomija.

Žinios

Diskusija, minčių lietus: kodėl reikia rūšiuoti atliekas? kaip rūšiuoti buitines atliekas?
Vaikai papasakoja, kaip jie namuose rūšiuoja šiuksles.
Susipažins su ekologijos terminu.
Ekоlogija (graikiškai οίκος – namas, būstas + λόγος – mokslas, žodis) – mokslas, tiriantis gyvųjų or-

ganizmų santykius su gyvenamąja aplinka, įskaitant tokius fizinius veiksnius (faktorius) kaip klimatas, 
geografinės sąlygos, gyvosios ir negyvosios gamtos sąveika.

Tai mokslas, tiriantis, kaip žmonių elgesys saugoja arba žaloja gamtą.

Supratimas

IKT žaidimai, filmai, pvz., Wall-E: Šiukšlių princo istorija (2008).
Klausimai: kodėl reikia rūšuoti? gal galima perdirbti šiukšles? ką galima perdirbti? kaip? kodėl rei-

kia perdirbti?
Galimi atsakymų variantai: (…), nes nevienodai suyra atskiros rūšys; seni daiktai dažnai atrodo 

negražiai; atsibosta toks, koks yra; jau negali būti naudojamas.

Taikymas

Sukurk žaislą, veikėją, erdvinę figūrą pasirinktinai. Panaudok antrines žaliavas.
Vaikai gali dirbti vieni arba grupėje.

Analizė

Kaip tu saugai gamtą? Jeigu nėra šiukšliadėžių, kur mestum šiukšles? Kas atsitiktų, jeigu visas šiukšles 
mestume ant žemės?

Eksperimentas

Stebime, ar greitai suyra atliekos.
Dėžutėse su žeme užkasamos trys skirtingos atliekos: stiklas, popierius ir plastikas.

Sintezė

Sukurti pasakojimą „Šiukšliukas“ arba „Šiukšlės istorija“.
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Vertinimas

Kokie bus įrodymai, kad mokiniai ir mokytojai yra patenkinti rezultatais?.
Ką aš galėčiau padaryti, kad gamta nebūtų teršiama? 
Gali prireikti papildomų pedagogo klausimų, siekiant padėti vaikui suformuluoti jo išsakytą mintį.

Ugdomosios aplinkos kūrimas

Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka?
• enciklopedijos, knygos: „Nepaprasta šluotos kelionė“ ir kt.
• mąstymo žemėlapis iš vaikų piešinių.
• filmukas „Per kiek laiko suyra šiukšlės?“ 

https:/sveikata.tv3.lt/straipsnis/per-kiek-laiko-suyra-šiukšlės-2046.
• praktinė užduotis „KUO ŽMONĖS TERŠIA GAMTĄ?“
• atsakymai į klausimus, klausimų sau kėlimas, atliekant veiklas, baigtos užduotys.
• aktyvus įsitraukimas į veiklą.
• teigiamos emocijos.

Aprašas

Ekologijos terminas.
Skaidrės „Ekologija“.
IKT žaidimai, filmai.
Diskusija, minčių lietus: kaip rūšiuoti buitines atliekas? ar nereikalingas daiktas gali tapti kitu daik-

tu, pvz.: žaislu, knyga?
• Pagal „STEAM“ programą vaikų kūrybiniai sprendimai iš antrinių žaliavų, matematiniai vaizdi-

niai, erdvinės figūros.
• Praktinė užduotis: išrūšiuok atliekas.
• Sukurta pasaka „Šiukšliukas“.
• Iš antrinių žaliavų pasigaminti pasakos veikėjai.
• Eksperimentas: skirtingose dėžutėse su žeme užkasamos trys skirtingos atlliekos; 
• Vykdomas stebėjimas, kiek laiko užima atliekų irimas.

Mąstymą skatinantys klausimai:

• Kodėl rūšiuojate atliekas namuose?
• Ar galime šiukšles mesti ant žemės? Kur jas reikia dėti?
• Jei nėra šiukšlių dėžių, kur dedame šiukšles?
• Kaip jūs saugote gamtą?
• Kas atsitiktų, jeigu visas šiukšles mestume ant žemės?
• Jeigu žaislas atsibodo, ar reikia jį išmesti? Jei taip, tai kur?
• Ar iš atliekų gaunami nauji daiktai? Jei taip, kaip vadinamas toks procesas?
• Kur mesti senus piešinius?
• Kur dėti eglutes po švenčių?
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Veiklos įsivertinimo kriterijai

Kūrybinė improvizacija:

• Iš atliekų pasigaminti darbelį ir papuošti grupę.
• Išvykti į Jaunųjų gamtininkų centrą.
• Išvykti į atliekų perdirbimo centrą.
• Surengti parodą darbelių, pagamintų iš antrinių žaliavų.
• Į parodą pakviesti vaikų tėvus ir mokyklos darbuotojus.
• Tvarkyti darželio aplinką.
• Iliustruoti pačių sukurtas istorijas.

Parengė Aušra Šlemo
Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“
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DARBAS SU PASAKOS TEKSTU

Kam skirta? 7 metų vaikams. 1 klasė. Gimtoji kalba. Socialiniai mokslai. Klasės valandėlė.
Koks užduoties tikslas? Dirbti su tekstu, rasti reikiamą informaciją. Lavinti atmintį, mąstymo pro-

cesus: gauti naujos informacijos, ją sisteminti ir daryti išvadas, reikšti savo nuomonę.
Kokias kompetencijas ugdysime?

• skaityti
• rasti informaciją
• analizuoti įvykius, veiklas, problemas
• sistemintii informaciją ir padaryti išvadas
• priimti sprendimus
• dirbti poromis

Mokytojo lūkesčiai:

Mokiniai:
• gebės išsikelti pamokos tikslą ir nurodyti, kokių sieks rezultatų,
• tobulins skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymosi įgūdžius,
• dirbs su teksto informacija,
• dirbs poromis,
• atsakys į klausimus,
• ugdysis mąstymo, elgesio, bendradarbiavimo ir individualios veiklos įgūdžius,
• lavins atmintį, vizualizavimo įgūdžius,
• ugdysis gebėjimą piešti,
• supras teksto moralą, 
• palaikys grįžtamąjį ryšį.

Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)?

Mokiniai dirbs poromis.
Siekiama, kad vaikai dalintųsi patirtimi ir mintimis, kad ugdytųsi kritinį mąstymą.
Mokytoja naudos metodą „Šešios mąstymo kepurės”, pritaikytą pirmai klasei: naudos šešių spalvų 

korteles, ieškos problemų sprendimo būdų ir vaidmenų, užtikrins, kad mokiniai nekonkuruotų, bet 
ieškotų sutarimo duotu klausimu.

Gali būti iki 24 dalyvių. Laikas 30-120 min. Laikas priklauso nuo užduoties.
Prieš pradedant diskusiją, dalyviams pristatomos kortelės ir nurodoma jų reikšmė. 
Organizuojama diskusija, užduodami klausimai.
Mokytojas atidžiai seka diskusiją. 
Jei procesas darosi ne toks, koks turėtų būti, mokytojas iškelia atitinkamą kortelę, pavyzdžiui: kai 

dalyviai darosi per daug kritiški arba per daug pasitikintys savo sprendimu, mokytojas iškelia kortelę 
„mąstymo spalva”; kai dalyviai dar turėtų ieškoti kitų galimybių, iškelia geltoną kortelę; žalią kortelę 
iškelia, kai siūlo atkreipti dėmesį į alternatyvius sprendimus.

Įprastai metodas su skrybėlėmis naudojamas 3 ir 4 klasėje.
Edward de Bono sukūrė šį šešių taškų metodą, padedantį ugdyti(s) mąstymą.
Kepurės užsidėjimas ant galvos aktyvina mąstymą. 
BALTA KEPURĖ – faktai. RAUDONA KEPURĖ – emocijos. JUODA KEPURĖ – kritiškas vertini-

mas. GELTONA KEPURĖ – optimizmas ir pozityvus mąstymas. ŽALIA KEPURĖ – kūrybiškumas ir 
naujos idėjos. MĖLYNA KEPURĖ – kontrolė ir proceso stebėjimas.
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Koks bus mokinio vaidmuo?

Dirba su tekstu.
• Skaito tekstą arba klausosi teksto įrašo. Ieško reikiamos informacijos. Atsako į klausimus. 
Dirba poromis.
• Toobulina gimtosios kalbos įgūdžius.
Atlieka gautas užduotis.
• Analizuoja informacijos šaltinius, klausimus, objektus, reiškinius pagal darbo planą.
Dirba su informacija: ieško, analizuoja, sistemina, daro išvadas, atsako į klausimus.
Sprendžia problemas.
• Mokiniai išsiaiškina problemą, parengia planą, kaip reiktų ją išspręsti, planą įgyvendina, vertina 

gautus rezultatus. 
• Svarsto, ar toks problemos sprendimas yra pats geriausias. 
• Gal įmanoma buvo problemą išspręsti kitaip?
Analizuoja situaciją.
• Atliekant analizę dažniausiai naudojamos realios situacijos (įvykiai), kurias mokiniai gali susieti 

su savo patirtimi. Situacijos analizės įvykiai gali būti vaizduojami tekste, brėžiniuose, nuotrauko-
se, vaizdajuostėse ar garso įrašuose. Mokiniai klausosi, skaito ar stebi medžiagą, gauna konkre-
čią užduotį (pavyzdžiui, suranda situaciją, numato įvykių eigą, pasirenka tinkamą sprendimą), 
išsako savo mintis, galimus sprendimo variantus, poroje jas aptaria ir vertina, priima bendrą 
arba tinkamiausią sprendimą, tinkamiausią sprendimą ir galutinėje darbo rezultatų ataskaitoje 
kitoms poroms.

Atlieka pratimus.
• Mokytojas siūlo keletą panašių užduočių mokiniams tam tikroms žinioms ar įgūdžiams stiprinti. 

Mokiniai pakartoja daugiau panašių veiksmų, kurie padeda automatizuoti žinių ar įgūdžių nau-
dojimą, įgyti ar sustiprinti fizines ar psichines savybes, sugebėjimus.

Mokosi atsakyti į klausimus, paaiškinti, palyginti, klasifikuoti, interpretuoti, analizuoti, padaryti iš-
vadas, nustatyti sekas, ieškoti informacijos ir t. t.

Koks yra mokytojo vaidmuo?

Mokytojas duoda užduotis, skatinančias mąstymą.
Mąstymas yra vizualizuojamas ir aptariamas.
• Mokymo priemonės: mokinių darbo lapai, mokytojo darbo lapas, mokytojo parengtas pristaty-

mas su meškos ir pelės nuotraukomis, pasakų nuotraukos.
• Klausimai, skatinantys mąstyti:
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Kūrybinio ir kritinio mąstymo ugdymo įrankiai ir metodai: darbas su tekstu, darbas poromis, klau-
simai-atsakymai, sprendžiant problemines situacijas, atvejo analizė, pratybos.

• Kūrybinio ir kritinio mąstymo ugdymo produktai/rezultatai: lavinti mokinių atmintį ir gebėjimą 
rasti informaciją, ją sisteminti, priimti sprendimus, reikšti savo požiūrį. 

Visi mokiniai gali gauti vieną iš šešių spalvų kortelių (balta, raudona, juoda, geltona, žalia arba 
mėlyna). Garso įrašas padaromas 5 užduoties metu. Garso medžiaga yra tiesiogis grįžtamasis ryšys ir 
atlikto darbo įrodymas.

• Mokytoja paruošia šešių spalvų korteles (ne mažiau kaip 5 kiekvienos spalvos). Taiko šešių mąs-
tymo kepurių metodą be kepurių, kai spalva turi savo reikšmę ir yra atitinkamai naudojama, 
vertinant atsakymus į klausimus:

 Balta spalva – objektyvūs faktai.
 Raudona – emocijos.
 Juoda – kritiškas idėjų vertinimas.
 Geltona – optimizmas ir pozityvus mąstymas.
 Žalia – kūrybiškumas ir naujos idėjos.
 Mėlyna – kontrolė ir proceso stebėjimas.

Kokia bus mokymosi aplinka? 

• Kokioje aplinkoje (tradicinėje ir netradicinėje) vyks mokymasis, kad būtų atliktos užduotys, skir-
tos ugdyti kūrybinį ir kritinį mąstymą? 

Darbas vyks studijoje. Mokiniai pasiruošia darbui ir pasirūpina darbo vieta. 
Mokiniai gauna darbo lapą, kuriame yra latvių liaudies pasakų tekstai ir šešios užduotys. Perskaito 

darbo sąlygas ir dirba su mokytoju. 
Prieš 4 užduotį mokytojas nurodo, kad paskutinės užduoties metu mokiniai turėtų atkreipti dėme-

sį į kitą lapo pusę. 
Darbas skirtas vienai pamokai, per kurią galima padaryti vieną arba dvi pertraukas. Pertraukos 

turėtų būti susijusios su darbo turiniu.

Kokios priemonės bus naudojamos? 

Darbo lapai, šešių spalvų kortelės.

Kokie mokymosi šaltiniai, įrankai, informacinės technologijos bus panaudotos? Kodėl? 

Ekranas ir projektorius užduočių ir mokinių darbo lapų vizualizacijai.

VERTINIMAS

Kokie bus įrodymai, kad mokiniai ir mokytojai yra patenkinti rezultatais?
5-ta užduotis, garso įrašas, grįžtamasis ryšys: 
• kiekvienas mokinys gauna visų spalvų bent vieną kortelę.

Veiklos vertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai:

• Grįžtamasis ryšys pagal 5-tą užduotį ir žodinis savęs vertinimas.
• Darbo lapų vertinimas. 
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Kritinio mąstymo vertinimo kriterijai (tik mokytojui):

Nr. Darbo lape pateiktų 

užduočių sąlygos

Vertinimo 

kriterijai

Rodikliai Maksimalus 

taškų skaičius

1. Perskaitykite pasaką. 
Sugalvokite pavadin-
imą.

Skaitymas Skaitykite aiškiai ir sąmoningai. 
Pasrinkite tinkamą intonaciją. 
Darykite pauzes ten,
kur jos reikalingos.

2

Tekstas Sugalvokite pasakos pavadinimą. 2
Sakiniai Įvertinkite sakinius. 

Ar po visų sakinių padėtas taškas? 
2

Mintys Atlikite užduotis. 2
2. Raskite nereikalingą 

sakinį. Išbraukite jį.
Skaitymas Vilkas laukia Sarkangalvito. 3

3. Pasakykite viską, ką 
prisimenate, perskaitę 
pasaką.

Kalbė-
jimas

Bendradarbiavimas. Mėlyna  
kortelė

4. Nupieškite pasakos 
veikėjus. 
Parašykite jų vardus. 

Skaitymas Gražiai nupieškite.
Gerai užrašykite.

Rašymas Veikėjų vardus parašykite be klaidų. 4
5. Atsakykite į mokyto-

jos užduotus klau-
simus. Klausimai – 
atsakymai.

Kalbė-
jimas

Sugalvokite
pasakos tęsinį. Papasakokite.

Spalvos  
kortelės

Gautų taškų suma 15

Trumpa išvada. Mokytojo refleksija.

Sėkmingai diskusijai gali kilti kliūčių: žmonės dažniausiai prisiima vieną vaidmenį ir nenori jo atsi-
sakyti, pavyzdžiui, amžinojo kritiko.

Žmonės žiūri vieni į kitus, stebi, klausosi, ką kalba kiti. Vertina.
Kai jau yra idėja, žmonės dažniausiai nebegalvoja apie alternatyvas, kitus galimus sprendimus. 
„Mąstančių kepurių“ metodas leidžia paržiūrėti į problemą iš įvairių pozicijų. 
Garso įrašas parodys, ar visi mokiniai suprato pagrindinę pasakos mintį ir jos moralą, ar sugalvojo 

logišką pasakos tęsinį.

Patarimai tėvams:

1. Ugdykite vaikų kritinį mąstymą.
2. Kartu su vaikais skaitykite latvių liaudies pasakas.
3. Padėkite vaikui suprasti įvykius, situacijas.
4. Lavinkite atmintį.
5. Išsiaiškinkite vaiko nuomonę duotu klausimu.
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TU IR AŠ = MES

Kam skirta? 7–9 metų mokiniams. 1–3 klasė. Socialinis ugdymas. Klasės valandėlė.
Koks užduoties tikslas?

Aptarti mokinių asmeninį vaidmenį ir pareigas klasės gyvenime. 
Kokias kompetencijas ugdysime?

• kurti teigiamus santykius su klasės draugais
• suvokti savo svarbą ir vietą klasėje
• diskutuoti, išklausyti kitų nuomonę, reikšti savo
• bendrauti ir bendradarbiauti
• priimti sprendimus
• tobulinti savireguliavimo įgūdžius

Kokia veikla ugdys kritinį ir kūrybinį mokinių mąstymą?

Mokiniai:
• įvertins turimas žinias, ieškos naujos informacijos
• dirbs savarankiškai ir grupėje, matys save kaip klasės dalį
• ugdysis diskusijų įgūdžius, priims kitų mintis ir nuomonę
• ugdysis gebėjimus mąstyti analitiškai ir kritiškai, priimti sprendimus, suprasti problemas
• mokysis dirbdami
• aptars realias gyvenimo situacijas ir suras alternatyvas, taikys turimas žinias ir naują informaciją

Pamokos metu mokiniai dirbs individualiai, poromis ir visi kartu. Bus aktyvūs dalyviai ir klausytojai. 
Bus skatinami dalintis asmeninėmis mintimis ir patirtimi.

Naudojamas atvejo analizės metodas: imama realaus gyvenimo situacija, kurią mokiniai gali susie-
ti su savo patirtimi. Rodomi tekstai, piešiniai, nuotraukos, vaizdo ir garso įrašai. 

Mokiniai klausosi, skaito, žiūri duotą medžiagą, gauna konkrečias instrukcijas, pvz.: surasti proble-
mos priežastį, prognozuoti, kokių veiksmų imsis, kaip ras tinkamą sprendimą. Grupėje dalinsis spėlio-
nėmis, galimus sprendimus analizuos, susitars dėl tinkamiausio sprendimo ir pasidalins savo įžvalgo-
mis su kitomis darbo grupėmis.

Situacijos analizės tikslai:

• Sukurti aktyvią mokymosi aplinką, kurioje aptariama problema atspindi realaus gyvenimo 
prob lemas.

• Ugdyti gebėjimą nustatyti problemas, priežastis, pasekmes ir priimti sprendimus.

Pamoka grindžiama kritinio mąstymo principais: inicijavimo, realizavimo ir refleksijos etapais. 
Naudojami 6 kritinio mąstymo klausimai: kas? ką? kur? kada? kodėl, kaip? 
Mokiniai išmoks ieškoti informacijos, aiškinti, priimti sprendimus, rasti įrodymų ir pan.

Mokiniai reikš mintis ir jausmus, kalbėdami apie įvairias patirtis.
Dirbs grupėje, įsitrauks į diskusijas ir žaidimus, kurs mokymosi produktus ir pristatys juos klasės 

draugams. Sieks gerų mokymosi rezultatų.
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Mokytojas svarstys ir analizuos mokinių darbą, keldamas probleminius klausimus, pvz.: 
Kokius Kristina mato savo klasiokų veiksmus? 
Ką galite pasakyti?
Kodėl Kristīne neturi draugų? 

Kokie mokytojo lūkesčiai?

Mokytojas tikisi, kad mokiniai sėkmingai dirbs grupėse, kad pamokos tema “Tu ir Aš = Mes” moki-
niams aktuali ir įdomi.

Mokytojas pristato A. Smagar poemą “Džiaugsmas” (latvių autorius). 
Kviečia mokinius prisiminti gerus darbus, nuoširdžius žodžius ir linksmas dienas iš klasės gyvenimo.

Mąstymą skatinantys klausimai:

• Ar girdėjote gerų žodžių, ar buvo ištiesta bendraklasių ranka, kai jums reikėjo pagalbos? 
Mokiniai reiškia savo mintis ir jausmus, pasakoja, ką patyrė per savaitę.
Mokytojas duoda kiekvienai grupei darbo lapą „Santykiai klasėje ir mokykloje”. Skatina moki-
nius gerai pagalvoti (žr. 1 priedą).

• Kokius mokiniai mato klasės santykius? Ką gali pasakyti? Kaip gali juos įvertinti?
Darbas grupėse. 
Mokiniai diskutuoja. 
Visos grupės pristato savo rezultatus. 
Darbo lapai pakabinami ant klasės lentos.
Mokytojas kviečia atidžiai pažiūrėti vaizdo įrašą apie santykius mokykloje 
https://youtu.be/ORhMZSA9NJM 
Mokytojo klausimai skatina mokinius dalyvauti diskusijoje.

• Kaip vertinate Kristīnes klasiokų veiksmus? Kodėl, jūsų nuomone, Kristīne neturi draugų? Kas 
yra svarbu? Kas yra teigiama ir kas yra neigiama asmeniniuose santykiuose? Kokį įspūdį tai daro 
jums? 

Mokiniai reiškia savo mintis, įsitraukia į diskusijas, dalijasi savo situacijos versija ir daro išvadas.

Po diskusijos mokytojas siūlo žaisti žaidimą „Draugiškas triušis“.
Žaidimo aprašymas. Mokytojas pasiūtą arba numegztą triušį duoda mokiniui, sakydamas jam gra-

žius žodžius. Mokinys atsigręžia į draugą ir perduoda triušį, sakydamas gražius žodžius. Ir taip iš rankų 
į rankas. Iš lūpų į lūpas.

Mokytojas dėkoja mokiniams už nuoširdžius žodžius, kuriuos jie pasakė vienas kitam.

Tada duoda grupėms darbo lapus „Mano klasės vertybės“ (žr. 2 priedą). Siūlo pasitarti ir išrinkti 
penkias vertybes, kurios geriausiai apibūdina jų klasę. Kiekviena pasirinkta vertybė įvertinama nuo 1 
iki 5 (su antspaudais).

Grupės pristato savo vertybių sąrašą visai klasei.

Mokytojas apibendrina grupių darbą, pabrėždamas vertybes: DRAUGIŠKUMAS, PASLAUGUMAS, 
SĄŽININGUMAS, GARBĖ, RŪPESTINGUMAS, PAREIGA, ATSAKOMYBĖ, SMALSUMAS.
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Mokytojas skatina mokinius saugoti šias vertybes. Kviečia prisijungti prie dinaminės pauzės  
„Pasitikėkite!“

Žaidimo aprašymas. Grupė išsirenka vedlį, kuriam užrišamos akys. Mokiniai sustoja vienas už kito ir 
uždeda rankas ant pečių draugui. Vedlys vedžioja savo grupę po klasę.

Mokytojas dėkoja visoms grupėms, kad žaidė atsakingai: išsirinko gerą vedlį ir juo pasitikėjo.

Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka? 

Pamokos vyksta klasėje:
• plančetinis kompiuteris kiekvienam mokiniui,
• magnetinė lenta, magnetai,
• darbo lapai, antspaudai,
• daiktai dinaminei pauzei: megztas arba pasiūtas triušis, skara.

Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai:

Mokiniai supranta savo vaidmenį ir pareigas, buriant kolektyvą. 
Kuria gerus klasės draugų santykius: ugdosi gebėjimą diskutuoti, klausytis kito ir bendradarbiauti, 

tobulinti savireguliavimo įgūdžius.

Kriterijai, padedantys mokiniams įsivertinti.

Mokiniai paima planšetinį kompiuterį, atidaro klausimyną pamokos įvertinimui ir jį užpildo (žr. 3 
priedą): 

• Kokia Jūsų nuomonė apie pamoką?
• Gal galėtų būti geriau, jei (...)?

Trumpa išvada. Mokytojo refleksija.

• Analizuodama klausimyno atsakymus, padariau išvadą, kad pamoka mokiniams patiko.
• Visiems mokiniams gerai sekėsi dirbti grupėse.
• Mokiniai aktyviai dalyvavo diskusijose.
• Buvo pasiektas pamokos tikslas.
• Reikia nesustoti ties tuo, kas buvo pasiekta pamokos metu.
• Reikia sistemingai ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Literatūra:

1. Rubana I. M. Mācīties darot. Rīga, 2004.
2. Izglītības attīstības centrs Kritiskās domāšanas pamati. Rīga, 2012.
3. Golubova V., Ikale I. Ideju banka 1. Rīga, 2009.
4. Bazens T. Efektīvas mācīšanās rokasgrāmata. Rīga, 2008.
5. Rubene Z. Kritiskā domāšana studiju procesā. Rīga, 2004.
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Interneto medžiaga:

1. Kalniņa D. Mācību metožu vārdnīca // http://profizgl.lu.lv/mod/glossary/view.php?id= 
12204&mode=&hook

2. https://minds-in-bloom.com/teaching-students-creative-and-critica/
3. Projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”// www.skola2030.lv
4. https://philosophy.hku.hk/think/critical/ct.php
5. http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/37945/FSI_raksti_2018.pdf?sequence
6. https://www.skillsyouneed.com/learn/critical-thinking.html
7. https://plato.stanford.edu/entries/critical-thinking/

Parengė Inga Liepniece, 
Rygos miesto švietimo ir informacijos centras (RIIMC), Ryga, Latvija
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MANO GERIAUSIAS DRAUGAS

Kam skirta? 8–9 metų mokiniams. 2–3 klasė. Gimtoji kalba. Užsienio kalba. Socialiniai mokslai. 
Klasės valandėlė.

Koks užduoties tikslas?

Pasakoti apie savo draugą, laikytis pasakojimo eigos: įvadas, dėstymas, pabaiga. 
Kokias kompetencijas ugdysime?

• aptarti savo vaidmenį įvairiose situacijose
• tobulinti bendravimo ir socialinius įgūdžius 
• suprasti save, paaiškinti savo požiūrį ir elgesį
• planuoti mokymosi procesą, numatyti rezultatus
• priimti sprendimus

Kokia veikla ugdys kūrybinį ir kritinį mąstymą?

Mokiniai
• bendradarbiaus ir dirbs savarankiškai; ugdysis bendravimo įgūdžius;
• mąstys, klausydamiesi klasės draugų, analizuodami išgirstas istorijas, kurdami savo pasakojimą;
• išreiškš savo nuomonę, kalbės aiškiai, tinkamai naudosis žodynu;
• vertins informaciją;
• kels klausimus ir atsakys į juos.

Kokie bus mokytojo lūkesčiai (arba koks bus mokinių vaidmuo)?

Mokiniai dirbs savarankiškai, poromis ir grupėse. 
Bus aktyvūs klausytojai ir dalyviai: dalinsis mintimis ir patirtimi, sukurs minčių žemėlapį. Sukurs 

tekstą ir žodžiu, ir raštu.
Atsakys į klausimus pilnais sakiniais. Sukurs įdomų pasakojimą. 
Minčių žemėlapyje skirtingomis spalvomis pažymės įvadą, pagrindinę dalį ir išvadą. 

Kurdami minčių žemėlapį, išsikels tikslą. Parengs minčių žemėlapio projektą.
Pasinaudos Tony Buzano siūlymu, kaip sukurti minčių žemėlapį: kels aiškius klausimus, brėš įvai-

raus storio linijas, naudos skirtingas spalvas, puoselės individualų stilių.
Pamokoje laikysis kritinio mąstymo principų: iniciatyva, supratimas ir darbas, refleksija.
Kels klausimus: kas? ką? kur? kada? kodėl? kaip?
Išmoks ieškoti informacijos, analizuoti, daryti išvadas, rasti argumentų. 
Prisimins jau žinomus faktus, lygins, interpretuos, ieškos prasmės, iliustruos, rinks informaciją, ją 

sistemins, ras priežastis ir nurodys motyvus. 
Darys išvadas ir sprendimus.
Atsakys į klausimus:

Ką darytum, jeigu neturėtum draugų?
Kodėl žmonėms reikia draugų?

Koks yra mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotis?

Mokytoja pakviečia atidžiai pažiūrėti Atom Art studijos animacinį filmą „Ursus“ (režisierius Reinis 
Petersons, 2011).

Mokytoja pristato pratimus ir klausimus, naudodama Bloom’o klasifikaciją.
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Žinios ir sąvokos

Mokytoja užduoda klausimus: kas jis? kur jis yra? kada tai atsitiko?
Paprašo papasakoti apie savo draugą, naudojant minčių žemėlapį, parengtą pagal duotą planą ir 

iškeltus klausimus.
Prašo atsakyti, ar visi turi draugų? kokią vietą gyvenime užima draugai? 

Analizė

Mokiniai analizuoja duotas situacijas, ieško atsakymo, kada žmogus yra geras draugas. 
Duoda klausimus, skatinančius gilesnį mąstymą:
• Ko reikia, kad turėtumėte gerų draugų?
• Kokios savybės rodo, kad žmogus yra geras draugas?

Sintezė

Mokiniai sistemina informaciją. Daro išvadas.
Atsako į klausimus:
• Ką tu pasakytum arba ko paklaustum, jeigu tavo draugas būtų čia?
• Kas atsitiktų, jei (…)? 
• Ką darytum, jei (…)?

Vertinimas

Mokiniai vertina, argumentuoja, kritikuoja, nustato dėsningumus, atsako į klausimus:
• Ar sutinki su (…)?
• Kokia tavo nuomonė?
• Ar prasminga tai?
• Kokia yra vertė?
• Ką pasiūlytumėte? Kaip reitinguotumėte? Kodėl taip geriau?
• Ką tu darytum, jei neturėtum draugų?
• Kodėl žmonėms reikalingi draugai? 
Mokytojas paprašo namuose parašyti laišką savo geriausiam draugui.

Kokia bus mokymosi aplinka?

• Pamoka vyksta įprastoje aplinkoje.
• Kompiuteris, projektorius, ekranas, animacinis filmas.
• Minčių žemėlapis.

Vertinimas (kokie bus įrodymai, kad mokiniai ir mokytojai yra patenkinti rezultatais?)

Mokymosi tikslai pasiekiami, bendradarbiaujant su mokytoju ir kitais mokiniais:
• aktyvus dalyvavimas pamokoje; tobulinami bendradarbiavimo įgūdžiai ir formuojamas požiū-

ris;
• teigiamos emocijos;
• atsakymai į klausimus.

Veiklos vertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai.

Vertinimo kriterijai, padedantys mokiniams savarankiškai įsivertinti.
Savęs vertinimas ant balionų:
• nuspalvinkite balioną tokia spalva, kuri geriausia atspindi jūsų dabartinę būseną;
• nupieškite veidą, kuris atspindi jūsų būseną pamokos metu;
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• parašykite tris dalykus, kuriuos sužinojote apie draugystę;
• atsakykite, kas labiausiai patiko pamokoje? kodėl?
• kodėl norėtum, kad būtų kitaip?

Trumpa išvada. Mokytojo refleksija.

Animacinis filmas skatina mokinius įvertinti savo santykius su draugais, 
savo patirtis ir išgyvenimus. 
Mokiniai dirbo poromis, grupėse ir savarankiškai. Buvo aktyvūs pamokos dalyviai, stebėtojai ir 

klausytojai. Naudodamiesi minčių žemėlapiu, greitai ir išsamiai apibūdino savo geriausią draugą. 
Minčių žemėlapis yra naudingas ne tik pasakojimui žodžiu, bet ir raštu. Jis lyg žaidimas: reikėjo 

perskaityti instrukciją, išsamiai atsakyti į klausimus; ir pasakoti apie draugą buvo ne tik lengva, bet ir 
smagu. Vaikai išgyveno daug jaudinančių akimirkų.

Tuo pačiu metu mokiniai susižinojo, kokia turi būti pasakojimo struktūra. Savo pasakojimo įžangą, 
temos dėstymą ir pabaigą pažymėjo minčių žemėlapyje skirtingomis spalvomis.

Žmonės, gebantys dirbti kartu su kitais, greičiau užmezga santykius, turi didesnę motyvaciją mo-
kytis; jų draugų ratas didesnis ir jų draugystė tvirtesnė.

Stebėjau mokinių darbą ir padariau išvadas: 
• mąstymo įgūdžiai buvo tobulinami;
• mokiniai dirbo gerai;
• mokiniai noriai atliko visas užduotis;
• mokiniai gražiai bendravo;
• pamoka buvo pagrįsta kritinio mąstymo ugdymo principais.

Naudota literatūra:

1. Rubana I. M. Mācīties darot. Rīga: RaKa, 2004.
2. Izglītības attīstības centrs Kritiskās domāšanas pamati. Rīga: 2012.
3. Golubova V., Ikale I. Ideju banka 1. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
4. Bazens T. Efektīvas mācīšanās rokasgrāmata. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008.
5. Rubene Z. Kritiskā domāšana studiju procesā. R.: LU, 2004.

Medžiaga iš interneto:

1. Kalniņa D. Mācību metožu vārdnīca // http://profizgl.lu.lv/mod/glossary/view.php?id=12204& 
mode=&hook

2. https://minds-in-bloom.com/teaching-students-creative-and-critica/
3. Projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”// www.skola2030.lv
4. https://philosophy.hku.hk/think/critical/ct.php
5. http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/37945/FSI_raksti_2018.pdf?sequence=1
6. https://www.skillsyouneed.com/learn/critical-thinking.html
7. https://plato.stanford.edu/entries/critical-thinking

Parengė Inga Liepniece, 
Rygos miesto švietimo ir informacijos centras (RIIMC), Ryga, Latvija
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GRAŽUOLIS ŽIRGAS

Kam skirta? 8–9 metų vaikams. 1–2 klasė. Pasaulio pažinimas. Informacinės technologijos.
Koks užduoties tikslas? 

Siekiama, kad mokiniai gebėtų:
• analizuoti medžiagą
• suformuluoti tisklų ir konkretų atsakymą į gautą klausimą
• sisteminti informaciją
• dirbti poroje

Pasiekti norimų rezultatų padės įvairūs metodai:

• Mąstymo žemėlapis (burbulas). Schemą vaikai gaus jau paruoštą, reikės ją užpildyti.
• Žaidimas „Pagalvok ir parodyk“.
• QR kodas.

Kokie mokytojo lūkesčiai?

• Mokiniai gebės dirbti porose: žaisti, vaidinti. 
• Gebės dirbti su informacija: vertinti, interpretuoti, analizuoti, daryti išvadas, pavaizduoti. 
• Naudosis mąstymo įrankiais: minčių žemėlapiais, žaidimu.
• Reflektuos, atsakydami sau į tokius klausimus:

1. Ko išmokau? 
2. Kas buvo svarbu? Kodėl?
3. Kas buvo naudinga? 
4. Ką pavyko atlikti gerai? 
5. Kuo labiausiai džiaugiuosi?
6. Kokių sunkumų kilo? 
7. Ar veikla buvo naudinga?

Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)? 

Mąstymą skatinantys klausimai:
• Kur ir kaip žmogui padeda arklys?
• Kam žirgui reikalingos pasagos?
• Kaip manai, ar arkliai bendrauja tarpusavyje? Jei taip, kaip?
• Kas padeda sutramdyti žirgą?
• Kas arkliui padeda apsiginti nuo musių?
• Kaip manai, ar paklaidintas arklys rastų kelią namo? Kodėl taip manai?

Kūrybinio ir kritinio mąstymo įrankiai ir metodai: mąstymo žemėlapis, žaidimas, vaidinimas.

Kūrybinio ir kritinio mąstymo rezultatai: užpildytas mąstymo žemėlapis, pavaizduota duota situaci-
ja, aptartas filmas ir padarytos išvados.

„Pastoliai“.

• Mokiniai gauna po lapą su paruoštu mąstymo žemėlapiu (priedas nr. 1). 
• Jie turi parašyti tai, ką žino apie arklius: išoriniuose burbuluose rašyti objektą apibūdinančius 

būdvardžius (koks? kokia?). 
• Visi kartu trumpai aptaria, kas ką parašė. Ir papildo savo lentelę naujais faktais.
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Žaidimas „Pagalvok ir parodyk“. 

Padaroma tiek lapelių, kiek klasėje mokinių (priedas nr. 2).
Kiekviename jų užrašytas teiginys. 
Mokiniai, išsitraukę tokį patį teiginį, dirba poroje. Jie pasitaria, kaip suvaidins, ir suvaidina. 
Kiti atidžiai žiūri ir mėgina atspėti, ką draugai suvaidino.

Arklys traukia karietą Arklys šuoliuoja

Kumeliukas neranda mamos Arklys aria lauką

Arklys pasirodo cirko programoje Arklys bėga ristele

Arklys mėgina nusimesti raitelį Arklys spardosi

Arklys ėda obuolius Arklys miega stovėdamas

Arklys žvengia Arklys ganosi pievoje
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Įdomūs, netikėti faktai apie arklius (rodomos skaidrės):

• Arklių protėviai turėjo pirštus. 
Evoliucija gyvūnų rūšis per milijonus metų pakeičia. Štai arklio protėviai turėjo pirštus, o ne 
kanopas. Šiuolaikinių arklių kanopos yra iš esmės pirštai. Beje, arklio kanopos yra sudarytos iš 
keratino – baltymo, kuris sudaro ir mūsų nagus bei plaukus.

• Arkliai ganosi bandomis.
Arkliai yra socialūs gyvūnai. Laukiniai arkliai ganosi 3–20 arklių bandose. Grupės lyderis visada 
yra stiprus eržilas, o visi kiti nariai: kumelės ir jaunikliai yra eiliniai bandos nariai. Sustiprėję jau-
ni patinai yra išvejami. Iš pradžių jie ganosi nedidelėse patinų bandose, kol pasidaro pajėgūs 
suformuoti savo kaimenę. Pavieniai arkliai dažniausiai jaučiasi prastai – jiems reikalingas ryšys 
su kitais rūšies atstovais. Beje, teigiama, kad tikros laukinių arklių bandos ganosi Mongolijoje.
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• Arklių akys – neįtikėtinai didelės. 
Iš visų sausumos žinduolių, įskaitant tokius milžinus kaip drambliai ir begemotai, arklių akių 
obuoliai yra didžiausi Dar daugiau – arkliai gali matyti beveik viską aplink save – jų matymo 
laukas yra labai didelis. Taip yra dėl to, kad jie yra žolėdžiai. Ieškodami maisto, turi saugotis 
plėšrūnų.
Naminiai arkliai dažniau būna trumparegiai, o laukiniai – toliaregiai. Ilgai buvo manoma, kad 
arkliai mato nespalvotą vaizdą, tačiau dabar įrodyta, kad jų rega tiesiog teikia pirmenybę gel-
tonai ir žaliai spalvai.

• Arklio bėgimas ilgai buvo nemaža paslaptis. 
Visi žino, kad arkliai yra labai greiti, todėl ir organizuojamos jų lenktynės.
Neturint modernių kamerų, jų bėgimo ritmą buvo labai sunku ištirti. 
1872 metais garsus JAV verslininkas Lelandas Stanfordas iškėlė mintį, kad būna momentas, kai, 
arkliui bėgant visu greičiu, visos jo kanopos yra pakilusios nuo žemės.
Su tuo sutiko ne visi, nes žiūrint plika akimi atrodė, kad žemę visada liečia bent viena arklio 
kanopa. 
Mįslei išsiaiškinti buvo pasitelktos 24 kameros ir lenktyninis žirgas. Ir taip, Stanfordo mintis 
buvo teisinga.
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• Arklių smegenys yra mažesnės už žmonių.
Žmogaus smegenys sveria 1,2-1,4 kg, o arklių smegenys sveria vos 600-630 gramų. 
Burnos ertmė užima didesnę galvos dalį nei smegenys. Tačiau tai arklių nedaro kvailais: jie 
dažnai sugalvoja, kaip atsidaryti vartus, išsilaisvinti iš pančių, įsimena neskanų ėdalą, atpažįsta 
žmones.

• Įspėjamasis ženklas.
Jei kada nors parodoje, žirgų lenktynėse ar kitame renginyje pamatysite arklį su raudonu kas-
pinu ant uodegos, žinokite, kad prie jo geriau nesiartinti. Tai – ženklas, įspėjantis, kad gyvūnas 
spardosi.
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• Arkliai yra greiti bėgikai.
Tikriausiai nieko nestebina teiginys, kad arkliai yra greiti. Tad kokiu greičiu jie bėga? 
Didžiausias lenktynėse pasiektas greitis buvo užfiksuotas 2008 metais:
Winning Brew kumelė pasiekė 70,76 km/h greitį. 
Teigiama, kad žirgai gali pasiekti net 88 km/h greitį ir būti labai ištvermingi. 
Arabų arkliai be poilsio gali nubėgti 160 km.

• Mažiausias arklys.
Miniatiūriniai arkliai yra mažesni už ponius ir dažnai laikomi namuose lyg šunys ar katės. 
Jie specialiai veisiami taip, kad būtų draugiški ir norėtų būti tarp žmonių. 
Esminius kovos instinktus jie išlaiko, todėl savininkai turėtų suvokti, kad tai nėra nei šuo, nei 
katė. 
Gineso rekordų knygoje užfiksuota, kad 2006 m. mažiausias pasaulio miniatiūrinis arklys buvo 
vos 44,5 cm ūgio. 
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• Gurmanai.
Arkliai turi gerą skonio pojūtį. Jie labai išrankūs maistui: niekada neėda sugedusių avižų, nuo-
dingų augalų, negeria vandens, turinčio blogą kvapą, kenksmingų medžiagų.

• Ilgaamžiai.
Ilgaamžiškumo rekordą pasiekė Prancūzijos imperatoriaus Napoleono Bonaparto žirgas Maren-
gas, išgyvenęs 63 metus. 
Anglijoje kumelė Bilė išgyveno 62 metus. 
Paprastai arklio amžiaus vidurkis yra 30-35 metai. Arklys auga iki 5-6 metų. 
Darbingas yra iki 18-20 metų, o darbingiausias – būdamas 4-5 metų.
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• Žaidimai su arkliais.
Daugelyje pasaulio šalių žaidžiami įvairūs raitelių žaidimai. Suskaičiuoti galima iki 50. Populia-
riausias iš jų – polo – raitųjų žolės riedulys. 
Anglijoje, Čekoslovakijoje žaidžiamas arklių futbolas. Varžosi dvi komandos po 5 raitelius. Svie-
dinys – maždaug arklio didumo. 
Gruzijoje žaidžiamas cchenoburti – raiteliai kamuoliuką į krepšį turi įmesti tam tikru samčiu. Visi 
žaidimai skirstomi į kelias grupes: žaidimai su kamuoliu, ieties metimas į taikinį jojant, raitelių 
tarpusavio kova, greičio varžybos, žirgų gaudymas ir tramdymas.

• Mokiniai papildo savo minčių žemėlapius, nes sužinojo daug naujos informacijos.
• Kiekvienas mokinys gauna po QR kodą (priedas nr. 3) ir jį nuskanuoja. 

Planšetėje yra tam skirta programėlė. Pažiūrės filmuką apie gražiausias pasaulio arklių rūšis.

• Jei spėjate, atlikite dar vieną užduotį (priedas nr. 4). 
Kiekvienam ar mokinių porai duodamas sukarpytas žirgo paveikslėlis. 
Mokiniai turi jį sudėlioti, suklijuoti ir nuspalvinti.
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Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka? 

• Veiklos vyksta mokykloje, klasėje.
• Naudojamos priemonės: įvairios nuotraukos, vaizduojančios žirgus, popieriaus lapai minčių že-

mėlapiams, video medžiaga, QR kodas.
• Naudojama išmanioji lenta, demonstruojamos skaidrės; planšetės, žiūrima video medžiaga.

Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų vertinimo kriterijai. 

• Originalumas (savotiškas, neperdirbtas, unikalus, autentiškas, nenuspėjamas produktas ar 
sprendimo būdas, neturintis analogų).

• Mąstymo sklandumas (pasižymėjimas idėjų gausumu, naujumu).
• Tolerancija (pakantumas dviprasmiškumui, neapibrėžtumui. Gebėjimas suprasti kitokius nei 

pats aš).
• Vaizduotė, fantazija (naujų vaizdinių kūrimas, veiklos ar rezultato matymas iki jo galutinio veik-

los atlikimo).
• Nuoširdus ir empatiškas klausymasis (savo protinės energijos skyrimas kitų idėjoms ir mintims, 

kitų požiūrio ir jausmų supratimui).
• Klausimų kėlimas ir problemų suvokimas (problemų, kurias reikia spręsti paieška).
• Mąstymas drauge (gebėjimas dirbti ir mokytis kartu su kitais, komandoje).
• Aiškus ir tikslus mąstymas bei bendravimas (aiški kalba bendraujant žodžiu ir raštu, vengiant 

apibendrinimų, iškraipymų, netikslumų).

Parengė Diana Kairiūkštienė
Kauno Panemunės pradinė mokykla
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KIAUŠINIS

Kam skirta? 8–9 metų vaikams. 1–2 klasė. Pasaulio pažinimas. Informacinės technologijos.
Koks užduoties tikslas? 

Siekiama, kad mokiniai gebėtų:
• analizuoti medžiagą
• suformuluoti tiklų ir konkretų atsakymą į gautą klausimą
• sisteminti informaciją
• dirbti dviese

Pasiekti norimų rezultatų padės įvairūs metodai:

• Mąstymo žemėlapis (apskritimas). Schemą vaikai gaus jau paruoštą, reikės ją užpildyti.
• Įvairūs tyrimai.

Kokie mokytojo lūkesčiai?

• Mokiniai gebės dirbti porose ir atlikti tyrimus. 
• Gebės dirbti su informacija: interpretuoti, analizuoti, daryti išvadas. 
• Naudosis mąstymo įrankiais: minčių žemėlapiais.
• Reflektuos, atsakymi sau į tokius klausimus: ko išmokau? kas buvo svarbu? kodėl? kas buvo 

naudinga? ką pavyko atlikti gerai? kuo labiausiai džiaugiuosi? kokių sunkumų kilo? ar veikla 
buvo naudinga?

Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)? 

Mąstymą skatinantys klausimai:
• Kas atsirado pirmiau: višta ar kiaušinis? Kodėl?
• Kodėl šviežias kiaušinis skęsta? Kodėl?
• Kodėl sūriame vandenyje jis plūduriuoja? Kodėl?
• Ar gali kiaušinis stovėti ant stalo?
• Kokią kiaušinio baltymo savybę žinote?
• Kodėl baltymas išplaktas tampa standus?
• Ar lengva suspausti kiaušinio lukštą? Kodėl?

Kūrybinio ir kritinio mąstymo įrankiai ir metodai: mąstymo žemėlapis, tyrimai.

Kūrybinio ir kritinio mąstymo rezultatai: užpildytas mąstymo žemėlapis, atlikti tyrimai, pasiekti tiks-
lai ir padarytos išvados.
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„Pastoliai“:

• Mokiniai gauna po lapą su paruoštu mąstymo žemėlapiu (priedas nr. 1). 
• Jie turi parašyti, ką žino apie kiaušinį. Tarp centrinio ir išorinio apskritimų surašo viską, ką žino 

apie kiaušinį. Už išorinio apskritimo parašo, iš kur tai žino.
• Su suolo draugu palygina savo surašytas žinias ir žemėlapius papildo.

• Susipažįsta su kiaušinio sandara.
• Atlieka bandymus.
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Ar kiaušinis šviežias?

Reikės: šviežio ir nešviežio kiaušinio, dviejų stiklinių su šaltu vandeniu.
Kiaušinį reikia įdėti į stiklinę su šaltu vandeniu. Jei jis šviežias – nuskęs, jei ne – plūduriuos.
Išvada: pro lukšte esančias skylutes išgaruoja vanduo, todėl senas kiaušinis tampa lengvesnis ir 

neskęsta.

Kybantis kiaušinis

Reikės: dviejų kiaušinių, dviejų stiklinių, šaukštelio, druskos, vandens.
Pripilkite dvi stiklines vandens. Vienoje jų ištirpinkite daug druskos. 
Įdėjus kiaušinį į indą be druskos – kiaušinis nuskęs.
Įdėjus kiaušinį į indą su druska – jis kybos indo viduryje.
Išvada: sūraus vandens tankis yra didesnis už gėlo.

Guminis kiaušinis

Reikės: kiaušinio, 9 % acto, stiklainio.
Kiaušinį dedame į stiklainį ir užpilame actu. Laikome 2–3 paras.
Matome: lukšto nebeliko, o kiaušinis pasidarė lyg guminis. 
Išvada: actas ištirpdė kiaušinio lukštą ir padarė trynį ir baltymą kaip guminius.

• Atariami visi atlikti tyrimai ir gauti rezultatai, pasidalijama savo pastebėjimais ir emocijomis.
• Įminkite mįsles:

1. Be rankų, be kirvio namus pastato. (Paukštis suveja lizdą)
2. Šiaudų dirva, akmenimis nusėta, – gyvi dygsta. (Lizdas ir kiaušiniai)
3. Eina ponia per dvarą su šimtu suknelių. Papūtė vėjelis – grynas kūnelis. (Višta)
4. Du kartus gimęs atbulas akėja. (Viščiukas)
5. Ateina ubagas ant dviejų kriukių, su mėsos burna, su kaulo barzda. (Gaidys)
6. Kaulo burna, mėsos barzda, du kartus gimsta, vieną kartą miršta ir velnio nebijo. (Gaidys)
7. Du kartus gimsta, vieną kartą miršta. (Kiaušnis arba paukštis)
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Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka? 

• Veiklos vyksta mokykloje, klasėje.
• Naudojamos priemonės: įvairios nuotraukos, popieriaus lapai minčių žemėlapiams. Kiaušiniai, 

stiklinės, actas, druska, šaukštas, vanduo.

Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų (produktų) vertinimo kriterijai. 

• Originalumas (savotiškas, neperdirbtas, unikalus, autentiškas, nenuspėjamas produktas ar 
sprendimo būdas, neturintis analogų).

• Mąstymo sklandumas (pasižymėjimas idėjų gausumu, naujumu).
• Tolerancija (pakantumas dviprasmiškumui, neapibrėžtumui. Gebėjimas suprasti kitokius nei 

pats aš).
• Vaizduotė, fantazija (naujų vaizdinių kūrimas, veiklos ar rezultato matymas).
• Nuoširdus ir empatiškas klausymasis (savo protinės energijos skyrimas kitų idėjoms ir mintims, 

kitų požiūrio ir jausmų supratimui).
• Klausimų kėlimas ir problemų suvokimas (problemų, kurias reikia spręsti paieška).
• Mąstymas drauge (gebėjimas dirbti ir mokytis kartu su kitais, komandoje).
• Aiškus mąstymas bei bendravimas (aiški kalba bendraujant žodžiu ir raštu, vengiant apibendri-

nimų, iškraipymų, netikslumų).

Parengė Diana Kairiūkštienė
Kauno Panemunės pradinė mokykla
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KAS ATSITIKTŲ, JEI PASAULYJE DINGTŲ  

VISI ŽAISLAI?

Kam skirta? 9–10 metų mokiniams. 3 klasė. Pasaulio pažinimas. Technologijos.
Tikslas. Sužinoti, kuo žaidė vaikai įvairiais istorijos periodais, ir pasigaminti žaislą pačiam.
Rekomenduojama tikslą orientuoti į rezultatą: mokiniai sukurs, įvertins, analizuos (…). Ką?
Susijusios temos: vaikystė, žaislų ir žaidimų istorija, žaislų gamyba.

Kokias kompetencijas ugdysime?

• analizuoti situaciją
• domėtis savo šalies ir pasaulio istorija
• bendrauti ir bendradarbiauti
• kūrybiškai spręsti problemas 

Kaip veikla ugdys mokinius? 

Siekiama ugdyti kūrybiškumą, sprendžiant problemas.
Skatinama domėtis savo šalies ir pasaulio istorija. 
Lavinami rankų darbo įgūdžiai. 
Svarbu, kad vaikai formuotųsi nuostatą, jog smagiai žaisti galima ir su pačių pasigamintais žais-

lais.  

Mokytojo lūkesčiai

Mokiniai, gavę užduotį, apmąstys savo patirtis, kaip ir iš kur pas juos atkeliauja žaislai. 
Sukurs originalų minčių žemėlapį „Kas atsitiktų, jeigu pasaulyje dingtų visi žaislai?”. 
Išsiaiškins, ko reikia, kad pats taptum žaislų kūrėju. Patys pasigamins žaislą. 

Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)? 

Pokalbis: mokytoja papasakoja apie žaislų rūšis, pasiteirauja mokinių, kokiais žaislais jie žaidžia. 
Visi svarsto, kur ir kaip gaminami žaislai. 

Mokiniai sukuria apskritimo mąstymo žemėlapius „Kas atsitiktų, jei pasaulyje dingtų visi žaislai?“
Aptariami visų pasisakymai. Akcentuojama, kad nėra blogų atsakymų. Mokiniai išrenka, jų many-

mu, patį netikėčiausią ir įdomiausią atsakymą. 
Mokytoja pasakoja, kokiais žaislais žaidė vaikai įvairiais istorijos periodais.
Aptariama, kokių priemonių reikės, norint patiems pasigaminti žaislą. 
Vyksta žaislo gamyba.

Mokymosi šaltiniai: Youtube 

1. https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=6sYe3mBmWSE
2. https://www.youtube.com/watch?v=6YKygXPNa_E

Mąstymą skatinantys klausimai:

• Iš kur pas vaikus atkeliauja žaislai? 
• Kiek reikia vaikui žaislų? 
• Kokiais žaislais žaidžia berniukai, mergaitės? 
• Ar priklauso žaislai nuo vaikų amžiaus? 
• Ar vaikų žaislai vienodi visame pasaulyje? 
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• Kas atsitiktų, jei pasaulyje dingtų visi žaislai?
• Ar vaikai gali būti žaislų kūrėjai ir gamintojai? 
• Iš ko gaminami žaislai?
• Kokią įtaką daro žaislai ekologijai?
• Ar reikia žaislus saugoti?

Kūrybinio ir kritinio mąstymo įrankiai ir metodai:

Metodas „Priešingai“ – kai klausimas apverčiamas aukštyn kojomis – skatina vaikus ieškoti naujų 
problemų sprendimo alternatyvų. Vaikai mokosi mąstyti nešabloniškai, išvengti standartinių atsaky-
mų. Apskritimo mąstymo žemėlapis.

Kūrybinio ir kritinio mąstymo produktai/rezultatai: 

Sukurtas originalus apskritimo mąstymo žemėlapis „Kas atsitiktų, jei pasaulyje dingtų visi žaislai“. 
Pačių rankomis pagamintas žaislas.

Sukurti „pastolius”: skatinti vaikų norą tapti kūrėjais. 

Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka? 

• Kokioje aplinkoje vyks mokymas(is), siekiant atlikti kūrybines ir kritinį mąstymą skatinančias 
užduotis?
Mokiniai mokysis tradicinėje ir netradicinėje aplinkoje: klasėje, žaislų muziejuje.

• Kokios priemonės bus naudojamos? Kodėl? 
• Kokie mokymosi šaltiniai, įranga, IT technologijos bus naudojamos? Kodėl?

Vizualizacijai ir problemos atskleidimui bus naudojami internetiniai ištekliai. 
Problemos atskleidimui bus sudaromas apskritimo mąstymo žemėlapis. 
Žaislui pagaminti naudojamos medžiagos: popierius, klijai, audiniai ir kt.

Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai. 

Vertinant reikėtų atsižvelgti, ar mokinys turėjo idėjų ir pasiūlymų, kurdamas mąstymo žemėlapį. 
Ar jam pavyko kūrybiškai dirbti?
Individuali mokinio idėja mąstymo žemėlapyje.
Minčių ir idėjų originalumas.
Žaislo sukūrimas ir pristatymas. 

Šeimos vaidmuo, mokiniui atliekant šią užduotį, galėtų būti:

Ieškoti informacijos apie vaikų žaislus įvairiais istorijos periodais.
Namuose pasigaminti daugiau žaislų.
Aplankyti žaislų muziejų.

Parengė Vilma Gaubienė
Kauno Panemunės pradinė mokykla
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IŠŠŪKIS

Kam skirta? 9–10 metų mokiniams. 4 klasė. Technologijos. Etika.
Tikslas. Išsikelk iššūkį ir sukurk planą jam įgyvendinti.
Susijusios temos: planavimo įgūdžiai, charakterio savybės.

Kokias kompetencijos ugdysime?

• kelti aukštesnius tikslus
• planuoti
• domėtis savo asmenybe
• bendrauti ir bendradarbiauti 
• ugdytis viešosios kalbos gebėjimus: drąsiai pristatyti savo idėjas
• dirbti kūrybiškai

Koks užduoties tikslas? 

Rekomenduojama tikslą orientuoti į rezultatą: mokiniai sukurs, įvertins, analizuos (…) Ką?

Tikslas. Remdamiesi turima patirtimi, mokiniai išsikels asmeninį iššūkį. Jį pavaizduos, sukurdami 
originalų plakatą, kuriame kūrybiškai pavaizduos žingsnius iššūkiui pasiekti.

Kaip veikla ugdys mokinius? 

Siekiama ugdyti mokinių kūrybiškumo kompetenciją, domėjimąsi savo ir draugų asmenybėmis. 
Skatinama siekti aukštesnių tikslų, lavinti planavimo įgūdžius. 

Svarbu kelti ir planuoti pasiekiamus tikslus. 
Mokiniai, įkvėpti naujo suvokimo, įvertins planavimo svarbą. Suvoks, jog užrašyti ir nuolat matomi 

žingsniai padeda siekti tikslo. 

Kokie mokytojo lūkesčiai (arba kokie bus mokinių vaidmenys?)

Mokiniai, gavę užduotį, įvertins savo patirtis, kokie jų asmeninai pasiekimai. Prisimins, kaip jautė-
si po svarbių pasiekimų. Nurodys, kokių svarbių charakterio savybių reikia, siekiant aukštesnių tikslų. 
Sukurs originalų plakatą „Mano iššūkis“. Kūrybiškai pavaizduos žingsnius, kurių reikia, norint pasiekti 
tikslą. Planavimui naudos nuoseklų mąstymo žemėlapį.

Sukurtą plakatą „Mano iššūkis“ pristatys klasės draugams.  

Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)? 

Mokymosi šaltiniai: pokalbiai apie įvairias vaikų patirtis po svarbių įvykių, pasiekimų. 
Kelios įkvepiančios idėjos apie įdomius žmonių iššūkius (Youtube).

Mąstymą skatinantys klausimai:

• Kam reikalingi iššūkiai?
• Kokių charakterio savybių reikia, norint siekti aukštesnių tikslų? 
• Ar galima įveikti iššūkį be pastangų?
• Kodėl svarbu planuoti, siekiant tikslo?
• Ar svarbu tikslą užsirašyti ir kasdien jį perskaityti?
• Ar suplanuoti žingsniai padeda mums tobulėti?
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• Kūrybinio ir kritinio mąstymo įrankiai ir metodai: diskusija apie iššūkius; mąstymo žemėlapis.
• Kūrybinio ir kritinio mąstymo produktai/rezultatai: sukurtas ir viešai pristatytas plakatas „Mano 

iššūkis“.
• Sukurti „pastolius“: informacija skatinanti pažinti savo asmenybę, kelti sau iššūkius ir planuoti 

žingsnius.

Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka? 

• Kokioje aplinkoje (tradicinėje ir netradicinėje) vyks mokymas(is), siekiant atlikti kūrybines ir kri-
tinį mąstymą skatinančias užduotis?
Mokiniai mokysis tradicinėje aplinkoje, t. y. klasėje.

• Kokios priemonės fizinėje aplinkoje bus naudojamos, kodėl? Kokie mokymosi šaltiniai, įranga, 
IT technologijos bus naudojamos, kodėl?
Vizualizacijai ir problemos atskleidimui bus naudojami internetiniai ištekliai. Planavimui bus 
pasitelkiamas nuoseklus mąstymo žemėlapis. Plakatui kurti naudojamos pasirinktos medžia-
gos: popierius, klijai, rašikliai ir kt.

Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų vertinimo kriterijai. 

Kaip mokinys sukurė plakatą, kokiais informacijos ištekliais naudojosi.
Svarbu, kad žingsniai, padedantys siekti tikslo, būtų suplanuoti nuosekliai ir būtų realiai įgyvendi-

nami. 
Mokinio gebėjimas įsivertinti.
Plakato pristatymas grupėse.
Minčių ir idėjų originalumas.

Mokinio šeima galėtų dalyvauti, padėdama vaikui pasirinkti iššūkio idėją, skatindama nuolat aptar-
ti iššūkio sėkmę.

Parengė Vilma Gaubienė
Kauno Panemunės pradinė mokykla
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ŠVENTŲ KALĖDŲ EGLUTĖ.  

DABAR IR PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ

Kam skirta? 9–10 metų mokiniams. 4 klasė. Technologijos. Pasaulio pažinimas. Lietuvių kalba. 
Susijusios temos: Šv. Kalėdų tradicijos dabar ir prieš 100 metų. Kalėdų dekoro pasirinkimo ir puo-

šimo būdai. Nukirstų eglučių panaudojimas po švenčių.

Kokia kompetencijas ugdysime?

• ieškoti informacijos
• užduoti klausimus, juos formuluoti
• fiksuoti, aptarti, atsirinkti, tikslingai panaudoti informaciją
• bendrauti ir bendradarbiauti 
• ugdytis viešosios kalbos gebėjimus: kalbėti įtikinamai, diskutuoti, remtis citatomis
• nurodyti medžiagų savybes ir kaip tam tikros medžiagos veikia aplinką

Koks užduoties tikslas? 

Rekomenduojama tikslą daugiau orientuoti į rezultatą: mokiniai sukurs, įvertins, analizuos (...) Ką?

Tikslas. Remdamiesi įvairiais informacijos šaltiniais mokiniai pasirengs debatams „Dirbtinė Kalėdų 
eglutė – draugiškas gamtai sprendimas” ir sukurs originalią Kalėdinę puošmeną iš draugiškų gamtai 
medžiagų.

Kaip veikla ugdys mokinius? 

Siekiama ugdyti socialinę, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetenciją.
Klasės bendruomenės projekto metu inicijuojamos trys pagrindinės veiklos:
1. Mokiniai domisi lietuvių kalėdinėmis tradicijomis ir šventiniu dekoru, randa ir lygina, kaip 

keitėsi per 100 metų. Naudoja apklausos metodą, įtraukia šeimos narius. 
2. Mokiniai aktyviai diskutuoja. Naudoja debatų metodą. Padaro išvadą, jog šventinis dekora-

vimas dažnai daro neigiamą įtaką žemei.
3. Mokiniai kuria kalėdines puošmenas iš draugiškų žemei medžiagų. 
Tikėtina, kad po šio įvairiapusio projekto vaikai ir ateityje rinksis draugiškas žemei medžiagas. Su-

voks ekologijos svarbą.

Kokie mokytojo lūkesčiai (arba kokie bus mokinių vaidmenys?)

Mokiniai aptars savo šeimos šventų Kalėdų tradicijas.
Sužinos, ar tradicijos senos. 
Aptars ir palygins savo šeimos tradicijas su kitų šeimų tradicijomis. 
Nurodys, kokios tradicijos pasikeitė. Sukurs dvigubo burbulo mąstymo žemėlapį. 
Ras informacijos debatams „Dirbtinė eglutė – draugiškas gamtai sprendimas“.
Debatų metu remsis argumentais. 
Analizuodami gautą informaciją, nurodys, kurios kalėdinio dekoro medžiagos yra draugiškos gam-

tai, o kurios – ne.
Remdamiesi turima informacija, pasitarę su šeimos nariais, sukurs originalią kalėdinę puošmeną 

iš draugiškų gamtai medžiagų.
Trumpai ir kūrybiškai pristatys savo idėją klasėje.
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Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)?

Mokymosi šaltiniai: pokalbiai su šeimos nariais, kalėdinių dekoracijų, gyvų eglučių prekybos vie-
tos, internetas.

Mąstymą skatinantys klausimai:

• Kada pradėta puošti Kalėdų eglutė Lietuvoje? Kaip ją puošė seneliai ir proseneliai?
• Kaip jūsų šeima puošia namus, laukdama Šv. Kalėdų? 

Kur ir kaip galima įsigyti Kalėdų eglutę?
Ar, puošiant dirbtinę eglutę, yra tausojama aplinka?
Ką daryti su gyva eglute po švenčių?
Kiek klasės draugų puošia dirbtinę eglutę, o kiek tikrą? 
Kokia yra jūsų svajonių eglutė? Kodėl? 

Kokie papuošimai yra draugiški gamtai?
Kokius papuošimus galime pasidaryti iš antrinių medžiagų?
Kuri idėja atrodo pati originaliausia? Kodėl?
Ar pasikeitė jūsų požiūris į kalėdines dekoracijas? Kodėl? 

• Kūrybinio ir kritinio mąstymo įrankiai ir metodai: dvigubo burbulo mąstymo žemėlapis, debatų 
metodas, kūrybinis darbas iš draugiškų gamtai medžiagų.

• Kūrybinio ir kritinio mąstymo produktai/rezultatai: dvigubo burbulo mąstymo žemėlapis, deba-
tai, kalėdinė puošmena iš draugiškų gamtai medžiagų.

• Sukurti „pastolius“. Informacija, skatinanti ieškoti draugiškų gamtai sprendimų. 

Dirbtinė eglutė. Dauguma dirbtinių kalėdinių eglučių yra atvežtos iš Kinijos ir pagamintos iš neirs-
tančių medžiagų, pvz., plastiko. Nusprendę įsigyti tokio tipo eglutę, jūs turitę galimybę vis tiek būti 
ekologiškas vartotojas, jeigu ją naudosite daug metų ir taip kompensuosite jai pagaminti panaudotus 
išteklius. Arba išsirinkite kalėdinę eglutę, pagamintą iš jau perdirbtų medžiagų. Ieškokite informacijos, 
skaitykite etiketes.

Kalėdinės eglutės Lietuvoje puošti pradėtos maždaug prieš šimtą metų. Taigi tai gana nauja tra-
dicija, tačiau neįtikėtinai gerai prigijusi. Eglių šakomis kvepiantys namai – neabejotinai geras žiemos 
švenčių atributas.

Kalėdinei prekybai eglutės auginamos specializuotuose medelynuose arba kertamos, iš anksto 
susitarus su eiguliu, todėl miškai tarsi dėl Kalėdų karštinės neturėtų nukentėti. Tačiau medelynuose 
eglutės auginamos, naudojant chemines trąšas ir pesticidus. Paskui jos transportuojamos automobi-
liais, kurių išmetamosios dujos teršia aplinką.

Kita vertus, daugelis dirbtinių eglučių gaminamos Kinijoje iš naftos produktų, polivinilchlorido 
plastiko irk kt., kurių gamyba labai brangiai kainuoja gamtai. Daugelio dirbtinių eglučių sudėtyje ap-
tinkama švino! Kai galų gale jos bus išmestos, prireiks ilgų šimtmečių, kol suirs. 

Šiaurės Amerikoje net 70 procentų Kalėdų eglučių yra dirbtinės. Lietuvoje dirbtinių eglučių pa-
klausa tai pat labai didelė. 

Tvirtinama, kad jų nereikia transportuoti kiekvienais metais, todėl mažėja tarša. Gamta saugoma, 
jei ta pati eglutė naudojama metai iš metų ir net perduodama iš kartos į kartą.

 Atsižvelgiant į visus minėtus faktus, sunku pasakyti, kurią eglutę pirkti geriau. Jeigu perkate tikrą 
eglutę, įsigykite iš artimiausių medelynų. Panaudotas, bet dar gerai atrodančias dirbtines eglutes ga-
lite paaukoti labdaringoms organizacijoms, bažnyčioms, vaikų ar senelių namams. Tačiau tikriausiai 
pats ekologiškiausias variantas būtų įsigyti gyvą eglutę, pasodintą vazonėlyje. Ji augs ir džiugins ne 
vienus metus. Arba puošti eglutę, augančią kieme, sode.
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Ką tik nukirsta eglutė. Toks pasirinkimas nepadeda saugoti miškų. Jei vis tik nusprendėte įsigyti ti-
krą eglutę, atminkite, kad turėsite pasirūpinti ja ir po švenčių. Derėtų pirkti eglutę, užaugintą specialio-
je plantacijoje, nes nenukentėtų miškas. Nepatingėkite pasirūpinti eglutės likimu praūžus šventiniam 
šurmuliui. Viena geriausių išeičių – panaudoti ją kompostui. Eglutę reikėtų susmulkinti ir dėti į kom-
postą, kuris vėliau bus panaudotas kaip organinė trąša. Kitas variantas – po kiekvienų Kalėdų Lietuvos 
miestuose iš gyventojų nemokamai surenkamos eglutės. Jos panaudojamos biokurui gaminti. Jeigu 
savo namus šildote malkomis, galbūt pavyks ir eglutę sudeginti? Geriau ji bent šiek tiek dar pašildys 
namus, nei mėtysis miške ar sąvartyne. 

Eglutė su šaknimis. Bene pats geriausias variantas. Nusipirkite eglutę su šaknimis, papuoškite, pa-
sidžiaukite, o po švenčių pasodinkite ją kieme ar kt. Jei neturite vietos, kur būtų galima po švenčių 
pasodinti eglutę, galbūt ją galite padovanoti kam nors, kas turi tokią galimybę? Iniciatyvos sodinti 
medelius visada yra labai sveikintinos. 

Tiesa, įsigiję tikrą eglutę, nepamirškite ja rūpintis: nestatykite jos arti radiatorių ar židinių, sakingai 
ir pakankamai laistykite. Nepamirškite, jog ši eglutė yra gyva. 

Įsigykite eglutę ir pasisodinkite ją savo sode ar kieme – taip kasmet turėsite kalėdinę eglutę ir ne-
reikės kiekvienais metais ieškoti, kur ir kokią įsigyti. Artėjant šventėms beliks ją papuošti.

Eglės šaka. Jei neturite galimybės laikyti namie tikros arba dirbtinės eglutės, tada puoškite eglės 
šaką, kurią galėsite pakabinti ant sienos, o jei ji nedidelė – pamerkti į vazą. Šaką gauti nėra sudėtinga: 
miške paieškokite vėjo nulaužtų šakų arba tiesiog pakalbėkite su eglučių pardavėjais, nes jie paprastai 
turi ir šakų. Urėdijos prieš Kalėdas dalina šakas nemokamai. 

Kitos alternatyvos. Jei turite lakią fantaziją, Kalėdų eglutę galite pasigaminti ir patys. Panaudokite 
medžio pagaliukus, popierių, skardines, butelius, skiautes, mezginius ar netgi saldainius, prikeldami 
juos antram gyvenimui.

Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka? 

• Kokioje aplinkoje vyks mokymas(is), siekiant atlikti kūrybines ir kritinį mąstymą skatinančias 
užduotis?
Mokiniai mokysis ir tradicinėje aplinkoje, t. y. klasėje, ir netradicinėse aplinkose: šventinės pre-
kybos vietose: kalėdiniuose miesteliuose, turguose ir kt.

• Kokios priemonės fizinėje aplinkoje bus naudojamos? Kodėl? 
• Kokie mokymosi šaltiniai, įranga, IT technologijos bus naudojamos? Kodėl?

Vizualizacijai ir problemos atskleidimui bus naudojami internetiniai ištekliai. Ieškoma draugiš-
kų gamtai medžiagų, siekiant sukurti originalią kalėdinę dekoraciją.

Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų (produktų) vertinimo kriterijai. 

Vertinant reikėtų atsižvelgti, ar mokinys naudojosi keliais informacijos šaltiniais, ar geba atskirti 
faktus nuo nuomonės.

Ar kalėdinei dekoracijai pagaminti pasirinktos medžiagos yra draugiškos gamtai? 
Ar originali kalėdinės puošmenos pristatymo idėja? 

Įvertinama kiekvieno mokinio surinkta medžiaga.
Vertinamas komandų pasirengimas debatams ir gebėjimas juose dalyvauti.
Balsuojama už eglutes, kurios pagamintos iš draugiškų gamtai medžiagų.
Minčių ir technologijų originalumas.
Balsavimu išrenkama originaliausia kalėdinės puošmenos idėja.
Visos sukurtos dekoracijos puoš mokinių namus Šv. Kalėdų laiku.
Skatinama rinktis draugiškus gamtai sprendimus.

Parengė Vilma Gaubienė
Kauno Panemunės pradinė mokykla
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SKAITYTI MALONU IR LENGVA 

Kam skirta? 9–10 metų mokiniams. 3 klasė. Lietuvių kalba. Etika.
Tikslas. Įvertinti savo skaitymo patirtis ir sukurti mąstymo žemėlapį „Skaityti malonu ir lengva“.
Susiję temos: refleksija apie skaitymą; skaitytojo charakterio savybės ir įpročiai.

Kokias kompetencijas ugdysime?

• kelti aukštesnius skaitymo tikslus
• įvertinti savo patirtis
• domėtis savo asmenybe
• bendrauti ir bendradarbiauti 
• ugdytis viešosios kalbos gebėjimus
• kūrybiškai ieškoti sprendimų

Koks užduoties tikslas? 

Rekomenduojama tikslą orientuoti į rezultatą: mokiniai sukurs, įvertins, analizuos (…). Ką?

Tikslas. Remdamiesi turima patirtimi ir naudodamiesi gautais klausimais, mokiniai grupėse disku-
tuos apie įvairias skaitymo patirtis. Aptartas idėjas pristatys visai klasei. Asmenines skaitymo patirtis 
originaliai pavaizduos mąstymo žemėlapyje. Į mąstymo žemėlapį įtrauks draugų skaitymo patirtis ir 
įpročius. Juos išbandys, siekdami skaitymo malonumo.

Kaip veikla ugdys mokinius? 

Siekiama ugdyti mokinių gebėjimą įvertinti turimą patirtį ir ieškoti naujų. Formuoti geresnius 
skaitymo įgūdžius.

Ugdomas kūrybiškumas, mokėjimas domėtis savo ir draugų asmenybėmis. 
Skatinama siekti aukštesnių skaitymo tikslų. 
Mokoma, kad visada yra svarbu išgirsti kitus žmones ir pačiam tobulintis. 
Mokiniai sukurs vaizdingą įrankį, kuris padės nepamiršti skaitymo tikslo „Skaityti malonu ir lengva“. 

Suvoks skaitymo įpročių svarbą, tobulinant skaitymo įgūdžius.

Kokie mokytojo lūkesčiai (arba kokie bus mokinių vaidmenys)? 

Mokiniai, gavę klausimą, grupėse pasidalins skaitymo patirtimis. Prisimins, ką žino apie skaitymą, 
kodėl svarbu siekti aukštesnių skaitymo tikslų. Nurodys, kokių charakterio savybių reikia, siekiant aukš-
tesnių skaitymo tikslų. 

Sukurs mąstymo žemėlapį „Skaityti malonu ir lengva“. Kūrybiškai pavaizduos asmeninę skaitymo 
patirtį; pasinaudos klasės draugų patirtimis ir jų įpročiais.

Mąstymo žemėlapį „Skaityti malonu ir lengva“ pasikabins namuose matomoje vietoje. Naujus skai-
tymo įpročius išbandys. 

Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)? 

Sudaromos mokinių grupės.
Duodami klausimai. Organizuojamos diskusijos ir jų aptarimas.
Aptariama apskritimo mąstymo žemėlapio struktūra.
Susitariama dėl vertinimo ir įsivertinimo kriterijų. 



67

Mokymosi šaltiniai: pokalbiai ir diskusijos apie įvairias vaikų skaitymo patirtis. 

Mąstymą skatinantys klausimai:

Kada skaityti malonu ir lengva?
Kur skaityti malonu ir lengva?
Su kuo skaityti malonu ir lengva?
Kodėl skaityti malonu ir lengva?
Ką skaityti malonu ir lengva?
Kaip skaityti malonu ir lengva?

Kodėl reikia apmąstyti savo skaitymo patirtis?
Ar skiriasi berniukų ir mergaičių skaitymo patirtys?
Kokių charakterio savybių reikia, norint siekti aukštesnių skaitymo tikslų? 
Ar svarbu savo skaitymo tikslą užsirašyti ir kasdien jį perskaityti?
Kodėl svarbu pasiekti, kad skaityti būtų malonu ir lengva?
Jei tokį apskritimo mąstymo žemėlapį kurtų suaugęs žmogus, ar jis labai skirtųsi nuo jūsų?

• Kūrybinio ir kritinio mąstymo įrankiai ir metodai: diskusija apie skaitymo patirtis ir įpročius. Aps-
kritimo mąstymo žemėlapis.

• Kūrybinio ir kritinio mąstymo produktai/rezultatai: sukurtas apskritimo mąstymo žemėlapis 
„Skaityti malonu ir lengva“.

• Sukurti „pastolius“. Informacija, skatinanti pažinti savo, kaip skaitytojo, įpročius ir charakterio 
savybes, kelti sau aukštesnius skaitymo tikslus.

Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka? 

• Kokioje aplinkoje vyks mokymas(is), siekiant atlikti kūrybines ir kritinį mąstymą skatinančias 
užduotis?
Mokymasis vyks ir tradicinėje, ir netradicinėje aplinkoje.
Diskusijos ir jų aptarimas vyks bibliotekoje. Individualių mąstymo žemėlapių kūrimas vyks kla-
sėje.

• Kokios priemonės bus naudojamos? Kodėl? 
• Kokie mokymosi šaltiniai, įranga, IT technologijos bus naudojamos? Kodėl?

Vizualizacijai ir problemos atskleidimui bus naudojami bibliotekos ištekliai.
Skaitymo tikslo ir asmeninės skaitymo patirties pavaizdavimui bus kuriamas apskritimo mąsty-
mo žemėlapis. Mąstymo žemėlapiui sukurti bus naudojamos medžiagos: popierius, klijai, raši-
kliai ir kt. 

Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai. 

Vertinant reikėtų atsižvelgti, ar mokinys aktyviai dalyvavo grupės diskusijoje apie skaitymo patir-
tis, ar pristatė grupės idėjas. 

Vertinamas mąstymo žemėlapio kūrybinis apipavidalinimas, ar žemėlapis buvo papildytas naujais 
skaitymo įpročiais. 

Svarbu, kad sukurtas mąstymo žemėlapis taptų įrankiu, kabančiu mokinio namuose ir padedančiu 
nuolat siekti skaitymo tikslo bei tobulinti skaitymo įgūdžius. 
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Veiklų įsivertinimo kriterijai:

Visi mokiniai patys įvertina savo mąstymo žemėlapį „Skaityti malonu ir lengva“.
Aptaria galimus naujus skaitymo įpročius.

Šeimos vaidmuo, mokiniui atliekant užduotį, galėtų būti:

Mąstymo žemėlapio aptarimas ir pakabinimas matomoje vietoje.
Ieškoma naujų skaitymo įpročių. Aptariamas jų poveikis skaitymo gebėjimams ugdyti.

Parengė Vilma Gaubienė
Kauno Panemunės pradinė mokykla



METODINĖ MEDŽIAGA MOKYTOJAMS,  

MOKINIŲ TĖVAMS

Užduotys 10–14 metų mokiniams
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SENOVĖS PASAULIO TYRIMAS 

Kam skirta? 10–11 metų mokiniams įvairių dalykų pamokose, ugdant kritinį mąstymą. 
Koks yra užduoties tikslas? (rekomenduojama tikslą orientuoti į rezultatus: mokiniai sukurs, ver-

tins, analizuos (...) Ką?).
Užduotis yra duodama kiekvienam individualiai, skatinant besimokančiuosius galvoti kūrybiškai, 

analizuoti medžiagą ir daryti išvadas. 
Mokiniai sužinos daug naujausios informacijos ir išmoks naujų mokymosi metodų. 

Kokias kompetencijas ugdysime?

• naudoti ir kurti paieškos modelius
• daryti išvadas ir rasti problemos sprendimo būdą
• kritiškai įvertinti teiginius, pagrįsti argumentais
• dirbti poromis arba grupėse
• susisteminti informaciją

Kaip kūrybinė ugdys mokinius?

Gebės analizuoti, interpretuoti ir sisteminti įvairių šaltinių informaciją. 

Aprašymas

Mokiniai analizuos vieną istorinę asmenybę. 
Tirs praeitį, nagrinės įrodymus, etiką, teisės praktiką, nuosavybės ir atstovavimo klausimus. 

Kokį vaidmenį atlieka mokytojas?

• Organizuos temos pristatymą ir diskusijas. 
• Atkreips dėmesį į idėjas, iškeltas diskusijų metu.
•  Vertins moksleivių gebėjimą susirasti reikiamą informaciją, atlikti mokslinę paiešką. Stebės, ar 

savarankiškai atlikta informacijos analizė, ar klausimai gvildenami pagal darbo planą. 
• Mokiniai ieškos faktų įvairiuose informacijos šaltiniuose. Juos analizuos, susistemins ir apiben-

drins.
• Išmoks paaiškinti, palyginti, klasifikuoti, interpretuoti, analizuoti ir parašyti išvadas.
• Gebės užduoti sau klausimus ir pasinaudoti klausimais, kurie buvo užduoti mokytojo.

Esminiai klausimai:

• Ką galima panaudoti užduočių metu?
• Kas padėjo pasiekti išsikeltus tikslus?
• Kokius rezultatus reikėtų gerinti?

Kokia bus sukurta ugdymo aplinka?

Užduotys atliekamos pamokų ir įvairių užsiėmimų metu.
• Informacinės technologijos, e-bibliotekos, bibliotekos.  
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Veiklos vertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai:

•  Idėjų pristatymas
• Informacijos paieška
• Darbo grupėse įgūdžiai
• Gebėjimas daryti išvadas 

Trumpos išvados. Mokytojo refleksija.

Padėti ir vadovauti mokiniams. Skatinti mokinius bendradarbiauti, diskutuoti.

Autoriai: Serap Ozdemir, Sinan Sari, 
Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu, Turkija
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NEMATOMI RYŠIAI

Kam skirta? 10–11 metų mokiniams. Anglų kalba.
Integracija: Priklausomai nuo to, kokioje pamokoje ar ugdomojoje veikloje yra skiriama atlikti: 

užsienio kalbos (veikla tada vykdoma užsienio kalba, kaip kalbėjimą užsienio kalba skatinanti, žodymo 
turtinimą gilinanti užduotis), technologijos.

Ugdomos kompetencijos: 

• Gebėjimą taikyti išmoktą leksiką;
• Tyrinėjimo įgūdžius;
• Savarankišką mąstymą, originalumą;
• Gebėjimą komunikuoti, kelti klausimus, rinkti informaciją;
• Tiriamosios veiklos kompetencijas.
Gebėjimą planuoti ir apmąstyti mokymosi procesą ir rezultatus

Aprašymas

Mokinių grupė suskirstoma į mažesnes grupeles po 5-6 mokinius. Jiems pateikiama po du daiktus: 
pavyzdžiui,keletas vyšnių ir pyrago gabalėlis, saldainis ir ledų porcija. Gali būti pateikti ir nevalgomi 
daiktai, pvz. liniuotė ir skylamušis ir t. t. 

Pirmiausia, mokinių paprašoma dviem sakiniais apibūdinti daiktus. Pvz.: vyšnia yra raudona. Vyš-
nios yra uogos. Pyragas yra kepinys. Jis gali būti įvairių skonių. 

Tada, paskyrus tam tikrą laiką, pvz., 10 minučių, mokiniams pateikiama užduotis: rasti bent tris 
sąsajas tarp šių daiktų, kaip galima būtų juos susieti. Pvz. vyšnia galima panaudoti pyragui papuošti, 
saldainį galima sutarkuoti ir užberti ant ledų, liniuote galima pamatuoti tarpus tarp skylučių ir t. t. 

Laikui pasibaigus, kiekviena grupelė pristato savo rezultatus. Galima atlikti ir demonstruojant rea-
liai arba papasakojant. Laimi ta komanda, kuri sugalvoja kuo daugiau sąsajų tarp dviejų daiktų.

Aukštesnį mąstymą skatinantys klausimai

Ar visada tai, kas tiesiogiai matoma, yra vienintelis atsakymas?
Kaip pavyko atrasti sąsajas tarp daiktų? Kokias mąstymo strategijos buvo panaudotos?
Kas labiausiai nustebino ? 
Ar galėsiu panaudoti atrastą ryšį kasdieniame gyvenime? Kur?
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Įtraukimas

Mokiniams ši užduotis patraukli, kadangi skatina mąstyti kūrybiškai, atlikti užduotį naudojant savo 
gabumus įgytus pasaulio pažinimo, IKT pamokose. Jei užduotis skiriama atlikti individualiai, skatins 
ugdytinius susikaupti, pažadinti savyje fantaziją, gebėti mąstyti kūrybiškai, kartu derinant kūrybą su 
praktiniu pritaikymu,stengsis žvelgti giliau į dalykus ar reiškinius. Jei užduotis skirta atlikti grupėms 
mokinių, skatins bendradarbiauti, įsiklausyti į kito nuomonę, gebėti suprantamai išreikšti savąją, ug-
dyti lyderio savybes.

Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas, darbas porose, pagalba draugui, lyderystė.

Refleksija

Kaip sekėsi atlikti užduotį? Kas pavyko/nepavyko?
Ką naujo sužinojai atlikęs užduotį?
Kas buvo sunkiausia atliekant užduotį? Kodėl?
Ar buvo lengva rinkti informaciją?
Kokį pažymį parašysi sau? Kodėl?
Ką reikėtų patobulinti?
Ką darytum kitaip?

Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų (produktų) vertinimo kriterijai. 

Užsienio kalbos pamokose:
Kalbos rišlumas, sklandumas, taisyklingumas pristatant atrastas sąsajas.
Užsienio kalbos vartojimo taisyklingumas
Užsienio kalbos žodžių taisyklingas naudojimas. 
Kasdienių užsienio kalbos frazių naudojimas.

Kitose pamokose ar veiklose:
Gebėjimas priimti tinkamą strategiją, paskirstyti vaidmenimis komandoje, imtis lyderio pozicijų.

Parengė Asta Macežinskienė,
Kauno šv. Kazimiero progimnazija
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GERIAUSIAS DRAUGAS

Kam skirta? 10–11 metų mokiniams. Gimtoji kalba. Etika. Pasaulio pažinimas.
Kokias kompetencijas ugdysime?

•  analizuoti gautą medžiagą, surinktus duomenis
•  užduoti tikslų klausimą bei atsakyti į gautą
•  sisteminti informaciją ir aprašyti objektą
•  kritiškai įvertinti savo savybes ir poelgius
•  dirbti poroje ir savarankiškai
•  iliustruoti savo darbą
•  pristatyti viešai

Pasiekti norimų rezultatų padės įvairūs metodai:

•  Minčių lietus (kas yra geriausias draugas? kam mums jo reikia?).
•  Mąstymo žemėlapis (burbulas). Schemą vaikai gali nusipiešti patys arba mokytojas gali duoti 

paruoštą šabloną. 
•  Iš pradžių mokiniai dirba individualiai ir pildo žemėlapį. Paskui dirba poroje ir aptaria, kaip jiems 

sekėsi. Papildo savuosius žemėlapius.
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• Trijų P metodas: pagirk, patark, paklausk (mokiniai, išklausę klasės draugo aprašymą, pakomen-
tuoja tai, ką išgirdo. Pagiria, pataria ir paklausia, jei kas nors buvo neaišku).

• Venno diagrama (palyginti minčių žemėlapių rezultatus).
• Klausimų generavimas (suformuluoti 5 klausimus. Klausimus vienas kitam užduos ir atsakys, 

siekdami įsigilinti į analizuojamą temą).
• Surinktų duomenų analizė ir sisteminimas (pasiruošimas analizuojamo objekto aprašymui. 

Užduotis raštu).
• Aprašymas.

Kokie mokytojo lūkesčiai? 

• Mokiniai gebės dirbti porose, grupėse: lygins savo mąstymo žemėlapius, kuriuos bus pasidarę 
individualiai. Iškels vienas kitam klausimus nagrinėjama tema, o po to vienas kitam atsakys.. 

• Gebės sisteminti informaciją: aiškinti, kodėl taip mąsto, lyginti gautus rezultatus, interpretuoti, 
analizuoti rezultatus, daryti išvadas. 

• Naudosis mąstymo įrankiais: minčių žemėlapiais, sau ir draugui užduodamais klausimais, trijų 
P metodu.

• Dirbs su informacija: įvertins, įsivaizduos, vertins, aprašys, iliustruos.
• Reflektuos, atsakydami sau į tokius klausimus:

1. Ko išmokau, ką atlikau? 
2. Kas buvo svarbu? Kodėl?
3. Kas buvo naudinga? 
4. Ką pavyko atlikti gerai? 
5. Kuo labiausiai džiaugiuosi?
6. Kokių sunkumų kilo? 
7. Ar naudinga veikla buvo?
8. Ko tikiuosi iš pristatymo?

• Pasieks mokymosi rezultatus: 
 – sukurs pasakojimą apie draugą ir jį perskaitys klasei, 
 – iliustruos, dailiai perrašys ir visus pasakojimus sudės į knygą „Geriausias draugas“, 
 – organizuos viešą knygos pristatymą.

Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)? 

• Mąstymą skatinantys klausimai:
 – Kuo visi draugai yra panašūs? Kodėl taip manote?
 – Kokia, jūsų nuomone, svarbiausia geriausio draugo savybė? Kodėl?
 – Kas nutiktų, jei žmonės neturėtų geriausių draugų?
 – Jei su draugu patektumėte į negyvenamą salą, ką jūs ten veiktumėte? 
 – Ar jūs esate geri draugai?
 – Kodėl kiti nori su jumis draugauti?
 – Kaip nesielgiame su geriausiu draugu? Kodėl?
 – Ką vadiname tikra draugyste?

• Kūrybinio ir kritinio mąstymo įrankiai ir metodai:
 – Mąstymo žemėlapis 
 – Venno schema
 – Minčių lietus
 – Aprašymas
 – Trijų P metodas
 – Iliustravimas
 – Pristatymas
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• Kūrybinio ir kritinio mąstymo produktai/rezultatai:
 – Geriausio draugo aprašymas
 – Rašinio iliustracija
 – Knygos „Geriausias draugas“ viešas pristatymas

„Pastoliai“

Draugystė – tai ryšys, puoselėjantis bendravimo atvirumą, nuoširdumą, paremtas abipusiu pasiti-
kėjimu, pagarba kito asmens nuomonei, poreikiams ir laisvei, mokantis tolerancijos. 

Draugystė – tai neįkyrus rūpinimasis žmogumi. Būtinai abipusis! Nepakanka dalintis vien tik gero-
mis emocijomis, švęsti kartu šventes, kartu atostogauti ar aptarti kasdienius įvykius.

Tikra draugystė – ryšys, patikrintas įvairiomis gyvenimo situacijomis: kartu nubraukta ašara, duo-
tas arba gautas patarimas, pagalba, palaikymas.

Draugystei reikia laiko. Draugystę reikia nuolat puoselėti, stiprinti ir branginti.

Taisyklės, kaip būti geru draugu:

Geras draugas yra sąžiningas. Geras draugas nebūtinai papasakos apie kiekvieną savo gyvenimo 
įvykį, bet visada bus atviras su tavimi. Jis parodys tau tikrąjį savo veidą ir sąžiningai elgsis su tavimi. Jei 
kažkas jam atrodys neteisinga, jis tau tai pasakys.

Geras draugas yra linksmas, unikalus ir įdomus. Su kai kuriais žmonėmis linksma, nes jie yra kompa-
nijos siela. Su kitais linksma, nes jie pastebi kiekvieną menkiausią, keisčiausią situacijos detalę. Su dar 
kitais smagu vien todėl, kad jie žiūri į gyvenimą kitaip nei visi kiti. Jei tave domina tai, ką veikia kitas 
žmogus, jei tau įdomu ir tu nori tų pačių dalykų išmokti, jei veikla, kuri veda iš proto tavo draugą, tau 
taip pat priimtina, – tada jūs tikrai rasite bendrą kalbą gan ilgai.

Geras draugas – dėmesingas ir mokantis prisitaikyti. Geras draugas yra geras klausytojas ir pastebi, 
kaip maži kasdieniniai dalykai tave veikia. Geras draugas negali skaityti tavo minčių, bet vsada pastebi, 
kada tu laimingas, kada liūdnas, susijaudinęs. Jis žino, kas tau nepriimtina.

Geras draugas visada parems tave ir tavo tikslus. Tikrai geras draugas žino, kaip tu gyveni ir padės 
tau tapti tokiu žmogumi, kokiu tu trokšti būti. Jis nesistengs tavęs pakeisti arba įstumti į tokias situaci-
jas, kuriose tu jautiesi nejaukiai, jis nevers tavęs rizikuoti tuo, kas tau labai svarbu.

Geras draugas yra tas, kuriuo tu gali pasitikėti. Geras draugas nesistengs pamėgdžioti tavęs. Jis ne-
liežuvaus apie tave. Pasakys tau, kai jam bus dėl tavęs neramu, ir stengsis būti šalia, kai tave ištiks bėda.

Geras draugas parodys, kad tu jam rūpi. Žmonės įvairiai parodo savo rūpestį. Vienas tai rodo, apka-
bindamas tave, kitas – tave šiek tiek patraukdamas per dantį ir pan. Tai, kad jis su tavimi dažnai kalbasi, 
kad nori žinoti, kas vyksta tavo gyvenime ir domisi tavimi, rodo, kad tu jam rūpi.

Geras draugas nepaliks tavęs nei džiaugsme, nei varge. Ištikimybė yra savybė, kurią beveik kiekvie-
nas žmogus įvardina kaip pagrindinę gero draugo savybę. Kai tau nesiseka, draugas bus su tavimi. Jei 
tu persikraustei arba pakeitei mokyklą, jis stengsis ir toliau palaikyti ryšį su tavimi.

Geras draugas priima tave tokį, koks tu esi. Draugaujant sugebėjimas priimti tave tokį, koks tu esi, 
eina koja kojon su ištikimybe. Tikras draugas kartu su tavimi šėlsta ir žino, kaip reaguoti į tavo keisteny-
bes ir šunybes. Taip pat jis yra kantrus, kai tu klysti. Jis išmoksta tau atleisti klaidas ir nuoskaudas. Kitaip 
tariant, jis elgiasi su tavimi taip, kaip tu norėtum, kad su tavimi būtų elgiamasi.

Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka? 

• Veiklos vyksta mokykloje, klasėje.
• Naudojamos priemonės: įvairios nuotraukos, vaizduojančios draugus, popieriaus lapai minčių 

žemėlapiams, rašiniams, iliustracijoms.
• Naudojama išmanioji lenta, demonstruojamos skaidrės.
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Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų (produktų) vertinimo kriterijai. 

• Originalumas (savotiškas, neperdirbtas, unikalus, autentiškas, nenuspėjamas produktas ar 
sprendimo būdas, neturintis analogų).

• Mąstymo sklandumas (pasižymėjimas idėjų gausumu, naujumu).
• Tolerancija (pakantumas dviprasmiškumui, neapibrėžtumui. Gebėjimas suprasti kitokius nei aš 

pats).
• Vaizduotė, fantazija (naujų vaizdinių kūrimas, veiklos ar rezultato matymas).
• Nuoširdus ir empatiškas klausymasis (savo protinės energijos skyrimas kitų idėjoms ir mintims, 

kitų požiūrio ir jausmų supratimui).
• Klausimų kėlimas ir problemų suvokimas (problemų, kurias reikia spręsti paieška).
• Mąstymas drauge (gebėjimas dirbti ir mokytis kartu su kitais, komandoje).
• Aiškus ir tikslus mąstymas bei bendravimas (aiški kalba bendraujant žodžiu ir raštu, vengiant 

apibendrinimų, iškraipymų, netikslumų).

Parengė Diana Kairiūkštienė
Kauno Panemunės pradinė mokykla
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SAULĖS SISTEMA

Kam skirta? 10–11 metų mokiniams. 4 klasė. Pasaulio pažinimas. Technologijos.
Koks užduoties tikslas? 

Siekiama, kad mokiniai gebėtų:
• analizuoti gautą medžiagą
• suformuluoti tikslų atsakymą į gautą klausimą
• sisteminti informaciją
• dirbti grupėje
• pristatyti savo darbą

Pasiekti norimų rezultatų padės įvairūs metodai:

• Minčių lietus (ką žinote apie planetas ir saulės sistemą?).
• Mąstymo žemėlapis. Schemą vaikai turi nusipiešti ir užpildyti patys.
• Žaidimas „Apie kokią planetą pasakoju?“.
• Surinktų duomenų analizė ir susisteminimas. Plakato kūrimas.

Kokie mokytojo lūkesčiai? 

• Mokiniai gebės dirbti grupėse: žaisti, kurti plakatą. 
• Gebės dirbti su informacija: interpretuoti, analizuoti, daryti išvadas. 
• Naudosis mąstymo įrankiais: minčių žemėlapiais, žaidimu.
• Reflektuos, atsakydami sau į tokius klausimus: ko išmokau? kas buvo svarbu? kodėl? kas buvo 

naudinga? ką pavyko atlikti gerai? kuo labiausiai džiaugiuosi? kokių sunkumų kilo? ar veikla buvo 
naudinga?

• Mokymosi produktai: sukurti plakatai planetoms; pristatyti darbai klasėje; surengta plakatų 
paroda mokykloje.

Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)? 

• Mąstymą skatinantys klausimai:
 – Kas nutiktų, jei žemė apsiverstų?
 – Ar būtų kas kitaip, jei saulės nebūtų?
 – Kodėl vadiname „Saulės sistema“, o ne, pavyzdžiui, „Mėnulio sistema“?
 – Kiek laiko automobiliu keliautumėme nuo Žemės iki Saulės? Kodėl?
 – Ar gražius karolius padarytume iš planetų, jei jas galėtume nusikelti?
 – Kodėl Marsas toks mažas?
 – Iš kur Žemėje atsirado vanduo?
 – Ar planetos auga?

• Kūrybinio ir kritinio mąstymo įrankiai ir metodai: mąstymo žemėlapis, minčių lietus, žaidimas, 
iliustravimas, pristatymas.

• Kūrybinio ir kritinio mąstymo produktai/rezultatai:
 – Užpildytas mąstymo žemėlapis.
 – Sukurtas planetos plakatas;
 – Pristatytas darbas viešai. 

„Pastoliai“

Filmo demonstravimas (https://www.youtube.com/watch?v=Qd6nLM2QlWw).
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Žaidimas

Sudaromos 8 mokinių grupės. Ištraukiama po vieną kortelę. Mokiniai susitaria, kas pradės žaidimą. 
Žaidimą pradėjęs mokinys skaito tik planetos aprašymą (antraštės neperskaito). Mokinys, turintis kor-
telę su pavadinimu planetos, apie kurią ką tik skaitė jo bendraklasis, atsiliepia: „Aš turiu ....“. 

Kai kuriuose aprašymuose yra specialiai įdėta klaida. Ją reikia rasti ir paminėti, prieš pradedant 
skaityti savo kortelės informaciją. 

VENERA

MARSAS

Projektas

Sudaromos dvi mokinių grupes. 
Susitariama, kuri grupė ir kokios rūšies planetas pristatys (uolines ar dujines).
Grupė pasidalija dar į keturias. Susitariama, kuri grupelė ir apie kokią planetą ruoš plakatą- prista-

tymą.
Plakatai pristatomi viešai. Surengiama jų paroda.

Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka? 

• Veiklos vyksta mokykloje, klasėje.
• Naudojamos priemonės: įvairios nuotraukos, vaizduojančios planetas, popieriaus lapai minčių 

žemėlapiams, plakatams, video medžiaga (https://www.youtube.com/watch?v=Qd6nLM2QlWw).
• Naudojama išmanioji lenta, demonstruojamos skaidrėms, video medžiaga.
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Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų (produktų) vertinimo kriterijai. 

• Originalumas (savotiškas, neperdirbtas, unikalus, autentiškas, nenuspėjamas produktas ar 
sprendimo būdas, neturintis analogų).

• Mąstymo sklandumas (pasižymėjimas idėjų gausumu, naujumu).
• Tolerancija (pakantumas dviprasmiškumui, neapibrėžtumui, gebėjimas suprasti kitokius).
• Vaizduotė, fantazija (naujų vaizdinių kūrimas, veiklos ar rezultato matymas).
• Nuoširdus ir empatiškas klausymasis (savo protinės energijos skyrimas kitų idėjoms ir mintims, 

kitų požiūrio ir jausmų supratimui).
• Klausimų kėlimas ir problemų suvokimas (problemų, kurias reikia spręsti paieška).
• Mąstymas drauge (gebėjimas dirbti ir mokytis kartu su kitais, komandoje).
• Aiškus ir tikslus mąstymas bei bendravimas (aiški kalba bendraujant žodžiu ir raštu, vengiant 

apibendrinimų, iškraipymų, netikslumų).

Parengė Diana Kairiūkštienė
Kauno Panemunės pradinė mokykla
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MANO PAREIGOS IR TEISĖS

Kam skirta? 10–14 metų mokiniams. 4–7 klasė. Anglų kalba. Švietimo pamoka.
Koks užduoties tikslas? Ugdyti kūrybinį mąstymą ir gebėjimus, tobulinti mokymosi įgūdžius, 

naudojant valandinį mozaikos metodą.

Kokie mokytojo lūkesčiai (koks bus mokinių vaidmuo)?

• Mokiniai sistemina informaciją ir sukuria naujas informacijos pristatymo formas.
• Kritikuoja pagrįsdami argumentais.
• Lavina mąstymo gebėjimus (mąstymo procesus), suprasdami, kaip svarbu mąstyti. 
• Tobulina įgūdžius ieškoti ir sisteminti informaciją.
• Sukuria naujas pristatymo formas.
• Kritiškai analizuoja veiklą, įvykius, situacijas.
• Kritiškai vertina teiginius, pagrindžia argumentais.
• Dalyvauja mokymo ir mokymosi procese.
• Bendradarbiauja ir dirba savarankiškai.
• Palaiko grįžtamąjį ryšį. Įvertina pasiektus rezultatus.

Koks yra mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)?

• Mokytojas naudoja Mozaikos metodą, siekdamas, kad mokiniai naudotųsi savo kūrybiniais iš-
tekliais.

• Ugdo kritinį mąstymą.
• Organizuoja mokymąsi kartu.
• Padeda paruošti novatoriškų produktų pavyzdžius ir priimti įdomius sprendimus.
• Skatina interpretuoti, analizuoti, daryti išvadas, nustatyti sekas, sisteminti informaciją.
• Moko kelti klausimus. 

Koks bus mokinių vaidmuo?

• Mokiniai prisiima atsakomybę už savo mokymąsi.
• Užduoda klausimus vienas kitam ir atsako į mokytojo klausimus.
• Sukuria ir pristato įvairius mokymo(si) produktus: interviu ir kt.
• Tobulina socialinius įgūdžius: bendradarbiavimas, bendravimas ir kt.
• Dirba poromis, grupėse ir savarankiškai.
• Naudoja įvairias mąstymo technikas: mąstymo, problemų sprendimo modeliai ir kt.
• Reflektuoja, kas padeda pasiekti norimus rezultatus, kodėl tai galėtų būti naudojama ir kitą 

kartą, kodėl ir ką reikia tobulinti, kas yra gerai, kas mažiau sėkminga ir t. t.

Mokytojas turėtų

• suprasti, kad besimokančiųjų mokymosi procesas yra svarbesnis už rezultatą;
• prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymą(si);
• skatinti mokinius turėti didesnį žinių bagažą;
• numatyti savo sprendimų pasekmes;
• mokyti dialogo kultūros.
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Kokia bus mokymosi aplinka?

Tradicinė klasės aplinka, skatinanti mokinius:
• pažinti, ieškoti ir rasti, 
• pasitikėti savimi, ugdytis savikontrolę,
• rinkti informaciją ir ją analizuoti.

Vertinimas (kokie bus įrodymai, kad mokiniai ir mokytojai yra patenkinti rezultatais?)

Kriterijai Paaiškinimas Baigta Iš dalies

Informacija Informacija iš įvairių šaltinių.
Mokinys gali lyginti, sisteminti, vertinti.
Gali informuoti kitus.

Bendravimas Dalinasi žiniomis.
Naudoja įvairias komunikacijos priemones.
Aktyviai dalyvauja diskusijose.

Turinys Prasmingas. Logiškas.
Yra įžanga, dėstymas ir pabaiga.
Nėra fakto, stiliaus klaidų.

Išvados Išvados aiškios.
Abejonių nekeliančios.

Kalba Žodynas turtingas.
Nėra kalbos klaidų.
Mokinys kalba aiškiai, įtikinamai.
Argumentuoja teiginius, cituoja šaltinius.

PASTABA. Jei mokinys dirba grupėje (arba poroje), visi grupės nariai (pora) gauna tokį patį įvertinimą.

Trumpa išvada. Mokytojo refleksija.

Mozaikos metodas pasiteisino:
• mokiniai naudojo kūrybinius išteklius, 
• prisiiėmė atsakomybę už mokymąsi, 
• tobulino mąstymo įgūdžius: kritiškai vertino sprendimus, ieškojo įrodymų, argumentų ir kt. 

Medžiaga iš interneto:

1. Projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”// www.skola2030.lv
2. Kalniņa D. Mācību metožu vārdnīca // http://profizgl.lu.lv/mod/glossary/view.php?id= 

12204&mode=&hook
3. https://minds-in-bloom.com/teaching-students-creative-and-critica/
4. http://www.schrockguide.net/uploads/3/9/2/2/392267/critical-thinking-workbook.pdf
5. KRITISKĀS DOMĀŠANAS PAMATI. http://www.iac.edu.lv/assets/Publications/KD-pamati-LV-

isais.pdf 
6. https://www.smore.com/0udr-fun-critical-thinking-activities
7. http://www.criticalthinking.org/pages/critical-thinking-basic-questions-amp-answers/409

Parengė Sarmite Katkevica, 
Rygos miesto švietimo ir informacijos centras (RIIMC), Ryga, Latvija
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VAIZDŲ ĮTERPIMAS Į TEKSTĄ.  

SVEIKINIMO DIZAINAS

Kam skirta? 11 metų mokiniams. 4 klasė. Informacinės technologijos. Kalbos pamoka. Socialiniai 
mokslai. Klasės valandėlė.

Užduoties tikslas. Rasti reikiamą informaciją internete, kurti mąstymo procesus, apimančius in-
formacijos gavimą, informacijos sisteminimą ir sprendimų priėmimą, išreikšti savo požiūrį.

Kokias kompetencijas ugdysime?

• rasti informacijos, sisteminti ją ir padaryti išvadas
• analizuoti įvykius, veiksmus, problemas
• tobulinti sprendimų priėmimo įgūdžius
• parengti pasiūlymus problemos sprendimui
• dirbti poromis
• įterpti nuotraukas į tekstą
• pakeisti teksto ir vaizdo vietą
• parašyti tekstą
• sukurti sveikinimo dizainą: įdėti nuotraukas ir pan.

Mokiniai:
• gebės suformuluoti pamokos tikslą, numatyti rezultatus ir juos pasiekti
• tobulins gebėjimą rasti informaciją, ją sisteminti
• tobulins skaitymo, rašymo įgūdžius, gebėjimą kalbėti ir klausytis
• dirbs kompiuteriu
• dirbs savarankiškai, poromis
• išmoks įterpti vaizdus, nuotraukas ir kt. į tekstą
• palaikys grįžtamąjį ryšį

Ko tikisi mokytojas iš mokinių?

Mokiniai atidžiai dirbs poromis ir savarankiškai. Aktyviai dalyvaus pamokoje: noriai pasidalins as-
menine patirtimi ir savo mintimis, ugdysis kritinį mąstymą, rūpestingai atliks užduotis, naudosis kriti-
niam mąstymui ugdyti taikomu metodu „Keturgubas mikroskopas“ (Quadruple Microscope). 

Spręs problemas, dalyvaus diskusijose, gebėdami kalbėti ir klausytis.
Kels klausimus ir ras į juos atsakymus.

Koks bus mokinių vaidmuo?

Išsikelia tikslą, numato rezultatus ir jų siekia. Dalinasi informacija. Kelia klausimus ir randa atsaky-
mus. 

Dirba poromis ir savarankiškai.
Ieško informacijos, ją analizuoja, sistemina, apibendrina, padaro išvadas ir atsako į klausimus.
Atlieka užduotis darbo lapuose. Analizuoja informaciją ir informacijos šaltinius, formuluoja klausi-

mus, ieško atsakymų ir t. t. pagal darbo planą.
Siekia gerų mokymosi rezultatų.
Formuluoja klausimus, į kuriuos turi atsakyti, norėdami išspręsti problemą (-as). 
Parengia darbo planą, jį įgyvendina, įvertina rezultatus.
Išsiaiškina, ar toks problemos sprendimas yra geriausias, ar problema gali būti išspręsta kitaip.
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Analizuoja realias situacijas.
Nagrinėjamos situacijos įvykiai gali būti demonstruojami piešiniuose, nuotraukose, vaizdo įrašuo-

se ar garso įrašuose. 
Mokiniai klausosi, skaito arba stebi medžiagą, nurodo situacijos priežastį, numato įvykių eigą, pa-

sirenka tinkamą sprendimą. Aptaria ir įvertina. 
Priimtą sprendimą praneša mokytojui.
Tobulinasi, atlikdami pratimus, analogiškus jau atliktoms užduotims.
Mokiniai pakartotinai vykdo tokio paties pobūdžio veiklą, kuri padeda automatizuoti įgūdžius, 

sugebėjimus, stiprina fizines ir psichines savybes.
Sukuria naują produktą.
Remdamiesi turima patirtimi, žiniomis ir įgūdžiais, kuria skaitmeninius sveikinimus. 
• Sukurs sveikinimo tekstą, įterps nuotraukas, tinkamus piešinius, vaizdus, paveikslėlius.
• Parinks tinkamą šriftą.

Koks yra mokytojo vaidmuo?

Mokytojas skiria užduotis, galvodamas apie jų turinį ir kaip jos veiks mokinio mąstymą. 
Mąstymas vizualizuojamas ir aptariamas.
• Mokymosi priemonės: mokinio darbo lapas ir rekomendacijos, kaip įkelti vaizdus, keisti jų dydį 

bei padėtį.
• Klausimai, skatinantys mąstymą:

Kaip įterpti vaizdus į tekstą?
Kas yra sunkiausia? 
Ar galima padaryti kitaip, pavyzdžiui, lengviau? Kodėl?
Ką reikia žinoti, norint tinkamai įterpti vaizdą?
Kokią techniką galima naudoti?
Kokias išvadas galite padaryti?
Ką daryti, jei negaliu įterpti nuotraukos į tekstą?
Kodėl mums reikia pasveikinimo?
Kaip atrodo sveikinimas? Kas yra sveikinimo viduje?

Kokioje aplinkoje (tradicinėje ar netradicinėje) vyks mokymas, siekiant ugdyti kūrybinį ir kritinį 

mąstymą?

Mokiniai dirba Informacinių technologijų kabinete.
Mokiniai gauna darbo lapą „Keturgubas mikroskopas“.
Mokiniai perskaito metodo sąlygas ir dirba kartu su mokytoju. 
Mokytojas įspėja, kad mokiniai piešia ir rašo į keturis langus, esančius duotuose darbo lapuose. 
Pirmiausia mokiniai užpildo pirmąjį metodo langą, pavadinimu „Asociacijos“.
Po 15 minučių mokytojas užduoda gilesnį mąstymą skatinančius klausimus ir kartu su mokiniais į 

juos atsako. Po to skiria 5 minutes užpildyti antrąjį langą „Sąvokos“.
Mokytojas padeda mokiniams surasti tinkamą medžiagą pristatymui. 
Daro 2 minučių pertrauką. 
Trečiąjį langą „Vizualizacija“ mokiniai užpildo per 3 minutės. 
Paskui 10 minučių dirba prie kompiuterio. 
Per paskutines 10 pamokos minučių mokiniai pildo ketvirtąjį langą „Žinios“.
Mokytojas visą laiką stebi mokinių darbą, jei reikia, padeda.
Palaiko grįžtamąjį ryšį, nenukrypsta nuo gilesnį mąstymą skatinančių klausimų. 
Mokiniai 15–30 minučių demonstruoja sukurtus sveikinimus.
Kai vienas mokinys dirba prie kompiuterio, kitas stebi jo darbą ir padeda. 
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Mokydami kitą, mokomės patys.
Darbui skiriamos 2 pamokos su viena arba dviem pertraukomis. 
• Kokios priemonės naudojamos? 
Darbo lapai, 12–15 kompiuterių, 24–30 darbo vietų.
• Kokie mokymosi šaltiniai, įranga, informacinės technologijos bus naudojami? Kodėl?
Ekranas ir projektorius, kompiuteriai su MS Office programine įranga.
Darbui: informacijos paieškai, vizalizacijai, projekto pristatymui.

Vertinimas (kokie bus įrodymai, kad mokiniai ir mokytojai yra patenkinti rezultatais?)

• Užpildytas darbo lapas. 
•  Parengtas nepriekaištingas sveikinimas. 
•  Teigiamos emocijos. Nauja patirtis.

Trumpa išvada. Mokytojo refleksija.

„Keturgubas mikroskopas“ – efektyvus metodas, ugdant kūrybinį ir kritinį mąstymą.
Darbo rezultatas – sveikinimo atvirukai – gali būti išmatuotas.
Mokiniai gerai suprato pamokos tikslą, pamokos užduotis ir pasiekė gerus rezultatus.

Keturgubas 

mikroskopas

Asociacija

Parašykite asociacijas, kurios 
atėjo, išgirdus temą. 

Sąvokos

Surašykite sąvokas, esančias mokomojoje 
medžiagoje. 
Paaiškinkite.

Vizualizacija

Nupieškite simbolius.
Citatos

Išrašykite citatas.
Laikykitės citavimo reikalavimų.

Patarimai tėvams:

1. Ugdykite vaiko kritinį mąstymą. Pasitarkite su mokytoju.
2. Leiskite naudotis „Microsoft Word“ programa ir padėkite sukurti kvietimą.
3. Padėkite įterpti ir formatuoti vaizdus.
4. Padėkite ieškoti informacijos patikimuose informacijos šaltiniuose.
5. Priimkite sprendimą drauge, atidžiai aptarkite susidariusias situacijas.

Naudota literatūra:

1. Rubene Z. Critical Thinking in the Study Process. R.: LU, 2004.
2. Golubova V., Ikale I. Bank of Ideas 1. Riga: Zvaigzne ABC, 2009.
3. Katane I. No thinking on action. Latvian Association “Development of Thinking”. Dobele, 

2005.
4. Magazine Thinking in the Classroom, 2000.
5. Eric T.H. Thirst of tyrant. Norden AB, 2004.
6. Augucevich J. Word. Microsoft Office of Business Administration Turiba, 2015.
7. M. Kule [co-authors: L. Muižniece, U. Vergner]. Theodor Strain: phenomenological quest. 

Riga: FSI, 2009.
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Medžiaga iš interneto:

1. Kalniņa D. Mācību metožu vārdnīca // http://profizgl.lu.lv/mod/glossary/view.php?id= 
12204&mode=&hook

2. http://www.iac.edu.lv/assets/Publications/KD-pamati-LV-isais.pdf
3. https://kompetences.blogspot.com/2017/10/tulkojuma-pazudusi-kritiska-domasana.html
4. http://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_visp/Konferences_Tagad/VISC_un_LU_-_M%C4% 

81c%C4%ABbu_saturs_kompeten%C4%8Du_pieej%C4%81.pdf
5. https://philosophy.hku.hk/think/critical/ct.php
6. http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/37945/FSI_raksti_2018.pdf?sequence=1
7. https://www.skillsyouneed.com/learn/critical-thinking.html
8. https://plato.stanford.edu/entries/critical-thinking/
9. http://telerehabilitation.lv/sites/default/files/Kompetenci%20att%C4%ABsto%C5%A1a%20 

m%C4%81c%C4%AB%C5%A1an%C4%81s_Ieteikumi%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20 
politikas%20un%20r%C4%ABc%C4%ABbpolitikas%20veidot%C4%81jiem.pdf

Parengė Sandra Graudina, 
Rygos miesto švietimo ir informacijos centras (RIIMC), Ryga, Latvija
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SKIRTUMAI TARP ASMENŲ IR VISUOMENĖS 

Kam skirta? 11–12 metų mokiniams įvairių dalykų pamokose. Kritinį mąstymą ugdanti užduotis.
Koks yra užduoties tikslas? (tikslas orientuotas į rezultatą – mokiniai sukurs, vertins, analizuos 

(...). Ką?)
Užduotis skatina mąstyti kūrybiškai, analizuoti duomenis ir daryti išvadas. 
Mokiniai sužinos naujos informacijos ir pasieks naujų mokymosi rezultatų.

Kokias kompetencijas ugdysime?

• priimti teisingus sprendimus
• dėstyti savo mintis ir užduoti klausimus bei įvertinti atsakymus
• kritiškai mąstyti
• empatijos
• vertinti duotus teiginius, argumentuoti

Aprašymas

Darbas grupėse.
Diskusijos metodas. Diskusija yra mokymo būdas, kai du ir/ar daugiau žmonių nagrinėja temą kal-

bėdami, klausydamiesi, kritikuodami ir užduodami vieni kitiems klausimus. 
Mokiniai tyrinėja grupių ir minios skirtumus bei panašumus. Aptaria tai savo grupėse.

Kokį vaidmenį atlieka mokytojas?

Mokytojo, kuris organizuoja debatus, pareiga ir atsakomybė yra didelė, nes šis metodas reikalauja 
daug laiko ir energijos. Klasė gali būti triukšminga, tema gali būti išskaidyta, klasėje gali būti mokinių, 
kurie gali nenorėti dalyvauti diskusijose, todėl gali kilti klasės suvaldymo problemų. 

Tačiau, norint efektyviai mokyti besimokančiuosius, būtina, kad mokytojas imtųsi minėtos 
pareigos.

• Mokiniai dirba poromis arba grupėmis (kiekvienai jų duodama diskusijos tema).
• Mokiniai analizuoja klausimus pagal darbo planą. Ieško informacijos įvairiuose šaltiniuose, daro 

išvadas. 
• Mokiniai užduoda klausimus sau. Jaučiasi atsakingi už mokymąsi.
• Mokytojai, kurie ugdo mokinių kritinį mąstymą, yra atviri naujai informacijai ir naujoms mąsty-

mo formoms.
• Mokiniai siekia gerų mokymosi rezultatų ir pristato naujai įgytus įgūdžius. 

Kokia bus sukurta ugdymo aplinka?

• Užduotys atliekamos pamokų metu, įvairiuose užsiėmimuose. 
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Veiklos vertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai:

• Gebėjimas pristatyti savo idėjas
• Įtikinimo įgūdžiai
• Mokslinių tyrimų įgūdžiai
• Pagarba kitų mintims
• Darbo grupėje įgūdžiai
• Bendravimo įgūdžiai
• Gebėjimas daryti išvadas

Trumpos išvados. Mokytojo refleksija.

Pagalba ir gidas mokiniams.
Gebėjimas bendradarbiauti, dalyvauti diskusijose.

Autoriai: Serap Ozdemir, Sinan Sari,
Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu, Turkija
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GENEOLOGINIS PROFESIJŲ MEDIS

Kam skirta? 11–12 metų mokiniams. 6 klasė. Anglų kalba.
Integracija: verslumo ugdymas, dailė, technologijos.
Užduoties tikslas: 

Mokiniai sukurs geneologinį šeimos narių profesijų medį. Prie šeimos narių: senelių, prosenelių, 
tetų t. t., pažymės jų profesiją. 

Projektą pristatys klasės draugams.

Mokytojas, siekdamas ugdyti kritinį mąstymą, parengs klausimus:

Kaip pakito šeimos narių darbai laiko perspektyvoj?
Kas galėjo padaryti įtaką vienų profesijų išnykimui, o kitų atsiradimui?
Kaip surinkti informaciją iš šeimos narių ? 
Kokias profesijas galima nurodyti kaip nykstančias?
Kas labiausiai nustebino ? 
Ką naujo sužinojote apie skirtingo laikmečio profesijas? Kas buvo netikėta? 

Kokias kompetencijas ugdysime?

• analizuoti objektus, reiškinius, įvykius, poelgius, problemas
• sisteminti informaciją ir sukurti informacijos pateikimui naujas formas
• tyrinėti, idaryti švadas 
• kritiškai įvertinti teiginius, argumentuoti
• priimti sprendimus, teikti pasiūlymų, sprendžiant problemas
• udytis savireguliacijos įgūdžius 
• savarankiškai dirbti
•  prisiimti atsakomybę už tinkamą darbo atlikimą

Ugdomi tiek individualaus darbo, tiek ir bendradarbiavimo gebėjimai. 

Bendradarbiavimas vyks parengiamąjame etape: renkant duomenis apie šeimos narių profesijas, 
užsiėmimus; prakalbinant žmones, padedant jiems įsitraukti į projektą, siekiant surinkti kiek tik galima 
tikslesnę informaciją.

Mokytojo lūkesčiai:

• Mokiniai gebės savarankiškai
 – atlikti užduotį, taikyti laiko vadybos įgūdžius;
 – tikslingai bendradarbiauti su informacijos teikėjais, siekdami gauti visą reikiamą informaciją;
 – analizuoti informacinius šaltinius, klausimus, objektus, reiškinius;
 – rinkti informaciją, ją analizuoti, sisteminti, apibendrinti ir daryti išvadas, imti interviu;
 – dirbti su informacija: aiškinti, lyginti, klasifikuoti, interpretuoti, analizuoti, daryti išvadas, dė-

lioti sekas;
 – užduoti sau klausimus ir naudotis mokytojo iškeltais klausimais; 
 – naudotis mąstymo įrankiais: sau užduodamais klausimais, mąstymo modeliais, tyrinėjimo ar 

išvadų darymo modeliais; 
 –  įvertinti gautą informaciją.
 – reflektuoti



90

• Klausimai refleksijai:
 – Kaip sekėsi atlikti užduotį? Kas pavyko ar nepavyko?
 – Ką naujo sužinojote, atlikę užduotį?
 – Kas buvo sunkiausia, atliekant užduotį? Kodėl?
 – Ar buvo lengva rinkti informaciją?
 – Kokį pažymį parašytumėte sau? Kodėl?
 – Ką reikėtų patobulinti?
 – Ką darytumėte kitaip?

Mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį ir ją pristatant.

Mokytojas skiria užduotis, perteikdamas ugdymo turinį.
Įvertina, kaip kiekviena užduotis veikia mokinių mąstymą, kokio lygmens mąstymo įgūdžius ugdo. 
Mąstymas vizualizuojamas.

Ugdomosios aplinkos kūrimas

• Renkant informaciją apie giminaičių profesijas, mokymasis vyksta netradicinėje aplinkoje. 
• Surinkus informaciją, kūrybinis projektas kuriamas ir namuose, ir mokykloje.
• Viešas darbo pristatymas vyksta tradicinėje aplinkoje.

Vertinimas

Sukurtas originalus geneologinis profesijų medis, kūrybiškai pristatomi atradimai ir įžvalgos.
Kompetencijos, kurios bus ugdomos atliekant užduotį, ir yra tie kriterijai, pagal kuriuos vertinama.

Parengė Asta Macežinskienė,
Kauno šv. Kazimiero progimnazija
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SRIUBA DESERTUI

Kam skirta? 11–12 metų vaikai. 5–6 klasė.
Užduoties tikslas:

• ugdomos kompetencijos;
• gebėjimas taikyti įgytą žodyną (maisto produktų pavadinimai, valgiai, vaisiai ir daržovės;
• tyrinėjimo įgūdžiai;
• nepriklausomo mąstymo, originalumo;
• gebėjimo bendrauti, užduoti klausimus, rinkti informaciją;
• tyrinėjimo veikla;
• gebėjimas planuoti ir apmąstyti mokymosi procesą ir rezultatus
Dalykai: tarpdisciplininis uždavinys sveikatos ir priežiūros srityse ir gimtoji kalba arba užsienio 

kalba užsienio moksleiviams.

Kaip veikla ugdys mokinius?

Mokiniai turi sukurti sriubos receptą, kuri gali būti skirta desertui. Tam pasiekti mokiniai atliks pa-
rengiamąjį darbą, kad procesas būtų sklandus. Mokytojas siūlo atlikti minčių lietų „Kokią sriubą norė-
čiau turėti desertui“. Mokytojas arba išrinktas mokinys užrašo mokinių pasiūlymus.

Antrasis etapas yra „Minčių žemėlapis“, kurio tema – „Sriuba“.
Trečiasis etapas yra receptų kūrimas naudojant įvairius metodus, informacines technologijas.
Ketvirtasis etapas – receptas.
Penktasis etapas – mokiniai balsuoja ir renka geriausią receptą. Šis receptas gali būti naudojamas 

patiekalų ruošimui įvairiuose užsiėmimuose ir technologijų pamokose.
Veiklos metu besimokantieji dirba poromis arba grupėmis. Tai leidžia jiems palyginti atsakymus, 

idėjų idėjas ir išsiaiškinti problemas kartu su gimtąja kalba arba užsienio kalba (pažengusiais moki-
niais). Grupės gali paskirstyti savo užduotį veikloje taip, kad kiekvienas grupės studentas galėtų dirbti 
savo lygmeniu ir prisidėti prie galutinio produkto (pasiekimo jausmo).

Mokytojo lūkesčiai:

Mokiniai daro minčių lietų ir mąstymo žemėlapį, kad suaktyvintų išankstines žinias. Toliau dirbda-
mi su šia tema, jie naudos savo kritinio mąstymo įpročius, kad atsakytų į klausimus:

• Kokie produktai tinka desertiniams patiekalams?
• Ar sriubos ingredientai yra sezoniniai? Kas yra tipiška žiemai, kas vasarą?
• Ar šių metų mitybos įpročiai pasikeitė? Kaip? Kodėl?
• Kokie produktai dabar yra bangoje?
• Kas buvo labiausiai stebina kuriant receptą? Kas buvo netikėta / įprasta?

Koks yra mokytojo vaidmuo studentams, atliekantiems užduotį?

Mokytojas tampa proceso koordinatoriumi. Jis jį inicijuoja rodydamas nuotraukas ir pristatydamas 
užduotį bei kai kuriuos išsamius / pagrindžiančius klausimus. Jo užduotis yra užtikrinti, kad užduoties 
turinys atitiktų nacionalinio ugdymo plano reikalavimus.

Mokytojas pateikia tinkamas nuotraukas, klausia vadovaujančių ir skatinančių klausimų, padeda 
mokiniams darbo metu (nuolatinis vertinimas), siūlo vizualius įrankius ar probleminio mąstymo mo-
delius (pavyzdžiui, proto žemėlapius), pateikia / rodo gaires ir galimo galutinio produkto pavyzdžius, 
įvertina galutinį produktą (galimą oficialią vertinimą), o galiausiai vertina ir padeda studentams įver-
tinti bendradarbiavimo grupėse kokybę.
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Ugdomosios aplinkos kūrimas

Mokymas pradedamas klasėje, bet tada (tyrimo etapas) mokiniai gali nuspręsti, kur jie dirbs (klasė-
je, mokyklos bibliotekoje ar kitose mokymo aplinkose, klasėse). Mokiniai naudojasi savo nešiojamuoju 
kompiuteriu naršydami internete, kad surastų galimus informacijos šaltinius arba galėtų naudotis bi-
bliotekos ištekliais. Paskaitos / kalbos rengimas gali būti mokyklos darbas arba namų darbas.

Vertinimas

• Mokytojas.
• Nuolatinis vertinimas: nuolatinis grįžtamasis ryšys ir parama.
• Oficialus baigiamasis vertinimas (pristatymas / paskaita): informacijos turinys; naudojamos kal-

bos kokybė (gramatika, stilius, žodyno apimtis ir tikslumas); pristatymo struktūra.
• Savęs vertinimas: kaip aš įvediau užduotį, ar tai buvo patenkinama, ar kitą kartą jį padaryti ki-

taip, kaip vertinti savo pagalbą ir efektyvumą darbo užduoties metu.

Mokiniai

Savęs vertinimas: ką aš sužinojau, ar tai turės įtakos mano gyvenimui, kaip aš dirbau, ką kitą kartą 
galiu padaryti geriau

Mokytojas ir mokiniai

Grupinio darbo vertinimas

Parengė Asta Macežinskienė,
Kauno šv. Kazimiero progimnazija
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NETIKĖTI ATRADIMAI

Kam skirta? 11–12 metų mokiniams. 5–6 klasės. Anglų kalba.
Priklausomai nuo to, kokioje pamokoje ar ugdomojoje veikloje yra skiriama atlikti: užsienio kalbos 

(veikla yra tada vykdoma užsienio kalba, kaip kalbėjimą užsienio kalba skatinanti, žodymo turtinimą 
gilinanti užduotis), verslumo ugdymas, technologijos.

Pristatant veiklą, pateikiamos sąsajos su fizika, chemija, geografija.
Ugdomos kompetencijos: 

•  Gebėjimą taikyti išmoktą leksiką;
•  Tyrinėjimo įgūdžius;
•  Savarankišką mąstymą, originalumą;
•  Gebėjimą komunikuoti, kelti klausimus, rinkti informaciją;
•  Tiriamosios veiklos kompetencijas;
Gebėjimą planuoti ir apmąstyti mokymosi procesą ir rezultatus

Aprašymas

Mokiniams pateikiamas koks nors įprastas jiems, skirtas naudoti artimiausioje aplinkoje, daiktas: 
segtuvas, akmuo, plastikinė dėžutė, veidrodėlis, kempinė ir t. t. 

Mokiniams pristatoma užduotis: sugalvoti kiek įmanoma daugiau (5–6) šio daikto pritaikymo pa-
vyzdžių, išskyrus pagrindinę jo paskirtį. Galima sugalvoti daugiau sąlygų, pvz. : galima patobulinti vie-
nu aspektu; pateikti medžiagų: žirkles ar klijus (savo nuožiūra). 

Šiai veiklai atlikti yra skiriamas fiksuotas laikas (pvz., 15 min).
Praėjus nustatytam laikui, mokiniai pateikia savo idėjas, prieš tai padrąsinti, kad būtent iš pačių 

keisčiausių ir juokingiausių idėjų gimsta pačios nuostabiausios. 
Po to mokiniai balsuoja už 3 pačias geriausias idėjas.
Veiklos pabaigoje akcentuojama: jeigu nesidalintų savo idėjomis, tai turėtų tik tas, kurias sukūrė, o 

dabar susipažino ir, galbūt, pritaikys dar trigubai.

Aukštesnį mąstymą skatinantys klausimai

Ar visada tiesioginė daikto paskirtis yra ir vienintelė?
Kas padėjo atrasti kitus daiktų panaudojimo būdus? Kokias mąstymo strategijos buvo panaudotos?
Kas labiausiai nustebino ? 
Ar galėsiu įgytas žinias apie kitas daiktų paskirtis kasdieniame gyvenime? Kaip ir kur?
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Įtraukimas

Mokiniams ši užduotis patraukli, kadangi skatina mąstyti kūrybiškai, atlikti užduotį naudojant savo 
gabumus įgytus pasaulio pažinimo, IKT pamokose. Jei užduotis skiriama atlikti individualiai, skatins 
ugdytinius susikaupti, pažadinti savyje fantaziją, gebėti mąstyti kūrybiškai, kartu derinant kūrybą su 
praktiniu pritaikymu,stengsis žvelgti giliau į dalykus ar reiškinius. Jei užduotis skirta atlikti grupėms 
mokinių, skatins bendradarbiauti, įsiklausyti į kito nuomonę, gebėti suprantamai išreikšti savąją, ug-
dyti lyderio savybes.

Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas, darbas porose, pagalba draugui, lyderystė.

Refleksija

Kaip sekėsi atlikti užduotį? Kas pavyko/nepavyko?
Ką naujo sužinojai atlikęs užduotį?
Kas buvo sunkiausia atliekant užduotį? Kodėl?
Ar buvo lengva rinkti informaciją?
Kokį pažymį parašysi sau? Kodėl?
Ką reikėtų patobulinti?
Ką darytum kitaip?

Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų (produktų) vertinimo kriterijai. 

• Užsienio kalbos pamokose:
 – Kalbos rišlumas, sklandumas, taisyklingumas pristatant atrastas sąsajas.
 – Užsienio kalbos vartojimo taisyklingumas
 – Užsienio kalbos žodžių taisyklingas naudojimas. 
 – Kasdienių užsienio kalbos frazių naudojimas.

• Kitose pamokose ar veiklose:
 – Gebėjimas priimti tinkamą strategiją, paskirstyti vaidmenimis komandoje, imtis lyderio po-

zicijų.
 – Stengtis mąstyti neordinariai, ieškoti įdomių ir inovatyvių sprendimų.
 – Skatins domėtis atradimų istorija, lavins išprusimą įvairiose srityse. 
 – Galima paskatinti ugdytinius, paieškoti pavyzdžių apie netikėtus atradimus ir pristatyti juos 

klasės draugams.

Parengė Asta Macežinskienė,
Kauno šv. Kazimiero progimnazija
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TILTŲ STATYMAS

Kam skirta? 11–14 metų mokiniams mokslo dalykų pamokose, ugdant kritinį ir kūrybinį mąstymą. 
Koks yra užduoties tikslas? (rekomenduojamas tikslą orientuoti į rezultatas: mokiniai sukurs, ver-

tins, analizuos (...). Ką?)
Mokiniai gebės duoti tilto charakteristiką, išmoks naujų apibrėžimų, gilins inžinerines žinias.

Aprašymas

•  Duokite inžinerijos apibrėžimą.
•  Paaiškinkite projektą: sąsajas su inžinerija, kritinį, kūrybinį mąstymą, projektavimo procesą ir 

pan.

Kokį vaidmenį atlieka mokytojas?

• Pirmiausia mokiniai pristato tiltų charakteristikas.
• Po to projektuoja savo tiltą, pastato, išbdando ir pristato visai klasei.
• Mokytojas nurodo, kokios problemos turi būti sprendžiamos, projektuojant tiltą, – aptarkite, 

kokia yra tilto funkcija, kokios galimos grėsmės. 
• Parodykite tikrų tiltų nuotraukas ir raskite, kokius bendrus bruožus jie turi. 
• Įvertinkite rastų bruožų ryšį su tilto funkcionavimu.
• Paprašykite mokinių išvardinti žingsnius, kuriuos darys, statydami tiltą.
• Leiskite jiems jį nupiešti. 
• Pabrėžkite, kad būtų dėmesingi. 
• Priminkite, kad medžiagos turi būti tinkamos. Kiekis taip pat.
• Paprašykite, kad nustatytų savo tilto stipriąsias ir silpnąsias puses.
• Apsvarstykite galimybę vėl pradėti visą procesą iš pradžių.
• Užrašykite, su kokiomis problemomis susidūrė ir kaip galima jas išspręsti.
• Pakvieskite visus mokinius baigti savo tilto statybą.
• Tiltas, kuris atlaiko svorius mažiausiai 10 sekundžių, yra vertintinas gerai!

Kokia bus sukurta ugdymo aplinka?

• Užduotys atliekamos pamokų metu, įvairiuose užsiėmimuose. Viduje arba lauke.

Veiklos vertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai:

•  Pakvieskite visus mokinius užbaigti savo tiltą. 
• Tai pats sunkiausias iššūkis. Mokinys, kurio tiltas atlaiko svorius mažiausiai 10 sekundžių, laimi 

iššūkį!

Trumpos išvados. Mokytojo refleksija.

Pagalba ir gidas mokiniams.

Autoriai: Serap Ozdemir, Sinan Sari,
Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu, Turkija
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GRAŽUS IR SUMUŠTAS OBUOLYS

Kam skirta? 11–14 metų mokiniams mokslo dalyko pamokose, ugdant kritinį ir kūrybinį mąstymą.
Koks yra užduoties tikslas? (rekomenduojamas tikslą orientuotuoti į rezultatus: mokiniai sukurs, 

vertins, analizuos (...). Ką?).
Mokiniai suvoks, kad reikia kovoti su patyčiomis. 
Įsitikins žodžio svarba: žodis žeidžia, žodis guodžia.

Aprašymas

• Mokiniai aptars patyčių problemą su klasės draugais, asociacijai naudos gerą ir blogą obuolį.

Kokį vaidmenį atlieka mokytojas?

• Prieš užsiėmimą paimkite obuolį ir trenkite juo į stalą taip, kad sumušimas rastųsi tik obuolio 
viduje (mokiniai negali to pamatyti, obuolio pažeidimas neturi matytis, turi būti suminkštėjęs 
tik vidus).

• Susodinkite mokinius ratu ant žemės. Iškelkite abu obuolius. Paprašykite, kad pasakytų šių 
obuolių panašumus.

• Po to paimkite „sumuštą“ obuolį ir sakykite, kad „baisiai“ atrodo šis obuolys. Sakykite, jog jūs 
nemėgstate šito obuolio, todėl norite, kad nemėgtų ir kiti.

• Paleiskite obuolį per rankas. Paprašykite, kad visi mokiniai kaip nors negražiai jį pavadintų. Kai 
obuolys grįš, padėkite jį į šoną. 

• Dabar paimkite „gražų“ obuolį ir pradėkite juo džiaugtis, girti. Paleiskite jį per rankas, kad kiti 
taip pat galėtų pagirti. Padėkit „gražų“ obuolį ant stalo ir perpjaukite pusiau. Pasakykite ką nors 
panašaus į: „Obuolio toks geras ir gražus vidus!”

• Tuomet perpjaukite „sumuštą“ obuolį ir pasakykite: „Obuolys buvo patyčių objektas, todėl jo 
toks minkštas vidus!”

• Paklauskite vaikų, kaip jaučiasi, kai juos įžeidžia, pravardžiuoja?
• Priminkite pamokos pradžią. Paklauskite, kaip dabar jie jaučiasi. 
• Paklauskite, ar jie suprato, kad žmogus, kai iš jo tyčiojamasi, jaučiasi lyg sumuštas, nors to ne-

parodo. 
• Paklauskite, kaip galėtų padėti tam, iš kurio tyčiojamasi.

Kokia bus sukurta ugdymo aplinka?

• Užduotys atliekamos pamokų ir įvairių užsiėmimų metu. Viduje arba lauke.

Veiklos vertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai:

• Aptarkite mokinių klausimus, atsakymus ir elgesį. 
• Vertinkime, kas gerai, kas negerai.
• Pažymiu vertinti nereikėtų.

Trumpos išvados. Mokytojo refleksija.

Padėkite mokiniams surasti atsakymus į klausimus ir suvokti elgesį patyčių metu.

Autoriai: Serap Ozdemir, Sinan Sari,
Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu, Turkija
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KAIP VEIKIA VANDENS CIKLAS 

Kam skirta? 11–14 metų mokiniams mokslo dalykų pamokose, ugdant kritinį ir kūrybinį mąstymą.
Koks yra užduoties tikslas? (rekomenduojama tikslą orientuoti į rezultatus: mokiniai sukurs, ver-

tins, analizuos (...). Ką?).
Mokiniai nustatys vandens ciklo etapus, pagerins ekspermentavimo įgūdžius, geriau suvoks gamtą. 

Aprašymas

• Kodėl vandenyne tiek daug vandens? Kaip vandenynas išlaiko vandenį?
• Suprojektuokite vandens ciklą: nuo dangaus iki žemės ir nuo žemės iki dangaus.
• Paaiškinkite, kad klausimas apie vandenyną yra dalis projekto ir kad šiandien apie tai papasa-

kosite plačiau.

Kokį vaidmenį atlieka mokytojas?

Turėkite ąsotį ir žibintuvėlį, vaizduosiančius vandenyną ir saulę. 
Pastatykite ąsotį ant medvilninio rutuliuko taip, kad būtų panašu į debesį ir lašus.
Paprašykite mokinių pasakyti, kas pirmiausia atsitiks užpildant vandenyną. 
Tikėtina, kad mokiniai atsakys, jog bus lietus.
Paklauskite, iš kur atsiranda lietus. 
Paprašykite įsivaizduoti saulėtą dieną ir pasakyti, kur dingsta vanduo. 
Paaiškinkite, kad vandenį išgarina saulė: įdėkite medvilnės rutuliuką į ąsotėlį; laikydami žibintuvėlį 

kita ranka, pakelkite į debesis medvilnės rutuliuką, sakydami, kad šis procesas vadinamas garinimu. 
Laikykite žibintuvėlį virš augalo. Paaiškinkite, kad saulė traukia vandenį iš augalų ir toks procesas 

vadinamas transpiracija.
Pasakykite, kad lyja: spauskite vandenį iš medvilninio rutuliuko (vaizduojančio debesis) į ąsotį (įsi-

vaizduokite, kad ąsotis yra vandenynas). Pridurkite, kad debesis yra pilnas vandens lašų, kurie krisdami 
žemyn sumažėja, jei oras yra šiltas. Pažymėkite, kad lietus yra krituliai.

Kvieskite pagalvoti, kaip drėgmė patenka į orą, jei oras yra šaltas. 
Ir apie sniego laviną, kuri nusileidžia nuo kalno.

Modeliuokite vandens ciklo žingsnius.
Saulė šildo vandenį, kuris tampa dujomis. Laikykite žibintuvėlį virš vandens indo.
Dujos atvėsta ir virsta vandens lašais, kurie sudaro debesį. Tai vadinama kondensacija. 
Priminkite, kad vandens kondensatą matome ant vonios veidrodžio, kai išeiname iš dušo.
Vandens lašai kyla ir atvėsta, virsdami rūko debesimis!
Įdėkite medvilnės rutuliuką į ąsotį ir panardinkite. 
Naudokite tą patį medvilnės rutuliuką, norėdami parodyti kritulius ir kaip vanduo garuoja. 
Pabrėžkite, kad tas pats vanduo yra filtruojamas ir naudojamas vėl.
Pabrėžkite, kad vanduo yra perdirbamas vėl ir vėl.
Ir kad vandenį gėrė net dinozaurai! 
• Paprašykite įsidėmėti, kad vanduo niekada niekur nedingsta, jis tik pakeičia formą.

Kokia bus sukurta ugdymo aplinka?

Užduotys atliekamos pamokų ir įvairių užsiėmimų metu. Viduje arba lauke.
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Veiklos vertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai:

• Organizuokite projektą, vadovaudamiesi duotomis nuorodomis.
• Išdalinkite markerius ir paprašykite pažymėti neteisingus atsakymus virš ciklo, o teisingus atsa-

kymus parašyti po ciklu.
• Surinkite darbo lapus, kad galėtumėte įvertinti atsakymus procentais.

Trumpos išvados. Mokytojo refleksija.

Padėti ir vadovauti mokiniams.

Autoriai: Serap Ozdemir, Sinan Sari,
Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu, Turkija
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ŠILTNAMIO EFEKTAS

Kam skirta? 11–14 metų mokiniams mokslo dalykų pamokose, ugdant kritinį ir kūrybinį mąstymą.
Koks yra užduoties tikslas? (rekomenduojama tikslą orientuotuoti į rezultatus – mokiniai sukurs, 

vertins, analizuos (...). Ką?) 
Moksleiviai supras, kad šiltnamis gali būti laikinas namas augalams.

Aprašymas

• Pamoka bus apie šiltnamio gamybą ir apie jame augintinus augalus.
• Pakabinkite šiltnamio nuotrauką.
• Paaiškinkite, kad kai kurie augalai turi augti šiltanamyje tol, kol jie bus pasiruošę augti lauke.
• Parodykite klasėje įvairių rūšių sėklas. Paaiškinkite, ko reikia, kad išaugintume daržoves (pakan-

kamai vandens ir gero dirvožemio).

Kokį vaidmenį atlieka mokytojas?

• Kiekvienam mokiniui duokite žirkles, žalią statybinio popieriaus lapą, popierinį rankšluostį, už-
daromą sumuštinių maišelį ir puodelį vandens.

• Paprašykite mokinių pakartoti šiltnamio kūrimo procesą. 
• Padėkite jiems kiekviename žingsnyje.
• Kad būtų paprasčiau, pasiruoškite savo šiltnamį ir rodykite mokiniams viską, ką reikia atlikti 

įrengiant šiltnamį (kad jie galėtų atkartoti jūsų veiksmus).
• Paprašykite sulankstyti popierinius rankšluosčius į keturias dalis.
• Paprašykite sudėti popierinius rankšluosčius į sumuštinių maišelius.
• Parodykite, kaip vandenį iš puodelio perkelti ant popierinio rankšluosčio, kol šis permirks.
• Duokite pupelių kiekvienam mokiniui: tegul įmeta pupeles į savo maišelį ir užklijuoja.
• Paprašykite maišelius pakabinti šiltnamyje taip, kad pupelės matytųsi pro langus.

Kaip bus sukurta ugdymo aplinka?

•  Užduotys atliekamos pamokų metu, įvairiuose užsiėmimuose. 

Veiklos vertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai:

• Stebėkite: ar mokiniai suprato šiltnamio reikšmę? ar buvo smalsūs? ar dirbo savarankiškai?
• Pasižymėkite, kada mokiniai atrodė pasimetę ir praradę susidomėjimą.
• Ieškokite galimybių juos įkvėpti ir motyvuoti.

Trumpos išvados. Mokytojo refleksija.

Jei žingsniai mokiniui atrodo sudėtingi, padėkite. Pavyzdžiui, jei mokiniui sunku karpyti statybinį 
popierių, sukarpykite jūs jam.

 

Autoriai: Serap Ozdemir, Sinan Sari, 
Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu, Turkija
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TILTAI IŠ POPIERIAUS

Kam skirta? 11–14 metų mokiniams.
Kaip kūrybinį ir kritinį mąstymą skatinanti užduotis gali būti skirta įvairių dalykų pamokose. La-

biausiai tinka matematikos ir fizikos pamokų metu 
Koks užduoties tikslas? 

Dirbdami grupėse, mokiniai pastatys kiek tik galima aukštesnį tiltą tarp kėdžių iš popieriaus. For-
muluos klausimus ir į juos atsakys. 

Kokias kompetencijas ugdysime?

•  kūrybiškai mąstyti
•  atsiminti faktus, terminus bei sąvokas
•  sukurti informacijos pateikimui naujas formas
•  naudoti žinias naujoje situacijoje
•  įžvelgti loginius, reiškinį apibūdinančius ryšius
•  išreikšti ir apginti savo nuomonę, pagrįsti samprotavimus, analizuoti informaciją
•  formuluoti klausimus
•  dirbti grupėse
•  kritiškai įvertinti teiginius, argumentuoti

Kaip veikla ugdys mokinius?

Pamokoje kuriami tam tikri nematomi „rėmai“ – trys kritinio mąstymo modelio realizavimo pako-
pos – žadinimo, prasmės suvokimo, refleksijos.

Žadinimo ir įsitraukimo pakopoje mokiniai parengiami priimti ir suvokti informaciją.

Aprašas

Šios pamokos metu nedidelės grupės rungiasi, statydamos tiltus iš popieriaus. 
Klasė padalijama į grupes po 5–7 narius. Grupėms skiriama užduotis: kiekviena turi pastatyti kuo 

aukštesnį tiltą tarp kėdžių. 
• Tilto atramos gali remtis tik į kėdes (neturi remtis į grindis tarp kėdžių, sienas ir pan.).
• Tiltas privalo stovėti savaime, negali būti prilaikomas.
• Tiltas turi būti pakankamai tvirtas, kad išlaikytų pilną stiklinę vandens.
• Tarpas tarp kėdžių turi būti vienodas, geriausia 1–1,5 m. 
Kiekvienai grupei duodamas vienodas kiekis popieriaus – 30 lapų (galima naudoti senus laikraš-

čius, žurnalus ir kt.) ir 3 m lipniosios juostelės.
Užduočiai atlikti skiriama 30 min.
10 min. atsakyti tokius klausimus:
• Ką mes žinome apie tilto ar panašių statinių statybą?
• Ar kas nors iš mūsų yra ką nors panašaus daręs anksčiau?
• Kas yra svarbiausia, statant tiltą?
• Kokiais principais vadovausimės, statydami tiltą?
• Kokių medžiagų turime tilto statybai?
20 min. tilto statybai.
Grupės rungiasi, kuri pastatys aukštesnį tiltą.
Pastačius visus tiltus, prašoma tiltą pristatyti, papasakoti, kaip sekėsi statyti, aptariama, kaip sekėsi 

dirbti drauge. Patikrinama, ar tiltai atitinka kvalifikacinius reikalavimus: yra stabilūs, nesiremia į grindis, 
išlaiko pilną stiklinę vandens.

Šis veiksmas sukelia daug gerų emocijų ir juoko.
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Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį ? 

Mokytojas sąmoningai pateikia užduotis ir klausimus, perteikdamas ugdymo turinį, galvodamas, 
kaip kiekviena užduotis veikia mokinių mąstymą, kokio lygmens mąstymo įgūdžius ugdo tam tikros 
užduotys. 

• Ką žinote apie tilto ar panašių statinių statybą?
• Ar kas nors iš jūsų yra ką nors panašaus daręs anksčiau?
• Kas yra svarbiausia, statant tiltą?
• Kokiais principais vadovaujamasi, statant tiltą? (Žr. aprašą)
• Atkreipkite dėmesį kokių medžiagų turite tilto statybai?
Mąstymas yra vizualizuojamas.

Mąstymą skatinantys klausimai: 

Parengti ir naudoti HOTS klausimus (konkrečius klausimus konkrečiai užduočiai):
• Kodėl tokia darbo eiga?
• Kaip vyko darbas grupėje? 
• Kaip buvo priimtas sprendimas statyti tokį tiltą?
• Ar grupėje išryškėjo lyderis? Koks buvo kiekvieno nario vaidmuo?
• Ką galima būtų daryti kitaip?
• Ką naujo pavyko sužinoti apie kitus grupės narius ir save?
• Ko galime pasimokyti iš šio pratimo ir situacijų? 
• Kokias išvadas galima padaryti?
• Kur tai gali būti svarbu ir naudinga?

Kūrybinio ir kritinio mąstymo įrankiai ir metodai:

Pamokoje siekiama aktyvaus ir sąmoningo kiekvieno mokinio darbo. 
Tilto statyba – tai ne mokinių įgūdžių demonstravimas, o problemos iškėlimas, kurią mokinys turi 

išspręsti dirbdamas grupėje, panaudodamas savo ir draugų žinias, patirtį, dėmesingumą, logiką ir kū-
rybinį mąstymą. Šis metodas jungia dvi ugdomąsias tikslų sritis – pažinimo ir emocinę:

• susisteminti ir įtvirtinti anksčiau nagrinėtus dalykus, o žinias panaudoti naujomis sąlygomis;
• emociškai reaguoti į gautas žinias ir suvokimą;
• pritaikyti gautas žinias praktikoje, lavinti asmeninius mokymosi bei mąstymo įgūdžius.

Priemonės: popierius (kiekvienai komandai vienodas kiekis – 30 A4 formato ar 10 laikraščio lapų), 
popierinė lipnioji (dažymo) juosta, kėdės (kiekvienai grupei po 2).

Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka? 

• Netradicinėje arba tradicinėje aplinkoje vyks mokymas(is), siekiant atlikti kūrybines ir kritines 
užduotis.

• Užduotys gali būti atliekamos klasėje ir kitose edukacinėse erdvėse.

Veiklos įsivertinimo kriterijai.

Stebimas mokinių darbas, daromos išvados, kaip formuluojami klausimai, kaip naudojami mąsty-
mo įgūdžiai. Mokinių prašoma papasakoti, kaip jie dirbo grupėje, kokiu principu pasiskirstė, koks buvo 
pasirinktas kelias, ką jie galvojo apie savo kelio pasirinkimą, kokie klausimai ar užduotys buvo sunkiau-
sios ir kodėl. Analizuojami jų veiksmai. Su humoru žiūrima į nesėkmes.
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Trumpos išvados. Mokytojo refleksija.

 „Tilto“ statybos procesas – tai naujo turinio arba prasmės suvokimas per veiklą. Tai antrasis kritinio 
mąstymo ugdymo etapas, kurio metu ne tik išlaikomas susidomėjimas, stiprinamas dėmesys, pažįs-
tamas naujas turinys, bet ir skatinamas gilus ir prasmingas jo nagrinėjimas. Juk svarbu darbą atlikti 
greitai ir kokybiškai. O norint jį atlikti pagal užduoties reikalavimus, reikia įsisąmoninti tilto statybos 
subtilybes – dirbti mąstant. Siejant jau turimą informaciją su nauja, sukuriama prasmė.

Apmąstymo pakopoje reflektuojamas naujas turinys, idėjos, sąvokos. Informacija pasakoma savais 
žodžiais, kuriant naujas formas. Taip formuojama autentiška nuomonė ir supratimas apie įvairius reiš-
kinius. 

Mokiniai įsisąmonina, kad:
• panašaus pobūdžio užduočiai atlikti reikalingi visi komandos nariai, 
• dirbdami apgalvotai, pasinaudodami vienas kito patirtimi ir gebėjimais, palaikydami ir padrą-

sindami vieni kitus, gali atlikti net sunkiausią užduotį. 

Parengė Vilma Plutienė 
Kauno šv. Kazimiero progimnazija
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SPORTAS IR SVEIKATA

Kam skirta? 11–15 metų mokiniams. 5–9 klasė. Anglų kalba. Sporto pamoka.
Koks užduoties tikslas? Lavinti mokinių kūrybinį mąstymą, gebėjimą rasti informacijos duotu 

klausimu, tobulinti mokymosi įgūdžius.

Kokias kompetencijas ugdysime?

• analizuoti objektus, reiškinius, įvykius, veiklą, problemas
• dalyvauti tyrimuose, spręsti problemas, kurti mokslinių tyrimų modelius, siekiant padaryti 

teisingas išvadas
• priimti sprendimus ir rengti pasiūlymus, kaip galima būtų išspręsti duotą uždavinį
• ugdytis savireguliacijos įgūdžius

Kokios kūrybinio ir kritinio mąstymo veiklos?

• Mokiniai sistemina informaciją ir kuria naujas informacijos pateikimo formas.
• Kritikuoja, argumentuodami savo teiginius.
• Įvertina pasiektus rezultatus.
• Susitaria, koks bus mokymosi produktas: pristatymas, brošiūra, plakatas ar kt.
• Parengia strategiją, skirtą numatytiems rezultatams pasiekti.
• Mokosi lyginti faktus, reiškinius ir sukuria naujų produktų bei įdomių sprendimų pavyzdžius.
• Dalyvauja mokymo ir mokymosi procesuose: mąsto, deramai elgiasi, bendrauja, bendradar-

biauja ir ugdosi individualių veiksmų įgūdžius.
• Palaiko grįžtamąjį ryšį.

Mokytojo lūkesčiai:

• Mokiniai bendrauja ir bendradarbiauja, lygina faktus, reiškinius, daro išvadas. Argumentuoja.
• Sukuria naujų produktų ir įdomių sprendimų pavyzdžius.
• Randa reikiamos informacijos, interpretuoja, analizuoja, nustato sekas, klasifikuoja.
• Kelia klausimus patys ir atsako į mokytojo užduotus.

Koks yra mokinio vaidmuo?

• Prisiima atsakomybę už savo mokymąsi. 
• Supranta, kokių rezultatų reikia pasiekti ir kaip jų pasiekti.
• Kelia klausimus ir juos užduoda draugams. Atsako į mokytojo užduotus klausimus.
• Sukuria įvairius mokymosi produktus: pristatymus, interviu, kryžiažodžius ir kt.
• Ugdosi socialinius įgūdžius: bendradarbiauti, bendrauti, padėti vienas kitam ir kt.
• Dirba poromis arba grupėse.
• Naudoja skirtingus mąstymo įrankius: mąstymo modelius, problemų sprendimo modelius ir t. t.
• Vertina mokymosi procesą ir pasiektus rezultatus.
• Palaiko grįžtamąjį ryšį: kas padėjo pasiekti tikslą? ką galima daryti kitą kartą geriau? kodėl? ką 

reikia tobulinti? kuri užduotis atlikta gerai? kuri užduotis buvo sunki ir kodėl? ką galima panau-
doti kitose situacijose?
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Koks yra mokytojo vaidmuo?

• Supranta, kad mokymosi procesas yra svarbesnis už rezultatą.
• Prisiima atsakomybę už mokinio pasirinkimus.
• Siekia aukštesnio žinių lygmens.
• Analizuoja mokinių darbą. Parengia išvadas.
• Numato savo sprendimų pasekmes.
• Moko dialogo kultūros.

Kokia mokymosi aplinka? 

• Skatina mokinius pažinti, ieškoti naujų dalykų.
• Ugdo pasitikėjimą savo jėgomis ir savikontrole.
• Skatina naudoti informacines technologijas, dalyvauti moksliniuose tyrimuose.
• Sukuria erdvę, kurioje mokiniai nebijo klysti, supranta, kad čia vienas kitam padeda tobulėti.

Vertinimo kriterijai.

Kūrybinio darbo „Sportas ir sveikata“ aprašymas.
Užduotis. Parenkite pristatymą „Sportas ir sveikata“. 
Imkite vieną sporto šaką, sužinokite, kaip ji stiprina sveikatą. Perskaitykite mokslinius tyrimus, 

raskite atsakymą į klausimus: koks gyvenimo būdas yra sveikas ir kas vyksta žmogaus kūne jam spor-
tuojant. 

Pristatykite per 7–10 minučių. Dirbkite poromis.

Kriterijai Aprašymas 3 2 1

Sporto šakos apibūdinimas 
(mažiausiai 50 žodžių)

Parengtas informatyvus plakatas arba  
lankstinukas.
Nėra fakto, stiliaus klaidų.
Įdomus dizainas.

Sveikas gyvenimo būdas Duotas sveiko gyvenimo būdo apibrėžimas.
Nurodyti pagrindiniai faktoriai: valgyti, gerti 
vandenį, miegoti, sportuoti ir kt.
Duota pavyzdžių, paaiškinimų.

Organizmo pokyčiai fizinio 
krūvio metu

Nurodyti galimi pokyčiai.
Duotos iliustracijos.

Išvados Išvados teisingos.
Darbo struktūra Gerai išsikeltas tikslas. 

Mintys dėstomos nuosekliai.
Turinys išdėstytas logiškai. 
 Nurodyti informacijos šaltiniai.

Viešas pristatymas Mokiniai laisvai bendrauja su auditorija, geba 
tiksliai atsakyti.
Savo teiginius argumentuoja.

PASTABOS:
• Jei mokiniai dirba grupėje, visi grupės nariai gauna tokį patį įvertinimą.
• Jei klasėje yra 30 mokinių, pristatymui duodamos 2–3 pamokos.
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Trumpa išvada. Mokytojo refleksija.

Mokiniai noriai prisiima atsakomybę už savo mokymąsi, tobulina mąstymo įgūdžius.
Naudoja minčių žemėlapį, parengia įdomius pristatymus, mokosi rasti inovatyvių ir įdomių pro-

duktų pavyzdžius.

Medžiaga iš interneto:

1. Projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”// www.skola2030.lv
2. Kalniņa D. Mācību metožu vārdnīca // http://profizgl.lu.lv/mod/glossary/view.php?id= 

12204&mode=&hook
3. https://minds-in-bloom.com/teaching-students-creative-and-critica/
4. http://www.schrockguide.net/uploads/3/9/2/2/392267/critical-thinking-workbook.pdf
5. KRITISKĀS DOMĀŠANAS PAMATI. http://www.iac.edu.lv/assets/Publications/KD-pamati- 

LV-isais.pdf 
6. https://www.smore.com/0udr-fun-critical-thinking-activities
7. http://www.criticalthinking.org/pages/critical-thinking-basic-questions-amp-answers/409

Parengė Sarmite Katkevica, 
Rygos miesto švietimo ir informacijos centras (RIIMC), Ryga, Latvija
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GYVOJI SKALĖ

Kam skirta? Rekomenduotina 5–8 klasei.
Kaip kūrybinį mąstymą skatinanti užduotis gali būti skirta įvairių dalykų pamokose įvairaus am-

žiaus mokiniams.
Koks užduoties tikslas? 

Rekomenduojama tikslą orientuoti į rezultatą – mokiniai sukurs, įvertins, analizuos (…) Ką?)
Užduotis skiriama atlikti individualiai; ji skatina ugdytinius susikaupti, pažadinti savo fantaziją, 

mąstyti kūrybiškai, derinti kūrybą su praktiniu pritaikymu. 
Mokiniai stengsis žiūrėti į dalykus ar reiškinius giliau.

Kokias kompetencijas ugdysime?

• analizuoti objektus, reiškinius, įvykius, poelgius, problemas
• sisteminti informaciją ir sukurti informacijos pateikimui naujas formas
• kritiškai įvertinti teiginius, argumentuoti
• ugdytis savireguliacijos įgūdžius 

Kaip veikla ugdys mokinius?

Pamokoje kuriami tam tikri nematomi „rėmai“ – trys kritinio mąstymo modelio realizavimo pako-
pos – žadinimo, prasmės suvokimo, refleksijos.

Žadinimo ir įsitraukimo pakopoje mokiniai parengiami priimti ir suvokti informaciją.

Aprašas

Tam tikroje erdvėje ant žemės (grindų) pavaizduojama skalė. 
Viename skalės gale pažymimas „+“ (sutinku), kitame „–“ (nesutinku), per vidurį – „neutrali pozicija“.
Klasėje skaitomi įvairūs teiginiai numatyta užsiėmimų tema, pavyzdžiui:
Kritinis mąstymas – tai loginis mąstymas, 
Kritiškai mąstyti galima išmokti ir t. t. 
Dalyvių prašoma įvertinti, ar jie sutinka su išsakytu teiginiu, ir atsistoti toje skalės pozicijoje, kuri
atitinka jų nuomonę (nuo „–“ iki „+“). 
Mokiniai turėtų argumentuoti savo nuomonę.

Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį ? 

Mokytojas sąmoningai pateikia užduotis, perteikdamas ugdymo turinį ir galvodamas, kaip kie-
kviena užduotis veikia mokinių mąstymą, kokio lygmens mąstymo įgūdžius ugdo tam tikros užduotys. 
Mąstymas yra vizualizuojamas.

• Mąstymą skatinantys klausimai 
Parengti ir naudoti HOTS klausimus, t. y. konkrečius klausimus konkrečiai užduočiai:
Ar kritinis mąstymas – tai loginis mąstymas?
Ar kritiškai mąstyti galima išmokti?
Kas labiausiai nustebino? 
Ar galėsiu panaudoti atrastą ryšį kasdieniame gyvenime? Kur?

Kūrybinio ir kritinio mąstymo įrankiai ir metodai: pokalbis, demonstravimas, žaidybiniai elementai, 
analizavimas.
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Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka? 

• Netradicinėje aplinkoje vyks mokymas(is), siekiant atlikti kūrybines ir kritines užduotis?
• Užduotys atliekamos pamokų metu, klasių valandėlių metu, įvairios popamokinės veiklos metu. 

Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų (produktų) vertinimo kriterijai. 

• Užsienio kalbos pamokose:
 – Kalbos rišlumas, sklandumas, taisyklingumas.
 – Kasdienių užsienio kalbos frazių vartojimas.

• Kitose pamokose ar veiklose:
 – Gebėjimas priimti tinkamą strategiją.
 – Neverbalinė kalba.
 – Pagarba kitiems.
 – Stebimas mokinių darbas, daromos išvados, kaip naudojami mąstymo įgūdžiai. 
 – Mokinių prašoma papasakoti, kaip jie dirbo, koks buvo pasirinktas kelias, ką jie galvojo apie 

savo kelio pasirinkimą. 
 – Analizuojami jų veiksmai. Su humoru žiūrima į nesėkmes, sekama, kiek kartų bando, kol pa-

daro teisingai.

Trumpos išvados. Mokytojo refleksija.

Mąstyti, ieškoti įdomių ir inovatyvių sprendimų.
Eksperimentuoti.
Domėtis atradimų istorija, lavinti atmintį įvairiose srityse. 
Ieškoti pavyzdžių apie netikėtus atradimus ir pristatyti juos klasei..

Parengė Vilma Plutienė 
Kauno šv. Kazimiero progimnazija
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KŪRYBINIS PASAKOJIMAS KITAIP

Kam skirta? 11–15 metų mokiniams. 5–8 klasė. Kūrybinį ir kritinį mąstymą skatinanti užduotis 
įvairių dalykų pamokose. Labai tinka lietuvių kalbos ir literatūros pamokų metu.

Koks užduoties tikslas?

Sukurti pasakojimą pagal nurodytą daiktavardžio linksnį, kūrybiškai mąstant žodžiais ir vaizdais; 
bendraujant ir bendradarbiaujant grupėse.

Susijusios temos: priklauso nuo to, kokioje pamokoje yra skiriama užduotis. 

Kokias kompetencijas ugdysime?

• kūrybiškai mąstyti
• sisteminti informaciją ir sukurti informacijos pateikimui naujas formas
• kritiškai įvertinti teiginius, argumentuoti
• ugdytis savireguliacijos įgūdžius 

Kaip veikla ugdys mokinius?

Pamokoje kuriami tam tikri nematomi „rėmai“ – trys kritinio mąstymo modelio realizavimo pako-
pos – žadinimo, prasmės suvokimo, refleksijos.

Žadinimo ir įsitraukimo pakopoje mokiniai parengiami priimti ir suvokti informaciją.

Aprašas

1. Mokytojas mokinių grupėms duoda po 2 korteles su daiktavardžių linksnių pavadinimais 
(kilmininkas, galininkas).

2. Kiekviena grupė perskaito kortelę, nustato linksnio klausimą (ko? arba ką?).
3. Susitariama, jog tekste visi daiktavardžiai turi atsakyti į tą klausimą, kurį ištraukė.
4. Sugalvoja pasakojimo pavadinimą, sukuria planą ir užsirašo daiktavardžius, t. y. atraminius 

žodžius, kurie keičiami į ištrauktą reikiamą linksnį, pvz.: ko? kačiukų, namų, pinigų, skurdo, 
darbo (...).

5. Grupelėse mokiniai kuria pasakojimą pagal planą ir atraminius žodžius, pvz: Gyveno daug 
kačiukų. Neturėjo namų, nes neturėjo pinigų. Neiškentė skurdo ir išėjo darbo ieškoti.

6. Mokiniai pristato kūrybinius pasakojimus, atsako į klausytojų klausimus.

• Netradicinėje arba tradicinėje (jei tai pamokos metu bus taikoma) aplinkoje vyks mokymas(is) 
siekiant atlikti kūrybines ir kritines užduotis?

• Užduos gali būti atliekamos klasėje, natūralioje aplinkoje, kitose edukacinėse erdvėse.

Veiklos įsivertinimo kriterijai

Plano sudarymas, naujų žodžių radimas, įvykių nuoseklumas, aktyvumas.
Stebimas mokinių darbas, daromos išvados, kaip naudojami mąstymo įgūdžiai. 
Mokinių prašoma papasakoti, kaip jie dirbo grupėje, kokiu principu pasiskirstė, koks buvo pasi-

rinktas kelias, ką jie galvojo apie savo kelio pasirinkimą. 
Analizuojami jų veiksmai. Su humoru žiūrima į nesėkmes.
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Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parenkama ugdomoji aplinka?

Užduotys gali būti atliekamos klasėje ir kitose edukacinėse erdvėse.

Trumpos išvados. Mokytojo refleksija.

Gebės greičiau ir lanksčiau priimti netikėtas situacijas, iššūkius, tobuliau bendraus, bendradar-
biaus su bendraamžiais, aiškiai kalbės, klausys, kurs tekstą, spręsdami problemas, kūrybiškai mąstys ir 
žodžiais, ir vaizdais, net su humoro jausmu. Gebės prisiimti atsakomybę.

Parengė Vilma Plutienė 
Kauno šv. Kazimiero progimnazija
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VERTYBIŲ TEATRAS – VEIKLA,  

SKATINANTI VAIDINTI, NAGRINĖTI IR  

SPRĘSTI KONFLIKTINES SITUACIJAS

Kam skirta? 11–15 metų mokiniams. 5–8 klasė. Kūrybinį ir kritinį mąstymą skatinanti užduotis 
įvairių dalykų pamokose. Labai tinka klasės valandėlių metu.

Koks užduoties tikslas? 

Užduotis skiriama mokinių grupėms. Ji skatina bendradarbiauti, įsiklausyti į kito nuomonę, gebėti 
suprantamai pasakyti savąją mintį, ugdytis lyderio savybes.

Susijusios temos: priklauso nuo to, kokioje pamokoje ar ugdomojoje veikloje užduotis atliekama, 
pvz., klasės valandėlių metu gali būti nagrinėjamos konfliktų, patyčių temos ir t. t. 

Kokias kompetencijas ugdysime?

•  analizuoti objektus, reiškinius, įvykius, poelgius, problemas
• sisteminti informaciją ir sukurti informacijos pateikimui naujas formas
• kritiškai įvertinti teiginius, argumentuoti
• ugdytis savireguliacijos įgūdžius 

Kaip veikla ugdys mokinius?

Pamokoje kuriami tam tikri nematomi „rėmai“ – trys kritinio mąstymo modelio realizavimo pako-
pos – žadinimo, prasmės suvokimo, refleksijos.

Žadinimo ir įsitraukimo pakopoje mokiniai parengiami priimti ir suvokti informaciją.

Aprašas

Sudaromos grupės po 4-5 vaikus. 
Skiriama užduotis – prisiminti konkrečią gyvenimišką situaciją iš patirties: šeimoje, mokykloje, dar-

be ar kt. Arba konfliktą, kuris kilo dėl skirtingų žmonių požiūrių ir vertybių.
Duodama 10 min. pasidalinti mintimis ir sugalvoti situaciją. Dar 30 min. duodama paruošti 5 min. 

vaidinimą. Prašoma kiek galima tiksliau pavaizduoti situaciją, parodant visus situacijos dalyvius, jų 
veiksmus, išsakytas mintis ir emocijas. 

Grupės paeiliui suvaidina pasirinktą situaciją. Mokiniai atidžiai stebi vieni kitų vaidinimą. 
Grupei baigus vaidinti, prašoma pakomentuoti, aptarti vaidinimą: kokį konfliktą čia pastebėjote, 

kodėl jis kilo? kokie žmonių požiūriai išsiskyrė? kaip būtų galima šį konfliktą išspręsti? ką situacijos 
dalyviai galėtų daryti kitaip?

Situacija aptariama ir prašoma siūlyti, ką šioje situacijoje veikėjai galėtų daryti kitaip. 
Mokiniai, turintys pasiūlymų, kviečiami pakeisti kurį nors veikėją, suvaidinti situaciją nuo pradžių 

kitaip, parodant elgesio alternatyvą. 
Taigi situacija vaidinama ir vėl aptariama: kas šį kartą buvo kitaip? kaip pasikeitė situacija dėl kito-

kio veikėjų elgesio? ar naujas elgesys padėjo išspręsti konfliktą? kaip jautėsi situacijos veikėjai šį kartą? 
ką dar siūlytumėte daryti kitaip šioje situacijoje? kaip jautėsi naujasis veikėjas, įsitraukęs į konfliktą? 

Vaidinimą galima kartoti 3–4 kartus, siūlant naujus sprendimo būdus, plėtojant diskusiją grupėje. 
Vėliau kviečiama kita grupė suvaidinti savo situaciją. Eiga ta pati. Tik nagrinėjama kita situacija.
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Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį ? 

Mokytojas sąmoningai pateikia užduotis, perteikdamas ugdymo turinį, galvodamas, kaip kiekvie-
na užduotis veikia mokinių mąstymą, kokio lygmens mąstymo įgūdžius ugdo tam tikros užduotys. 
Mąstymas yra vizualizuojamas.

• Mąstymą skatinantys klausimai.
Parengti ir naudoti HOTS klausimus: konkrečius klausimus konkrečiai užduočiai:

 – Ką bendro pastebėjome visose situacijose?
 – Dėl ko kilo konfliktų, kas padėjo juos išspręsti?
 – Kaip jautėsi aktoriai? 
 – Kas buvo sunkiausia vaidinant? 
 – Ar pavyko daryti poveikį kitų veikėjų elgesiui? 
 – Ko galime pasimokyti iš šio pratimo? 
 – Kur tai gali būti naudinga?

Kūrybinio ir kritinio mąstymo įrankiai ir metodai: darbas grupėmis, pokalbis, vaidyba, demonstra-
vimas, žaidybiniai elementai, diskusija, situacijos analizė.

PRIEMONĖS: įvairūs daiktai ir priemonės, reikalingos vaidinimui.

Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka?

Užduotys gali būti atliekamos pamokų metu, klasių valandėlių metu, įvairios popamokinės veiklos 
metu įvairiose aplinkose.

Veiklos įsivertinimo kriterijai

Gebėjimas priimti tinkamą strategiją, pasiskirstyti vaidmenimis komandoje, imtis lyderio pozicijų.
Stebimas mokinių darbas, daromos išvados, kaip naudojami mąstymo įgūdžiai. 
Mokinių prašoma papasakoti, kaip jie dirbo grupėje, kokiu principu pasiskirstė vaidmenimis, koks 

buvo pasirinktas kelias, ką jie galvojo apie savo kelio pasirinkimą.
Analizuojami jų veiksmai. Su humoru žiūrima į nesėkmes.

Trumpos išvados. Mokytojo refleksija.

Gebės greičiau ir tobuliau bendrauti bei bendradarbiauti, aiškiai kalbėti, klausyti, kurti tekstą. 
Spręsdami problemas, kūrybiškai mąstys ir žodžiais, ir vaizdais.

Mąstys, ieškos įdomių ir inovatyvių sprendimų, eksperimentuos. Domėsis atradimų istorija, lavins 
atmintį įvairiose srityse. 

Ieškos pavyzdžių apie netikėtus atradimus ir pristatys juos klasės draugams.

Parengė Vilma Plutienė 
Kauno šv. Kazimiero progimnazija
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NATŪRALŪS IR EKOLOGINIAI PAVOJAI

Kam skirta? 12–13 metų mokiniams įvairių dalykų pamokose, ugdant kritinį mąstymą. 
Koks yra užduoties tikslas? (rekomenduojama tikslą orientuoti į rezultatus: mokiniai sukurs, ver-

tins, analizuos (...). Ką?) 
Mokiniai skaitys, atliks tyrimus, interpretuos ir darys išvadas.

Kokias kompetencijas ugdysime?

• klasifikuoti ir palyginti 
• prognozuoti
• vertinti situacijas
• ieškoti informacijos, ją sisteminti 

Aprašymas

Darbas bus individualus ir grupinis. 
Mokiniai aptars dabartinę pasaulio situaciją. Palygins dviejų šalių turimą informaciją, darys išvadas.

Kokį vaidmenį atlieka mokytojas?

Pristatymo etape mokytojas gali užduoti kelis klausimus. 
Organizuoti diskusijas grupėse, užtikrinti, kad visi mokiniai galėtų dalyvauti: išsakyti savo nuomo-

nę, ją apginti ir t. t.
• Mokiniai ieškos informacijos duota tema, tirs faktus, juos analizuos, apibendrins ir parengs pri-

statymą.
• Mokiniai kels klausimus, komentuos ir diskutuos vieni su kitais duota tema. 
• Mokytojai skatins savo mokinius kritiškai mąstyti.

Kokia bus sukurta ugdymo aplinka?

• Užduotys atliekamos pamokų metu, įvairiuose užsiėmimuose.  

Veiklos vertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai:

• Prieštaravimo prognozės
• Idėjos
• Apibendrinimas
• Gebėjimas daryti išvadas
• Darbas grupėse

Trumpos išvados. Mokytojo refleksija.

Padėti ir vadovauti.
Skatinti mokinius bendradarbiauti ir dalyvauti diskusijose.

Autoriai: Serap Ozdemir, Sinan Sari,
Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu, Turkija
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ANGLŲ KALBOS GRAMATIKOS NAUDOJIMAS

Kam skirta? 13 metų amžiaus mokiniams.
Integracijos dalykas: Vietos kiekybiniai dydžiai ir prielaidos.
Ugdomos kompetencijos: piešimas. 

Koks užduoties tikslas?

• Mokiniai išmoksta teisingai nurodyti vietoves, žiūrėdami į paveikslėlį. 
• Dirba mažose grupėse ir diktuoja parengtus tekstus vienas kitam.
• Tai naudinga, ruošiantis žodiniams egzaminams, kurių metu mokiniai turi aprašyti arba paly-

ginti nuotraukas. 
• Mokiniai analizuoja tekstą, ieško informacijos ir sukuria naujas informacijos pateikimo formas.

Kaip kūrybinė veikla ugdys mokinius?

Užsiėmimo metu mokiniai dirba poromis. 
Lygina atsakymus į klausimus, išsiaiškina nesupratamus dalykus, vartodami anglų kalbą.
Mokytojai vertina darbo poromis poveikį ir efektyvumą, naudodamiesi veiksmų tyrimo priemo-

nėmis.

Kokie bus mokytojų lūkesčiai?

Mokiniai įgyja klausimosi, rašymo ir tarimo įgūdžių.
Žodžiai, frazės diktuojami greitai. Mokiniai užsirašo. 
Prašoma sutelkti dėmesį tiek į tikslumą (formą), tiek į reikšmę. 
Tobulinami visi kalbėjimo įgūdžiai. Ypač efektyvu, kai mokiniai diktuoja dažniau už mokytoją.
Raginkite mokinius pastebėti klaidas ir jas ištaisyti.

Be to, veikla, kai mokiniai palygina savo tekstą su originalu, didina gebėjimą pastebėti kalbų as-
pektus, kurie kartais nepastebimi, ir klaidas, kurios paprastai daromos. 

Koks yra mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-tis)?

Mokytojas tampa proceso koordinatoriumi. 
Mokytojas duoda užduotis, įvertindamas, kokią įtaką užduotys darys mokinio mąstymui, kokių 

mąstymo įgūdžių mokinys įgis. Mąstymas yra vizualizuojamas ir aptariamas.
• Klausimai, skatinantys mąstyti, yra parengiami, naudojant HOTS klausimus (specifinius klausi-

mus, skirtus konkrečiai užduočiai).
• Kūrybingo ir kritinio mąstymo įrankiai ir metodai: teikiami ir aprašomi užduotyje (-yse), naudoja-

mos priemonės: problemų sprendimo modeliai, mąstymo žemėlapiai ir t. t.
• Kūrybingo ir kritinio mąstymo produktai/rezultatai: kas bus sukurta? Pateikite pavyzdžių ir pasiū-

lymų, kaip pasiekti geresnius mokymosi rezultatus.
• Sukurkite „pastolius“: padėkite mokiniams siekti gerų mokymosi rezultatų (duokite klausimus, 

patarimus, palyginimus, metaforas ir kt.).
Pateikite pavyzdžių su aprašymais.
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Kokia bus ugdymo aplinka?

• Mokiniai integruos įvairiose žiniasklaidos priemonėse pateiktą informaciją. Ją vertins.
• Plėtos temą gerai pasirinktais faktais, apibrėžimais, konkrečiomis detalėmis, citatomis ir kt.
• Vartos tikslų kalbos žodyną, galės tinkamai pristatyti temą, paaiškinti problematiką. 

Veiklos vertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų /produktų vertinimo kriterijai:

• Tai įdomus užsiėmimas, todėl pagrindinis veiklos rezultatas neturėtų būti vertinamas.
• Galite pasidžiaugti mokinių gebėjimais kalbėti duota tema ir taikyti gramatikos taisykles. 

Trumpa išvada. Mokytojo refleksija.

Padėti mokiniams, skatinant bendrauti ir bendradarbiauti.

Autoriai: Serap Ozdemir, Sinan Sari,
Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu, Turkija
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ORO UŽTERŠTUMO PROBLEMOS.  

RŪGŠTUS LIETUS

Kam skirta? 13–14 metų mokiniams. 8 klasė. Chemija. Mokslas. Ekologija.
Koks užduoties tikslas? 

Skatinti mokinių supratimą apie oro taršą ir jos poveikį aplinkai.
Žingsniai siekiant tikslo:

• ištirti vizualiai informatyvią medžiagą ir sukurti mąstymo žemėlapį,
• analizuoti ir įvertinti rūgštaus lietaus priežastis, poveikį ir pasekmes,
• pasiūlyti įvairius problemos sprendinius,
• suformuluoti klausimus, ruošiantis gauti gamtos apsaugos specialistų interviu.

Kokias kompetencijas ugdysime?

• identifikuoti, paaiškinti, analizuoti aplinkos taršos problemas ir pasiūlyti sprendinius 
• išvardyti rūgštaus lietaus atsiradimo priežastis ir pasekmes
• apibūdinti rūgštaus lietaus procesą
• bendradarbiauti, analizuojant situaciją, teikiant siūlymus ir priimant sprendimus
• paaiškinti informacijos svarbą 
• stebėti eksperimentus ir daryti prielaidas bei išvadas

Kaip kūrybinė veikla ugdys mokinius?

Rodomi vaizdo įrašai,   demonstruojami eksperimentai ir pristatoma informacija apie oro taršą, kad 
kiekvienas mokinys suprastų, kas sukelia oro taršą, kodėl ji yra pavojinga ir kaip ji gali būti sumažinta. 
Mokiniai dirba individualiai ir poromis, naudodamiesi 1 užduoties mąstymo žemėlapiu:

1. įrašo peržiūra youtube https://www.youtube.com/watch?v=iS8ksU-nOdc 
2. plakato tyrimai darbo lape,
3. mokytojo demonstruojamo eksperimento stebėjimas ir analizė (sieros dioksido išsiskyri-

mas, tirpumas vandenyje ir vandens aplinkos pH testavimas).
Mokiniai dalijasi savo pastebėjimais, išvadomis vienas su kitu, aptaria ir palygina galimus sprendi-

mus. Kai baigia diskusijas, kiekvienas atlieka 2 užduotį: taip suvoks keletą svarbių aspektų, padedančių 
analizuoti ir paaiškinti faktus.

Sudaromos 4 mokinių grupės. Grupėje vienas su kitu lygina atsakymus į 2 užduoties klausimus, 
kritikuoja, neigia arba palaiko iškeltas idėjas ir išreikštą požiūrį.

Mokiniai savo grupėje diskusijų metu teikia pasiūlymus, kaip galima būtų išspręsti rūgštaus lietaus 
problematiką. Analizuoja ir argumentuoja pasiūlymus. Kelia savo idėjas. Įtraukia 5 interviu klausimus, 
užduotinus vietos savivaldybės gamtos apsaugos specialistui Grupė parengia pristatymą ir pristato jį 
visai klasei. 

Mokiniai skatinami naudotis žiniomis realiame gyvenime. Ugdosi gebėjimą dirbti atsakingai, siekti 
gerų darbo rezultatų, bendradarbiauti, analizuoti problemas ir jas spręsti. Gali būti ir didesnis mokinių 
projektas, kai analizuojami regioninio ar net pasaulinio lygmens aplinkos taršos klausimai. 

Kokie mokytojo lūkesčiai (arba kokie bus mokinių vaidmenys)?

Mokiniai dirba individualiai, poromis ir grupėje. Mokymosi procese naudoja įvairias vaizdines prie-
mones, padedančias suprasti ryšį tarp įvykių ir reiškinių, iliustruoti problematikos turinį, analizuoti mo-
komąją medžiagą, kelti idėjas ir jas pristatyti viešai, geriau įsiminti svarbią informaciją. 
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Mokiniai ugdosi darbinius įgūdžius: analizuoja ir sistemina informaciją, formuluoja klausimus, su-
kuria mąstymo žemėlapį ir mokymosi strategijas.

Mokiniai supranta oro taršos grėsmes, susidomėję mąsto, klausia, ieško atsakymo ir veikia: išreikš-
kia savo nuomonę, apklausia aplinkosaugos specialistus.

Mokiniai naudojosi grafinėmis priemonėmis: mąstymo žemėlapiu, padedančiu žingsnis po žings-
nio realizuoti mokymosi procesą – nuo mokymosi medžiagos grupavimo ir sisteminimo iki abstraktaus 
mąstymo, žinių bagažo didinimo, specifinių įgūdžių įgijimo. 

Iš anksto paruoštame darbo lape su mąstymo žemėlapio griaučiais mokinys gali koncentruotai 
pasižymėti informaciją, gautą žiūrint vaizdo įrašus, plakatus, eksperimentų demonstravimą ir kt. Mo-
kytojas davė instrukcijas, kaip kurti mąstymo žemėlapį. 

Nuoroda į tikrąjį gyvenimą: problemos ir proceso esmė. Įgytas žinias ir įgūdžius galima pritaikyti 
įvairiose gyvenimo srityse.

Mokiniai turėtų prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi; už keliamus klausimus klasės draugams 
ir mokytojui, už duodamus jiems atsakymus.

Svarbu, kad mokiniai ugdytųsi bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, nes tokio pobūdžio dar-
bo rezultatas visada priklauso nuo kiekvieno žmogaus indėlio.

Mokytojo vaidmuo

Mokytojas siūlo daug užduočių, kurių turinys daro įtaką mokinio mąstymo gebėjimams: analizė, 
sintezė ir vertinimas.

Ugdant mąstymą, naudojamas toks modelis: mokytojas prižiūri mokinio mokymąsi, stebi gebėji-
mą savarankiškai taikyti turimas žinias ir įgūdžius, ieškoti informacijos. Mokinio mąstymas prasideda 
tada, kai, gavęs naujos informacijos, pradeda kelti klausimus ir ieškoti į juos atsakymo.

Mokytojas sukuria situacijas, kuriose mokiniai turi išmokti apklausos įgūdžių: sekti, kas vyksta, ras-
ti, ko paklausti, suformuluoti klausimus ir juos užduoti.

Mąstymo lygis gilinamas, kai prisimenami žinomi faktai, priimami sprendimai dėl problemos: išsi-
keliami tikslai ir numatomi žingsniai jiems pasiekti. 

Rengdamas užduotis, mokytojas vartoja raktinius žodžius: įvertinti, įtikinti, ginti, kritikuoti, spręsti, 
apibendrinti, argumentuoti.

Mokytojas siūlo:
• rasti ir sisteminti informaciją, transformuoti ją į mąstymo žemėlapį,
• kritiškai įvertinti problemą, numatyti galimus jos sprendimo būdus,
• kūrybiškai pasinaudoti turima informacija, žiniomis, rasti idėjų ir jas pristatyti viešai, palaikyti 

geras draugų idėjas,
• užduoti klausimus ir rasti atsakymus į juos, klausimus pradėti žodžiais: ar sutinkate (...)? kokia 

Jūsų nuomonė (...)? ar tai svarbu ir kokia reikšmė (...)? ką galite pasiūlyti (...)? kaip vertinate (...)? 
kodėl tai geriau (...)? ką darytumėte, jeigu (...)?

• išmokti dirbti grupėje, poromis,
• tobulinti stebėjimo įgūdžius.
Visa tai skatina mokinius mąstyti giliau (gilus mąstymas).

Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka? 

Užduotys yra planuojamos dviem pamokoms. 
Mokymasis vyksta klasėje, kurioje galima naudotis IT: kompiuteris, projektorius, interneto ryšys. 
Planšetė kiekvienam mokiniui. 
Mokiniai motyvuojami domėtis duota tema.
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Vertinimas (kokie bus įrodymai, kad mokiniai ir mokytojai yra patenkinti rezultatais?)

Pristatymo vertinimas

Kas vertinama Galima 

surinkti taškų 

Surinkti 

taškai

1. Turinys
1.1. Į temą atsakyta. Informacija patikima: faktų ir argumentų kalba. 
Į visus klausimus atsakyta išsamiai.
1.2. Nėra fakto, logikos ir stiliaus klaidų.
1.3. Interviu klausimai iškelti tikslingai. Nuo temos nenukrypstama.

0–8

0-2
0–10

2. Forma
2.1. Parengtas plakatas.
2.2. Kalbama, o ne skaitoma. 
2.3. Kalbama įtikinamai: faktai, įrodymai, išvados, citatos ir pan.

0–5

Iš viso 25

Mokinys įsivertina

Mokiniai atlieka savęs vertinimą. Atsako į klausimus, esančius mokymo platformoje – interneto 
svetainėje KAHOOT: 

• Ką mes darėme?
• Kodėl mes tai padarėme?
• Ko aš šiandien išmokau?
• Ar galiu tai pritaikyti kitur? kur? kaip?
• Kokie klausimai man vis dar neaiškūs?
Greitas grįžtamasis ryšys.

Mokytojo refleksija

Mokytojas savęs klausia, ar tikslas pasiektas, ar naudotas metodas naudingas ir efektyvus, kas pa-
vyko ir kas ne. Kodėl? 

Patarimai tėvas:

1. Dalyvaukite, ugdant vaiko kritinį mąstymą.
2. Neatmeskite vaiko prašymų, pareiškimų, bet juos aptarkite.
3. Padėkite vaikui, kai jis ieško informacijos, argumentų ir pan.
4. Rekomenduokite, kad ieškotų informacijos patikimuose šaltiniuose.
5. Prieš priimdami sprendimą, gerai jį apsvarstykite. Argumentuokite.
6. Sudarykite sąlygas vaikui laisvai mąstyti.
7. Padėkite vaikui pripažinti klaidas ir jas ištaisyti. Išklausykite jo nuomonę, raskite klaidų prie-

žastis.
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Medžiaga iš interneto:

1. http://www.schrockguide.net/uploads/3/9/2/2/392267/critical-thinking-workbook.pdf
2. KRITISKĀS DOMĀŠANAS PAMATI. http://www.iac.edu.lv/assets/Publications/KD-pamati-LV-

isais.pdf 
3. Kritiskās domāšanas attīstīšanas pieejas izmantošana izglītības sistēmā – ietekme un efek-

tivitāte Latvijā. Pētījuma rezultāti un ieteikumi. http://www.iac.edu.lv/assets/Publications/
Kritiska-domasana-web.pdf

4. Ideju banka 1. Mācību metodes un metodiski paņēmieni. Rokasgrāmata skolotājiem. 
Zvaigzne ABC.

5. https://www.siic.lu.lv/skolam/petnieciba/ieteikumi-kompetenci-attistosa-macisanas/
6. https://www.siic.lu.lv/skolam/petnieciba/monografija-macisanas-lietpratibai/
7. http://www.criticalthinking.org/pages/critical-thinking-basic-questions-amp-answers/409
8. http://www.covington.k12.tn.us/resources/word/hots1.htm
9. www.teach-nology.com 

Parengė Daina Keidane, 
Rygos švietimo ir informacijos metodinis centras (Latvija) 
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ENERGETINIAI IR SPORTO GĖRIMAI  

PAŽEIDŽIA DANTIS

Kam skirta? 14–15 metų mokiniams. 9 klasė. Chemija. Biologija. 
Užduoties tikslas. Skatinti mokinius atlikti tyrimus, spręsti probleminius klausimus. Ugdytis kūry-

bingą ir kritišką mąstymą.
Pagrindinė užduotis.

Sužinoti energetinių ir sporto gėrimų vartojimo riziką ir jų poveikį dantų sveikatai; įvertinti jaunų 
žmonių požiūrį į energetinių ir sporto gėrimų vartojimą.

Užduotys:

• Ieškoti informacijos apie energetinių ir sporto gėrimų vartojimo riziką ir jų poveikį dantų svei-
katai, ją sisteminti; naudotis įvairiais informacijos šaltiniais.

• Aptarti energetinių ir sporto gėrimų vartojimo žalą dantims.
• Parengti pristatymą pasirinkta tema.
• Bendradarbiauti. Prisiimti atsakomybę už gautus rezultatus.

Kokias kompetencijas ugdysime?

• ieškoti informacijos internete, suprasti rastą informaciją, dirbti su ja
• mokėti naudotis informacijos paieškos metodais 
• ir tobulinti darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžius
• kritiškai vertinti informaciją, pasiūlyti įvairius sprendimų būdus ir priimti sprendimus
• lavinti socialinius įgūdžius; gebėti mokytis savarankiškai ir grupėje
• ugdytis kūrybiškumą, didinti jo potencialą
• gebėti viešai kalbėti, pristatyti klausimus, idėjas, padaryti išvadas. Kelti klausimus ir į juos atsa-

kyti.

Kūrybiniam ir kritiniam mąstymui ugdyti skirtos užduotys lavins gebėjimą dirbti savarankiškai 

ir grupėje, mokėjimą bendrauti ir bendradarbiauti.

Svarbu ugdytis gebėjimą dirbti savarankiškai, todėl mokiniai patys organizuoja mokymosi proce-
są, kai mokytojas pasiūlo darbo planą ir informacijos tinklo aprašymą.

Mokiniai naudoja įvairius informacijos šaltinius, išsikelia tikslus ir randa sprendimo būdus, planuo-
ja savo veiklas ir patys priima sprendimus. Diskutuoja. Mokosi vieni iš kitų. 

Dirbdami grupėje mokiniai ugdosi gebėjimą bendrauti ir benradarbiauti, suvokia save esant ben-
druomenės nariu, stiprina jėgas, parodo savo sugebėjimus. Dirbdami kartu geriau supranta proble-
mas.

Mokiniai gali savarankiškai pasirinkti mokymosi turinį. Turi sąlygas grįžti prie klausimų, kurių nesu-
prato. Todėl svarbu užtikrinti, kad mokymosi procesas būtų individualizuotas: pritaikytas prie mokinio 
turimų žinių ir įgūdžių lygmens; paremtas jo psichologinėmis savybėmis. 

Mokytojas padeda mokiniui įvertinti savo temperamentą, mąstymo būdą ir darbo greitį.

Kokie mokytojo lūkesčiai (arba koks bus mokinių vaidmuo)? 

Informacijos paieškos rezultatas turėtų būti diskusija ir mokinių parengtas pristatymas. 
Sudaromos mokinių grupės. Išsirenkamas grupės lyderis.
Grupė pasiskirsto pareigomis: vieni rengs informaciją, kiti kurs pristatymą. 
Mokiniai sukuria minčių žemėlapį, kaip atlikti užduotis, kaip dirbti drauge.
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Pirmiausia mokiniai išsiaiškina svarbiausius informacijos šaltinius. Randa pačią aktualiausią infor-
maciją. Mažiau svarbią atmeta. Parenka tik gerai suprantamus tekstus, juos sudėlioja pagal užduotis. 

Mokiniai ieško geros kokybės nuotraukų ir piešinių.
Organizuoja bendraamžių apklausą energetinių bei sporto gėrimų vartojimo klausimu. Išsiaiškina 

jaunuolių požiūrį į sveikatą.
Sukuria kompiuterinę prezentaciją, kuri atitinka užduotis. 
Aktyviai dalyvauja diskusijoje, išsako savo požiūrį, keldami klausimus: pvz.: ar sutinkate (...)? kokia 

jūsų nuomonė? ar tai svarbu ir koks skirtumas (...)? ką pasiūlytumėte? ar teisiate? kodėl geriau (...)? ką 
darytumėte, jei (...)? 

Tokie klausimai skatina mąstyti plačiau (gilus mąstymas). 
Visos grupės apibendrina savo darbą, suformuluoja tezes ir pristato jas viešai.

Koks mokytojo vaidmuo?

Pristatydamas informacijos tinklą, mokytojas nurodo tokią darbo metodiką: įžanga, užduoties for-
mulavimas, temos dėstymas, bibliografija, pristatymas ir vertinimas. 

Mokytojas nurodo tinkamiausius ir svarbiausius informacijos šaltinius.
Informacija turi būti prieinama mokiniams klasėje, bibliotekoje ar internete.
Jei nėra aukščiau nurodytų galimybių, mokytojas padaro reikiamos informacijos kopijas. Mokiniai 

gali rasti papildomos informacijos ir patys. 
Mokytojas parengia informacijos paieškos proceso aprašymą, tačiau mokiniai paiešką atlieka sava-

rankiškai. Mokytojas stebi mokinių gebėjimą dirbti, programų kūrimo procesą, pareigų pasiskirstymą 
ir pristatymo turinio bei formos pasirinkimą. Atsako į mokinių klausimus, jiems pataria. Padeda rasti 
informacijos ir ją sisteminti.

Mokytojas stebi bendradarbiavimą grupėse.
Mokytojas privalo atidžiai stebėti mokinių darbą, kad jie nesusipainiotų informacijos gausoje ir 

sėkmingai atliktų užduotis, įveikdami visus sunkumus.
Mokytojas skatina mokinius atkreipti dėmesį į chemijos, biologijos, fiziologijos mokslo faktus: 

energetinių ir sporto gėrimų sudėtį, jų rūgštingumo lygį, burnos bei dantų sveikatą ir pan.; ir galimus 
teigiamus bei neigiamus gėrimų pasirinkimo aspektus, jų poveikį sveikatai, pagrįsti argumentais.

Mokytojas diskusijos metu:
• skatina mokinius keistis nuomonėmis, bet nesikiša į diskusiją ir netaiso klausimų bei atsakymų;
• skatina į problemas žiūrėti kūrybiškai ir kritiškai; dažniau kelti tokius klausimus: kokie veiksniai 

vis dar gali turėti įtakos? kokios alternatyvos vis dar galimos?

Mokytojas sudaro sąlygas mokiniams:
1. Kritiškai įvertinti interneto šaltinius ir juose esančią informaciją.
2. Kūrybiškai reikšti nuomonę, požiūrį, ginčijantis arba palaikant kitų idėjas.
3. Mokytis kelti klausimus ir į juos atsakyti.
4. Dažnai klausti: ar sutinkate (...)? kokia tavo nuomonė (...)? ar tai svarbu ir kokia to prasmė 

(...)? ką tu siūlai (...)? ar teisiate ir kodėl (...)? kodėl taip geriau (...)? ką jūs darytumėte, jeigu 
(...)? 

5. Šis požiūris skatina mokinius mąstyti plačiau (gilus mąstymas).
6. Mokytis dirbi poromis, grupėse ir savarankiškai.
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Kokia mokymosi aplinka?

Užduotis atlikti planuojama per savaitę. 
Mokinių mokymasis vyksta klasėje, namuose.
Naudojamasi informacinėmis technologijomis: kompiuteriu, internetu. 
Diskusijai klasė yra parengiama taip, kad pagrindiniai debatų dalyviai sėdėtų ant kėdžių prieš au-

ditoriją. Kitų dalyvių kėdės sustatomos U raide. 
Diskusiją inicijuoja 4 iš anksto paruošę mokiniai. Jie išreiškia savo ir savo grupės nuomonę. 
Po 20 minučių diskusijos vadovas kviečia kitus mokinius dalyvauti diskusijoje. 
Diskusijos pabaigoje grupės lyderis pateikia trumpą santrauką apie sporto ir energetinių gėrimų 

vartojimą ir jų poveikį dantų sveikatai. Suformuluoja pagrindinius darbo tikslus.

Projektas turi būti įvertintas. Vertinama

• projekto rezultatai: parengto pristatymo turinys, dizainas;
• mokinių darbo procesas.

Informacijos paieška. Vertinimo kriterijai.

Labia gerai/gerai

3 taškai

Pakankamai

2 taškai

Nepakankamai

1 taškas

Gauti 

taškai

1. Turinys 

Į temą tsakyta išsamiai. Teisingai sufor-
muluoti klausimai ir į juos atsakyta. Nėra 
fakto ir stiliaus klaidų.

Svarbiausi
 klausimai išdėstyti gerai. 

Atsakyta tik į vieną 
kitą klausimą.

  

2. Bendradarbiavimas grupėje

Visą laiką buvo dirbama kartu: 
geras pareigų pasidalijimas, gerai pa-
rengtas darbo planas, 
gerai keistasi informacija.

Dirbama kartu, bet kar-
tais neefektyviai pasikei-
čiama rasta informacija.

Dažnai dirbama ats-
kirai, nukrypstama 
nuo darbo plano.

  

3. Informacijos paieškos įvairovė

Informacijos paieška visose turimose 
laikmenose, visuose galimuose informa-
cijos šaltiniuose.

Įvairių šaltinių naudoji-
mas.

Paieška tik kai ku-
riuose informacijos 
šaltiniuose.

  

4. Vaizdinė medžiaga

Turtinga vaizdinė medžiaga. Informacija 
pateikiama nuosekliai, suprantamai.

Vaizdinė medžiaga pa-
rengta gerai. Yra vienas 
kitas trūkumas.

Prastai parengta 
vaizdinė medžiaga. 
Trūksta informacijos 
patikimumo. 

  

5. Pristatymas

Laisvai reiškiamos mintys nuosekliai 
dėstomi faktai. Teiginiai, išvados, argu-
mentai, citatos (...).

Tema pristatatoma gerai. 
Yra viena kita fakto, 
stiliaus klaida. Trūksta 
įrodymų.

Pristatymo tekstas 
skaitomas.

  

6. Klausimų parengimas

Siekiant atsakyti į temą, klausimai pa-
rengti tikslingai. Visi klausimai aiškūs, 
tikslūs.

Klausimai suformuluoti 
gerai.
 Yra nepagrįstų klausimų.

Klausimai nėra aiš-
kūs ir tikslūs.
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Savęs įvertinimo klausimai:

Ar pasiekti projekto tikslai? 
Kaip jūs bendradarbiavote grupėje? 
Ar informacijos paieška buvo sudėtinga?

 _______________________________________________________________________________  

Nurodykite sunkumus.

 _______________________________________________________________________________

Ar radote naujos informacijos? Jei taip, kokia ji.

 _______________________________________________________________________________

Kokius įgūdžius tobulinote, rengdami ir pristatydami projektą?

 _______________________________________________________________________________

Gautas įvertinimas

Taškai 0–1 2–3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16–17 18
Pažymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trumpos išvados. Mokytojo refleksija.

Mokytojas padaro išvadą, kad tikslas pasiektas, kad darbo metodai pasirinkti gerai.
Ieško klausimų, kuriems dėmesio turėtų būti skiriama daugiau.

Patarimai tėvams:

1. Ugdykite vaiko kritinį mąstymą.
2. Žiūrėkite į klausimus atvirai, iš karto neatmeskite vaiko teiginių, diskutuokite.
3. Raskite argumentų.
4. Ieškokite informacijos patikimuose šaltiniuose.
5. Priimdami sprendimą, gerai išsiaiškinkite susidariusią situaciją.
6. Gerbkite vaiko minties laisvę.
7. Padėkite vaikui rasti klaidas ir jas ištaisyti. Nustatykite klaidų priežastis.

Medžiaga iš interneto:

1. http://questgarden.com/search/webquest_results.php?language=en&searchcriteria=anywor-
d&descwords=food+and+E&searchfield=descrip&search=Search

2. http://skolai.daba.lv/proj_materiali/macibu_materiali/b/Interaktivas_metodes_prezent_
rb_b.pdf 

3. http://old.kimijassk.lv/metodiskie_materiali/lejupielade/faili/1267248023Ievads_WebQuest.
pdf 

4. Ideju banka 1. Mācību metodes un metodiski paņēmieni. Rokasgrāmata skolotājiem. 
Zvaigzne ABC.

5. http://www.criticalthinking.org/pages/critical-thinking-basic-questions-amp-answers/409
6. www.teach-nology.com

Parengė Daina Keidane, 
Rygos miesto švietimo ir informacijos centras (RIIMC), Ryga, Latvija
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METODINĖ MEDŽIAGA MOKYTOJAMS,  

MOKINIŲ TĖVAMS

Užduotys 15–18 metų mokiniams
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KODĖL ĮSIELEKTRINAME IR KAIP TO IŠVENGTI? 

Kam skirta? 15 metų mokiniams. 9 klasė. Fizika.
Koks užduoties tikslas? Taikydami aktyviąją ir produktyviąją skaitymo techniką, dirbdami indivi-

dualiai ir grupėmis, skaitys ir analizuos tekstą, išmoks reikiamą informaciją rasti tekste, ją papildys bei 
naudos praktikoje.

Kokias kompetencijas ugdysime?

• analizuoti teksto turinį, ugdytis aktyvią asmeninę poziciją 
• įžanginio ir prasminio skaitymo įgūdžius
• pagrįsti savus samprotavimus argumentais 
• klausytis vienas kito, suprasti ir gerbti ktą
• vertinti teksto informaciją įvairiais aspektais 
• vertinti ir įsivertinti

Kaip veikla ugdys mokinius?

Pamokoje kuriamos trys kritinio mąstymo modelio realizavimo pakopos: žadinimo, prasmės suvo-
kimo, refleksijos.

• Pirmoji pakopa – žadinimas. 
Šioje pakopoje siekiama trijų tikslų:
1. Padėti mokiniams pasitikrinti turimas žinias ir įsitikinimus, susikurti tvirtesnį pagrindą, į kurį 

remsis ilgalaikis naujos informacijos supratimas. Duodami keli pavyzdžiai iš mokinių gyve-
nimiškos patirties ir keli klausimai iš paveikslėlių bei mokytojo demonstruojamo bandymo. 

2.  Išjudinti mokinius, aktyviai juos įtraukti į mokymąsi. Jie turi parodyti, kad ši tema jiems ak-
tuali ir kad jie gali išsakyti savo požiūrį žodžiu arba raštu.

3. Pasiekti, kad susidomėtų tema ir patys išsikeltų pamokos tikslus.
• Antroji pakopa – prasmės suvokimo. 
Šioje pakopoje mokiniai, skaitydami tekstą, taikys įvairius metodus: „Insert“, teksto vertinimo, 
diskusijos. Išklausys kitų mintis, pasakys, kokią patys mato problemą. Pildys lentelę, kurioje žymės 

tai, ką žino, ko nežino ir dėl ko abejoja. 
Minėti metodai užtikrins, kad būtų ugdomos aukščiau įvardintos kompetencijos. 
• Trečioji pakopa – Refleksija.
Šioje pakopoje, pasinaudodami sukurtu produktu (lentele), diskutuodami, išsiaiškina nesupranta-

mus dalykus, demonstruoja savo supratimą. Klausdamas savęs (ar aš tai žinau?) bei klausydamasis kitų 
mokinių minčių (šito nežinojau, bet dabar jau žinau!), interpretuoja, ginčijasi, įrodinėja suolo draugui 
arba grupei savo idėjas. Į suprastą į(si)elektrinimo reiškinio esmę įterpia naujų žinių, praturtina savo 
patirtį, pasidalindamas ja su kitais.

Taikydamas Nebaigtų sakinių metodą įvertins, ką žino, ko nežino, ką reikėtų dar sužinoti, kad tema 
būtų suprasta.
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Mokytojo lūkesčiai (arba kokie bus mokinių vaidmenys?)

• Mokiniai prisimena, kada jie patiria nemalonų jausmą dėl įsielektrinimo, kaip stengiamasi to 
išvengti. 
Skatinamas mokinių atvirumas, ugdomas mokinių gebėjimas klausytis vienas kito, tarpusavio 
supratimas, pagarba.

• Mokiniams primenami negrožinės literatūros teksto skaitymo metodai: įžanginis, prasminis bei 
interaktyvusis. Duodami pavyzdžiai. 

Mokiniai demonstruoja savo gebėjimus taikyti įvairius teksto skaitymo metodus.
• Skaitydami tekstą, taikys metodą Insert. Prasmės suvokimo pakopoje žymės tekstą sutartiniais 

ženklais ir užpildys lentelę. Sieks, kad įrašai būtų lakoniški; supras, kad tai trumpas konspektas. 
• Individualiai skaitydami tekstą, naudodamiesi sutartiniais ženklais, užpildys lentelę. 

Mokiniams patariama naudotis tokiais sutartiniais ženklais:

 √ Jau žinojau
 ± Tai nauja
 – Galvojau kitaip
 ? Nesupratau, reikia išsiaiškinti

Tą pačią lentelę panaudos refleksijos metu.
• Po to, kai lentelė užpildyta, vyks diskusija, mokiniai aptars savo pastebėjimus, apibendrins dar-

bą ir jį viešai pristatys. 
• Apibendrindami lentelės rezultatus, atsakys į tokius klausimus: 

 – Kokios svarbiausios kiekvienos pastraipos mintys?
 – Perskaitykite įdomiausias vietas. Kuo, jūsų manymu, informacija yra įdomi?
 – Ką įdomaus sužinojote apie įelektrinimą? Ir būdus, kaip jo išvengti? 
 – Kokie požymiai rodo, kad kūnai yra įelektrinti? 
 – Pasakykite, kodėl reikia įsidėmėti apsaugos nuo įsielektrinimo būdus? Gal žinote savų „re-

ceptų“?
 – Kokių būna įelektrinimo būdų?

• Toliau taikomas Teksto vertinimo metodas, svarbiausias aktyvaus ir produktyvaus skaitymo 
technikos metodas. 

• Mokiniai žiūri į tekstą apibendrintai, kaip į tam tikros informacijos vienetą. Mokiniams siūloma 
vertinti teksto turinį ne pastraipomis, o visą. 

 – Kas, jūsų manymu, svarbiausia visame tekste? Kodėl? 
 – Koks terminas (žodis, reiškinys) dažniausiai buvo sutinkamas? 
 – Kokie faktai aprašomi plačiai? Kodėl? 
 – Kurioje teksto vietoje radote atsakymus į klausimus: kodėl elektrinamės? Kaip to išvengti? 
 – Kokiomis žiniomis, kokiais savo pastebėjimais galėtumėte papildyti šį tekstą?

• Mokiniai įsivertina, atlikdami Nebaigtų sakinių testą. 
Mokiniai įvertina savo žinias, atliktas veiklas. Vertina tam, kad galėtų gautą informaciją panaudoti 

gyvenimiškose situacijose, o aktyviąją ir produktyviąją skaitymo techniką taikyti kitų dalykų pamokose.

Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)? 

Mokymosi šaltiniai: mokomasis tekstas ir internetas.
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Žadinimo pakopoje mokytojas duoda kelis faktus, rodančius, kaip stengiamasi išvengti kūnų elek-
trinimosi. 

1. Didžiosiose elektronikos gamyklose darbininkai nešioja specialias antistatines apyrankes 
(1 pav.). 

2. Iš automobilio durų apačios kyšo guminė juostelė, kuri užpildyta grafitu, aliuminiu ar tie-
siog viela. Ši juostelė jungia automobilio korpusą ir žemę (2 pav.).

3. Žiemą plaukus labai sunku sušukuoti: jie nepaklusnūs, šiaušiasi ir limpa prie drabužių 
(3 pav.). 

Mokytojas užduoda mąstymą skatinančius klausimus:

1. Apie kokį reiškinį čia kalbama ? (įsilektrinimas, statinė elektra, elektros krūvio kaupimas ant 
nelaidžių elektrai medžiagų ir pan.) 

2. Kodėl norime pašalinti šį efektą? (yra grėsmė gauti stiprią ir skausmingą elektros srovės iš-
krovą; jei medžiagos užsidega nuo kibirkšties, gali kilti gaisras, žmogus gali išsigąsti ir pan.) 

3. Kodėl atsiranda statinis krūvis? (kūnams sąveikaujant dėl trinties arba sukimosi; dėl stai-
gaus temperatūrų skirtumo, veikiant spinduliuote, pjaunant arba skaldant kūnus) 

4. Papasakokite apie patirtus į(si)elektrinimo atvejus. Kokių veiksmų ėmėtės, norėdami apsi-
saugoti? 

Mokiniams duodama galimybė įvertinti tai, ką jie žino ir ko nežino nagrinėjama tema. Suteikiamas 
papildomas stimulas išsikelti sau tikslus ir rasti motyvus darbui.

Mokiniai supažindinami su įžanginio ir prasminio skaitymo metodais.

• Įžanginis skaitymas:
 – Tekstą skaitykite pastraipomis, fiksuodami daiktavardžius, pirmą ir paskutinį kiekvienos pas-

traipos sakinį.
 – Skaitydami pasižymėkite informaciją sutartiniu ženklinimu, pvz., ? – nesuprantu, ! – įdomu, 

√ – aš tai jau žinojau ir t. t. 
• Prasminis skaitymas:

 – Apmąstykite tekstą. Pasižymėkite kiekvienos pastraipos svarbiausią mintį. Pažymėkite ją 
kita spalva, pabraukdami, figūriniais skliausteliais ar kt.

 – Atsakykite, kuo siejasi visų pastraipų pasižymėtos mintys.
 – Skaitydami kelkite galimus probleminius klausimus.
 – Sudarykite teksto planą, grafinę arba kitą patogią jums struktūrinę schemą, padedančią pa-

matyti ryšius tarp dalių.
 – Parašykite antrą tekstą, panaudodami svarbiausias pirminio teksto mintis.
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• Interaktyvus skaitymas:
 – Pasidalinkite perskaityta informacija grupėje.
 – Kelkite klausimus, juos tinkamai suformuluokite.
 – Tekstą apmąstykite per kitų mokinių pastebėjimų prizmę.
 – Vertinkite ir įsivertinkite.
 – Pristatykite darbą viešai. 

Mokiniai individualiai skaito tekstą ir pildo lentelę, naudodami sutartinius ženklus.
Žemiau pateiktas analizuojamas tekstas.

Kaip sumažinti įsielektrinimo efektą? 

Įsielektrinimas – reiškinys, susijęs su dviejų kūnų sąveika (t. y. trintimi) ir įelektrintų dalelių (elektronų) 
apsikeitimu. Vienų medžiagų atomų elektronai labai tvirtai sukibę su branduoliais (sąveikos jėga tarp tei-
giamai ir neigiamai įelektrintų kūnų), o kitų – silpniau. Skirtingų rūšių (ir skirtingų matmenų t. p.) atomuose 
elektronų sąveika su branduoliu – skiriasi. Tad sąveikaujant dviem skirtingos rūšies medžiagoms, iš vienos 
jų elektronai peršoka į kitą, įelektrindami ją neigiamai, o elektronų palikta medžiaga įsielektrina teigiamai, 
nes, praradus elektronus, joje lieka nesukompensuotas teigiamas krūvis. Toks įsielektrinimas vyks visada, 
tarpusavyje sąveikaujant dviem kūnams, pvz.: šukoms su plaukais, automobiliui / žmogui su jį supančiu 
oru ir t.t. Tačiau įelektrinimą pastebėtume tik tų kūnų, kurie patikimai izoliuoti nuo Žemės. Kartais elek-
tra nukrečia nuo prietaisų, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo visai nekaltai, pavyzdžiui, metalinis čiaupas. 
 Metaliniai (elektros laidininko) vandentiekio vamzdžiai pakloti po žeme. Tad vamzdžių potencialas visada ly-
gus Žemės potencialui. Kitaip tariant, bet koks krūvis, atsiradęs ant čiaupo, nutekės vamzdžiu į Žemę, o elektros 
srovė vamzdžiu tekės tol, kol čiaupą palietusiojo elektrinis potencialas susilygins su Žemės/vandens čiaupo po-
tencialu. Pastaba: jei vandentiekio vamzdžiai plastikiniai (elektrai nelaidi medžiaga), elektrinės iškrovos nebus. 
 Žmogaus odos paviršius (elektrai nelaidus sluoksnis, kurį sudaro suragėjusios odos ląstelės), sąveikauda-
mas su oru (elektrai nelaidi medžiaga), įsielektrina. Žmogaus, palietusio metalinį čiaupą, kūno paviršiuje 
sukauptas krūvis vamzdžiu nutekės į Žemę. Tad žmogus pajus trumpalaikę elektrinę iškrovą, t. y. elektros 
srovė tekės tol, kol žmogaus kūno paviršiaus ir Žemės potencialai susilygins. Kūnų paviršiai gali įsielektrinti 
ne tik dėl trinties, jiems sąveikaujant su aplinka. Tai gali nutikti ir dėl blogo elektrinių prietaisų įžeminimo. 
Tarkime, viena ranka liečiame metalinį korpusą netinkamai įžemintos skalbyklės, o kita ranka – grybštelė-
sime vandens čiaupą, į kurį (metaliniu vamzdžiu) atiteka vanduo. Tuomet aukštesnio elektrinio potencialo 
skalbyklė sukurs elektrinę įtampą žemės atžvilgiu, o žmogaus kūnu, jungiančiu abu nevienodai įelektrintus 
objektus, ims tekėti ilgalaikė elektros srovė, galinti duoti liūdnas pasekmes.

Kodėl žmones, būnančius toje pačioje patalpoje, elektra nukrečia skirtingai? Vieniems kliūva kasdien, 
kitiems – niekada.

Priežasčių gali būti daug. Dažniausiai įsielektrinimas pasireiškia žemės potencialo atžvilgiu. Tad stovė-
dami ant Žemės basomis, niekada nepajusite elektros išlydžio, liesdami įžemintą vandens čiaupą. Avėdami 
avalynę elektros srovei nepralaidžiais padais, ilgiau išsaugosite odos paviršiuje susikaupusį elektros krū-
vį. Tad palietę žemę, pajusite stipresnę ar silpnesnę elektros iškrovą. Priežastis – jūsų kūnas izoliuotas nuo 
Žemės: tad sukauptas krūvis sąlyčio su žeme metu nutekės į žemę. 

Žmogaus kūno įsielektrinimą gali sustiprinti rūbai. Daugelis sintetinių rūbų labai greitai įsielektrina, 
prarasdami ar prisijungdami elektronus iš juos supančios aplinkos. Įsielektrinę rūbai limpa prie žmogaus 
kūno, nes kūną tuo pačiu įelektrina priešingo ženklo krūviu, dėl ko ir atsiranda traukos jėga (prilipimas). 
Dėl rūbo deformacijos jie gali įsielektrinti netolygiai, t. y. viena rūbo dalis gali įsielektrinti kitos rūbo da-
lies atžvilgiu, sukaupdama priešingo ženklo krūvius. Tuomet pats rūbas kibirkščiuos, jį deformuojant (t. y. 
rūbą lankstant, glamžant ar kt.). Sintetinio rūbo išsielektrinimu galima nesunkiai įsitikinti: visiškoje tamsoje 
nusirengiant ar apsirengiant. Kartais net šviečia nuo elektros išlydžių. Be abejo, toks rūbų kibirkščiavimas 
gali tapti gaisro priežastimi, ypač jei elektros išlydžiai atsiranda lengvai užsiliepsnojančioje aplinkoje (arba 
kitaip tariant, aplinkoje, kurioje yra mažos šilumos talpos degių medžiagų).
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Kuriuo sezonu šių iškrovų padažnėja? 
Viskas priklauso nuo oro sausumo? Taip. Tai tiesa. Kuo sausesnis oras, tuo jis mažiau pralaidus elek-

tros srovei. Tad sausas oras stipriau įelektrins jame judančius objektus. Pvz., automobilio korpusas stipriau 
įsielektrina vasaros metu, tik dėl tuo sezonu sausesnio oro. Kylant temperatūrai, oro drėgnis mažėja, t. y. 
oras „išdžiūsta” ir iškrovos padažnėja. Pvz., automobilio korpusas, izoliuotas guminiais ratais nuo žemės 
paviršiaus, po ilgesnės kelionės įsielektrina. Žmogus, palietęs automobilio korpusą, gali pajusti nemalonią 
elektros iškrovą. Diskomfortą sumažina automobilio galinėje dalyje, prie galinio buferio, įtvirtinta metali-
zuotos gumos juostelė, kuri, automobiliui sustojus, priglunda prie žemės. Juostele visas susikaupęs auto-
mobilio korpuse perteklinis elektros krūvis nuteka į žemę. Atviroje erdvėje (pvz., lauke, išlipus iš automobilio 
ir siekiant paimti daiktus iš bagažinės ar kt.) taip pat galima išvengti nemalonaus elektros išlydžio, jei ir 
automobilio galinis buferis be metalizuotos gumos juostelės. Žinant, kad elektros išlydis – tai oro tarpo, su-
sidariusio tarp skirtingą krūvį turinčių kūnų, elektrinis pramušimas (t. y. elektrinio pramušimo metu stiprus 
elektrinis laukas jonizuoja dujas tarp greta esančių skirtingai įelektrintų objektų). Dujų jonizacijos proceso 
metu atsiradusios įelektrintos dalelės juda dideliu greičiu ir, atsitrenkusios į kitas daleles, įkaitina ne tik pa-
keliui esančias dujų molekules (Voltos lanko atveju stebimas blankiai žydras švystelėjimas), bet ir suartė-
jusių kūnų paviršiaus dalis, tarp kurių šokteli kibirkštis. Reikia, išlipus iš automobilio, korpuso dureles ar kt. 
metalines dalis paliesti ne pirštais ar delnu, kaip dažniausiai darome, bet automobilio metaliniu rakteliu (ar 
kt. metaliniu daiktu), jį stipriai laikant pirštais už metalinės raktelio dalies. Tuomet elektros išlydis susikurs 
tarp automobilio korpuso ir raktelio galo, o automobilio šeimininkas visai nepajus elektrinio išlydžio povei-
ki. Arba toks poveikis bus labai silpnas. 

Prof. Artūras Jukna

Kūrybinio ir kritinio mąstymo įrankiai ir metodai

• Mokiniai pildo lentelę, lakoniškai užsirašydami pagrindines mintis ir pasižymėdami jas sutarti-
niu ženklu. Insert metodas.

• Mokytojo vaidmuo – stebėti mokinius, nukreipti tinkama linkme.

Kūrybinio ir kritinio mąstymo produktai/rezultatai.

Trumpas konspektas Jau 

žinojau

Tai 

nauja

Galvojau 

kitaip

Nesupratau, 

reikia 

išsiaiškinti

Papildžiau 

savo 

mintimis 

Įelektrinimo mechanizmas (trumpas kons-
pektas).

√

Trumpalaikė elektrinė iškrova, t. y. elektros 
srovė tekės tol, kol žmogaus kūno pavir-
šiaus ir Žemės potencialai susilygins (net 
jei tai bus metalinis kranas?).

 
?

Vieniems kliūva kasdien, kitiems – niekada. 
Paaiškintos priežastys: įžeminimas, rūbai, 
sausas oras.

±

Aprašyti būdai, kaip išvengti įelektrinimo 
statinių krūvių (drėgmė, metalai, susilieti-
mas su žeme ir pan.).

–

• Kai lentelė užpildyta, vyksta aptarimas grupėse, diskusija, viešas darbo pristatymas. Mokytojas 
apibendrina lentelės rezultatus, iškeldamas tokius klausimus: 

 – Ką naujo sužinojote? 
 – Ką įdomaus perskaitėte apie įelektrinimą ir būdus, kaip jo išvengti? 
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 – Perskaitykite įdomiausias teksto vietas. Kuo įdomi, jūsų manymu, informacija?
 – Perskaitykite pažymėtą teksto dalį. Raskite sakiniuose žodžius, kurie ... KOKIUS?
 – Pasakykite, kodėl reikia įsidėmėti apsaugos nuo įsielektrinimo būdus?
 – Ar gerai įsiminėte įelektrinto kūno požymius? Išvardykite. 
 – Kokių būna įelektrinimo būdų?

Jei mokinys gali savo teiginius papildyti kitų mokinių pastebėjimais, jis tai pasižymi savo lentelėje. 

Mokiniai įsivertina, atlikdami nebaigtų sakinių testą.

1. Labiausiai kūnai įsielektrina, kai (...) 
(nešioja vilnonius ir sintetinius drabužius, dėvi guminę avalinę, naudojasi plastikiniais daiktais, 
oras patalpose sausas ir t. t.).

2. Kūnai įelektrinami tada, kai (...)
(įgyja teigiamą arba neigiamą krūvį).

3. Antistatikas veikia taip. Išpurkštas skystis (...).
4. Kūnai įelektrinami, kai (...).
5. Laidi juostelė tvirtinama tarp automobilio ir asfalto tam, kad (...).
6. Lėktuvo korpusas įsielektrina, kai (...).
7. Parašykite tris taisykles, kurių teikia laikyti, norint išvengti elektros išlydžio.

Sukurti „pastolius“: 

1. Raskite kiekvienos pastraipos pagrindinę mintį.
2. Gilinkitės į žodžius „galvojau kitaip“.
3. Rašydami pastraipos konspektą, pirmiausia pasakykite savo mintį. Tai darykite tyliai (į ausį), 

netrukdydami kitiems. 
4. Palaikykite vieni kitų mažas pergales tinkamais žodžiais ir frazėmis. Demonstruokite pasidi-

džiavimą ir žavesį, kad gali. Drąsinkite vieni kitus.
5. Parodykite, kokius jausmus, emocijas patyrėte, kai jus trenkė elektrinė iškrova. 
6. Nurodykite, kurioms draugų mintims pritariate? Kodėl?

Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka?

• Aplinka tradicinė. Fizikos kabinetas.

Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų (produktų) vertinimo kriterijai. 

• Stebimas mokinių darbas, kai jie skaito ir analizuoja duotą tekstą, taikydami įžanginio ir prasmi-
nio skaitymo metodus. 

• Stebimas ir koreguojamas mokinių darbas, kai jie pildo lentelę ir taiko Insert (Įterpimo) metodą. 
Vertinama, kiek mokinių ir ką pažymėjo „nesuprantu“ ir „tai jau žinojau“. 

• Vertinama, kokius argumentus (teorinius ar patirtinius) mokiniai naudojo diskutuodami.
• Vertinama, ar sugebėjo diskusijos metu klausytis vienas kito, parodyti pagarbą kitaip mąstan-

tiems.
• Apie 95 % mokinių teisingai užbaigė nebaigtus sakinius.
• Vertindami visą tekstą, sugebėjo atsakyti į visus klausimus ir pasiūlyti savo įelektrinimo panai-

kinimo būdus.

Parengė Larisa Gražienė, Justina Naujokaitienė 
Kauno „Saulės“ gimnazija
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EKSPERTŲ ANALIZĖ: VIDINĖS ENERGIJOS KITIMO 

BŪDAI IŠ ŠEŠIŲ PUSIŲ

Kam skirta? 15 metų mokiniams. 9 klasė. Fizika.
Koks užduoties tikslas? Dirbant grupėse, naudojant Bloomo kubą, sukurti įvairių, vidinės energi-

jos kitimo būdų holistinį (daugialypį) vaizdą. Formuluoti klausimus ir į juos atsakyti.

Kokias kompetencijas ugdysime?

• atsiminti anksčiau išmoktus faktus, terminus bei sąvokas
• žinias panaudoti naujoje situacijoje
• įžvelgti loginius, reiškinį apibūdinančius ryšius 
• pasakyti ir apginti savo nuomonę, pagrįsti samprotavimus, analizuoti informaciją
• formuluoti klausimus
• išrinkti elementus iš įvairių šaltinių ir sujungti juos į naują visumą
• sukurti unikalų, originalų žodinį produktą apie minėtą reiškinį
• dirbti grupėse

Kaip veikla ugdys mokinius?

Grupei duodamas KUBAS. Ant kubo šonų užrašyti žodžiai: Apibūdink, Kodėl, Paaiškink, Pasiūlyk, 
Pasidalink, Sugalvok. 

Gali būti ir kiti variantai. Viskas priklauso nuo pamokos temos, pvz.: Apibūdink (aprašyk, pateik, 
įvardink), Palygink (į ką panašus? kuo skiriasi?), Išanalizuok (iš ko pagaminta? kokia sudėtis, kokios da-
lys?), Pritaikyk (kur gali panaudoti? ką gali padaryti?), „Už“ – „Prieš“ (pasakyk gerąsias ir blogąsias savy-
bes), Patobulink (ką pakeistum)?

Kubo išklotinė pateikta 1 priede.

Kubo panaudojimas gali turėti kelis variantus:

1 variantas: klausimus formuluoja mokytojas. Parodomas 
pavyzdys, kaip reikia dirbti su kubu.

2 variantas: klausimus formuluoja patys mokiniai, kubais 
grupės keičiasi ir analizuoja atsakymus.

3 variantas: kubas metamas. Visi mokiniai kelia klausimus 
pagal nuorodą, esančią ant į juos iškritusio šono.

Grupė pasirenka vieną nagrinėjamą vidinės energijos kitimo 
būdą.
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Formuluoja 6 klausimus pagal pateiktas Kube nuorodas. Lentoje gali būti rodomi klausimieji 

žodžiai ir veiksmažodžiai:

Apibūdinti Kodėl? Pasiūlyk Paaiškink Pasidalink Sugalvok

• apibrėžti
• aprašyti
• papasakoti
• atpasakoti
• atpažinti
• išvardyti
• pavadinti
• surasti 

tekste
• pasakyti
• parodyti
• pavaizduoti
• išdėstyti

• Kam?
• Dėl ko?
• Kiek?
• Kokiam?

• pritaikyti
• įgyvendinti 
• parodyti 
• iliustruoti
• išspręsti
• atlikti 
• naudoti
• vykdyti
• daryti 

eskizus
• rašyti
• sudaryti
• inscenizuoti

• interpretuoti 
• duoti pavyzdį 
• surasti tekste
• išversti
• perfrazuoti 
• išrinkti
• atpažinti
• klasifikuoti 
• pažymėti
• užrašyti
• nurodyti
• palyginti 
• apibendrinti

• Ką jauti, kai (…)?
• Kodėl taip galvoji?
• Kaip vertini?
• Kaip patikrinti? 
• Kokia hipotezė 

keliama?
• Ar gali nuspėti? 
• Jei reikėtų atlikti 

bandymą, (...).
• Kodėl taip sprendi? 
• Kokią išvadą pada-

rei, kai (...)?

• sukurti
• išrasti
• sudaryti
• sukomponuoti 
• suformuluoti 

sprendimą
• paruošti
• padaryti
• numatyti
• suplanuoti
• sujungti
• susieti
• išplėsti
• išskleisti

Klausimai surašomi į lapą ir perduodami kitai grupei. Bendradarbiaudami mokiniai aptaria atsa-
kymus ir garsiai pasako juos visai klasei. Ta grupė, kuri ruošė klausimus, vertina atsakinėjančią grupę, 
papildo atsakymus arba pasiūlo savo.

Mokytojo lūkesčiai (arba kokie bus mokinių vaidmenys?)

Pamoka skirta temos „Vidinė energija ir jos kitimo būdai“ apibendrinimui. 
Mokiniai savarankiškai arba grupėje nagrinėja reiškinį, kelia klausimus ir gilinasi į reiškinio detales 

etapuose: „Apibūdinti“, „Paaiškinti“. 
Naudojasi turimomis žiniomis. Išmoksta formuluoti klausimus, pasinaudodami lentelėje duotais 

veiksmažodžiais.
Tiria faktus, įrodymus ir iš įvairių šaltinių: vadovėlio, užrašų, interneto ir t. t. Renka informaciją apie 

reiškinį.
Formuluodami klausimus etape „Pasidalink“, išmoksta atskirti faktus nuo nuomonės.
Analizuoja idėjas, pasiūlymus ir prielaidas. Ypač etapuose „Pasiūlyk“ ir „Sugalvok“.
Stengiasi išmokti korektiškai apibūdinti problemą, ją performuluoti.
Išmoksta supaprastinti klausimus ir paaiškinimus etapuose „Paaiškinti“ ir „Kodėl“.
Įsiklauso į kitų aiškinimą, kritiškai vertina jų klausimus bei atsakymus.
Aiškindami vengia emocijų, išmoksta kontroliuoti save. 
Mąsto originaliai, nesilaiko šablonų.

Mokymosi šaltiniai: vadovėlis, užrašai, mąstymo žemėlapiai, internetas.

Kūrybinio ir kritinio mąstymo įrankiai ir metodai:

Prieš pradedant apibendrinamąją pamoką, reikėtų organizuoti trumpą apklausą. 
Tinka įvairūs metodai: „Teisinga – klaidinga“ , „Taip – ne“, „Nebaigti sakiniai“ ir kt. Manome, kad 

šioje pamokoje su Bloomo Kubu derintinas klausimų formulavimo metodas, padedantis mokiniams 
efektyviai ugdytis gebėjimą kelti klausimus. Atsiranda pasitikėjimas savo jėgomis, kad su užduotimi 
susidoros.
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Mokiniams duodama lentelė su klausimais ir su jau nagrinėtos temos terminais. Reikia suformu-
luoti kiek galima daugiau klausimų, naudojant klausiamuosius žodžius ir terminus.

Klausiamieji žodžiai Sąvokos

Kaip?
Kas?
Kur?
Kodėl?
Kiek?
Iš kur?
Koks?
Kam?
Kokiu būdu?
Kaip siejasi?
Iš ko sudaryta?

Šiluminis judėjimas
Temperatūra
Molekulių judėjimas
Temperatūrinė skalė
Vidinė energija
Mechaninis darbas
Šiluminis laidumas
Konvekcija
Šiluminis spinduliavimas 
Džaulis
Kalorija

Pamokoje siekiama aktyvaus ir sąmoningo kiekvieno mokinio darbo, kalbos mokymo ir įgūdžių 
sudarymo vienovės.

Mokytojas diferencijuoja užduotis, leisdamas vieniems mokiniams dirbti su žemesnio, o kitiems – 
su aukštesnio lygmens klausimais. Efektyviau tobulina mokinių darbinius įgūdžius.

B. Bloomo KUBAS skiriamas mokinių klausinėjimo įgūdžiams tobulinti, problemas spręsti savaran-
kiškai, panaudojant savo žinias, patirtį, dėmesingumą, logiką ir kūrybinį mąstymą. Šis metodas jungia 
dvi ugdomųjų tikslų sritis – pažinimo ir emocinę: 

• susisteminti ir įtvirtinti anksčiau nagrinėtus dalykus, o žinias panaudoti naujomis sąlygomis
• emociškai reaguoti į gautas žinias
• pritaikyti gautas žinias praktikoje, lavinti asmeninius mokymosi bei mąstymo įgūdžius

Kūrybinio ir kritinio mąstymo produktai/rezultatai. Kas bus kuriama?

Grupės, tyrusios Konvekcijos reiškinį, parengti klausimai ir užduotys:
• Be žodžių nusakykite, kas yra Konvekcija (pantomima, vaidyba). (Apibūdink)
• Kodėl, norint stebėti konvekciją, indą su vandeniu reikia pašildyti iš apačios? (Kodėl)
• Palyginkite natūralią ir priverstinę konvekciją. (Paaiškink)
• Vadovėlyje parašyta, kad konvekcija nesvarumo sąlygomis nevyksta. Kokį pasiūlytumėte atlikti 

eksperimentą, kad tai galima būtų įrodyti. (Pasidalink)
• Kaip galėtumėme išvesti iš pusiausvyros svirtines svarstykles, turėdami degančią žvakę? (Sugalvok)
• Nupieškite eskizą konvencinių srovių, kai šilumos šaltinis yra kambario centre. (Pasiūlyk)

Sukurti „pastolius“

Palaikyti ir kurti pozityvias emocijas, sėkmės patyrimo situacijas, pasitikėjimo savo jėgomis mo-
mentus. Tinka vartoti kokias frazes: Tu gali su tuo susitvarkyti, Aš tikiu tavimi, Matai, kaip puikiai gavojai 
ir pan. 

Kelti klausimus yra sudėtinga, todėl mokiniams yra duodama lentelė su surašytais veiksmažodžiais 
ir klausiamaisiais žodžiais (žr. aukščiau). 

Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka?

• Aplinka tradicinė. Fizikos kabinetas arba IT kabinetas.
• Vadovėlis, užrašai, internetas. Tai apibendrinimo pamoka. 
• Bloomo Kubai.
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Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai. 

Stebimas mokinių darbas, daromos išvados, kaip formuluojami klausimai. Mokinių prašoma papa-
sakoti, kokie klausimai ar užduotyss jiems buvo sunkiausi ir kodėl. Kadangi darbas diferencijuojamas, 
labai svarbu suteikti žodį silpnesniems mokiniams, klausiant, ar suprato, kaip veikia šis metodas, kur 
gallėtų jį pritaikyti. 

Mokiniams, norintiems labiau įsitraukti į temos apibendrinimą, siūloma sukurti penkiaeilį.

Penkiaeilis – tai glausta informacijos ir faktų išraiška, kuria apibūdinama viena ar kita tema. 
Šis metodas parankus sudėtingai informacijai jungti; moksleivių supratingumui įvertinti.
Penkiaeilis – puiki kūrybinės išraiškos priemonė.
Penkiaeilio kūrimo orientyrai:
1. Pirmoji eilutė – temos apibūdinimas vienu žodžiu (paprastai daiktavardžiu).
2. Antroji eilutė – temos apibūdinimas dviem žodžiais (dviem būdvardžiais).
3. Trečioji eilutė – trys žodžiai, išreiškiantys temos veiksmą (paprastai veiksmažodinės formos).
4. Ketvirtoji eilutė – keturių žodžių frazė, išreiškianti įspūdį šia tema.
5. Penktoji eilutė – sinonimiškas žodis, pakartojantis temos esmę.

Konvekcijos temai sukurtas penkiaeilis:

KONVEKCIJA
LAISVA IR PRIVERSTINĖ
ŠILTŲ SROVIŲ PERNEŠIMAS
VYKSTA SKYSČIUOSE IR DUJOSE 
ŠILDYMAS

Parengė Larisa Gražienė, Justina Naujokaitienė
Kauno „Saulės“ gimnazija
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PAŽINKIME SAVE. VERTYBĖS MANO GYVENIME

Kam skirta? 14–15 metų mokiniams. 9 klasė. Psichologija. Etika. Socialinis ugdymas.

Kokias kompetencijas ugdysime?

• pagrįsti savus samprotavimus argumentais
• klausytis vienas kito, suprasti, gerbti
• išsakyti ir apginti savo nuomonę, pagrįsti samprotavimus, analizuoti informaciją
• formuluoti klausimus
• vertinti ir įsivertinti

Diskusija po filmo, aktyvi refleksija

Klausimai:
• Kodėl svarbu turėti vertybines nuostatas?
• Ar mes pastebime kito žmogaus vertybes?
• Kas atsitinka, kai žmonių vertybinės nuostatos nesutampa?
• Kaip mūsų vertybes formuoja kultūrinė patirtis?

Vizualizacija.

Mokiniams rodomas filmukas apie vertybes https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/values

Problemų sprendimu pagrįstas mokymosi procesas.

Mokiniams duodama lentelė su vertybių sąrašu. Prašoma vertybes suranguoti pagal jiems svar-
bius kriterijus.

Kriterijai, pagal kuriuos ranguoju vertybes:

1.   __________________________________________________________________________

2.   __________________________________________________________________________

3.   __________________________________________________________________________

4.   __________________________________________________________________________

5.   __________________________________________________________________________
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Prisirišimas 

meilė, rūpestis, stabilūs 
santykiai, ištikimybė

Nuotykiai

nauja patirtis ir iššūkiai
Tobulėjimas 

meistriškumo siekis, nuo-
latinė pažanga, judėjimas 

pirmyn

Grožis

estetika, galimybė  
puoselėti grožį

Kūryba

saviraiška, galimybė kurti
Konkurencija

 galimybė rizikuoti, patirti 
pergalės džiaugsmą

Laisvė 

nepriklausomybė,  
galimybė pačiam  

tvarkytis

Šeimyninė laimė

stabilūs šeimyniniai  
santykiai, jaukūs namai, 

laimingi vaikai

Pripažinimas

galimybė būti garsiam, 
gerai žinomam

Naudingumas 

pagalba kitiems,  
visuomenės tobulinimas

Dvasingumas

dora, tyrumas,  
nuoširdumas

Sveikata

puiki fizinė ir dvasinė 
savijauta

Tvarka

ramybė, aiškumas, 
stabilumas, pastovumas

Dalyvavimas 

priklausymas grupei, 
įsitraukimas į  

bendras veiklas

Vidinė harmonija

taika su savimi

Dieviškumas

tikėjimas, religija 
Jėga

galimybė valdyti,  
būti autoritetu,  

daryti įtaką kitiems

Malonumai 
laisvalaikis, šventės, 

pramogos

Išmintis

troškimas suprasti  
giliausias gyvenimo  

tiesas

Turtas

daug pinigų, prabangūs 
daiktai

Savigarba

pagarba sau, pagrįstas 
didžiavimasis savimi

Pamokos struktūra:

• Įvadinė dalis. 
 – Aptariama, ką bus veikiama pamokoje, kuo ji bus naudinga, svarbi ir įdomi. 

Aiškinama, kad klausimų kėlimo menas yra skirtas aukštesnių gebėjimų ugdymui. Primena-
mos pamokos taisyklės, kuriant saugią pamokos atmosferą.

 – Paskelbiamas pamokos uždavinys.
Susitariama, ko reikės norimam uždaviniui pasiekti. Aptariama mokinių veikla.

• Pagrindinė dalis.
 – Žiūrima filmuota medžiaga ir ji aptariama.
 – Ranguojamos vertybės.
 – Žaidžiamas aktyvus žaidimas. 
 – Kuriamas mąstymo žemėlapis.
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• Baigiamoji dalis. 
 – Grupėse pristatomi sukurti minčių žemėlapiai.
 – Aptariama tai, kas išmokta pamokoje.
 – Minčių žemėlapiai iškabinami klasėje.

Patrauklumas

Mokiniai reflektuoja apie savo gyvenimišką patirtį, mokosi priimti kito nuomonę, diskutuoti. 
Mokytojas atlieka veiklų koordinatoriaus vaidmenį, reikiamu metu užduoda mąstymą skatinan-

čius klausimus. 
Suplanuotos veiklos mokiniams vizualiai patrauklios, greitai kintančios, skatinančios aktyvų įsi-

traukimą.

Bendradarbiavimas

Darbas grupėse, diskusijos. Porose ar grupėse palygina savo verybių žemėlapius, suranda, kas 
bendro, kas skiria. 

Jeigu klasėje yra kitokios kultūrinės patirties mokinių, reikia aptarti, kodėl ir kaip mūsų vertybes 
formuoja kultūrinė patirtis. 

Mokiniai suramda žmones (garsius arba ne), labiausiai atitinkančius jų vertybių sistemą. Sukuria 
ateities gyvenimo viziją “Koks gyvenimas laukia/lauktų”. Tai gali būti rašinys arba paveikslas. 

Refleksija

Aptariamas darbas pamokoje. Skatinama kiekvieną įsitraukti ir prisiimti atsakomybę už atliktą dar-
bą. Reflektuojama: kokį poveikį darbas pamokoje man padarė? kokį tai ryšį turi su mano gyvenimu? kas 
man iš to? dėl kokių vertybių turėčiau ką nors keisti savo gyvenime? ką turėčiau turėčiau kasdien daryti, 
puoselėdamas siektinas/turimas vetybes? kaip pasiekti tam tikras vertybes? ar vertybė yra siekiamybė? 

Kūrybinio mąstymo užduočių vertinimo kriterijai.

Sukurti mokinių vertybinių nuostatų minčių žemėlapiai.
Remiantis minčių žemėlapiu, sukurtas įsivaizduojamas/siektinas gyvenimo scenarijus.
Naudoti įvairūs šaltiniai: knygos, vadovėliai, žurnalai ir kt.
Dirbta grupėse, porose. 

Parengė Justina Naujokaitienė, Larisa Gražienė
Kauno „Saulės“ gimnazija
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KŪRYBINIS TIRIAMASIS DARBAS.  

KAIP TERMOMETRU IŠMATUOTI KŪNO MASĘ?

Kam skirta? 14–15 metų mokiniams. 9 klasė. Fizika.
Koks užduoties tikslas? Eksperimentuojant, rasti būdą be svarstyklių nustatyti stiklinės masę.

Kokias kompetencijas ugdysime?

• gebėjimą taikyti žinias apie šilumos kiekį bei šilumos mainus naujoje situacijoje,
• tyrinėjimo, problemų sprendimo įgūdžius,
• savarankišką mąstymą, originalumą,
• gebėjimą priimti sprendimą , 
• tiriamosios veiklos,
• gebėjimą planuoti ir apmąstyti mokymosi procesą ir rezultatus.

Kaip kūrybinė ir/ar kritinė veikla ugdys mokinius?

Pamokoje kuriami tam tikri nematomi „rėmai“ – trys kritinio mąstymo modelio realizavimo pako-
pos – žadinimo, prasmės suvokimo, refleksijos.

Žadinimo ir įsitraukimo pakopoje mokiniai parengiami priimti ir suvokti informaciją užkoduota 
užduotyje.

Antroje, prasmės suvokimo, pakopoje, mokiniai apmąsto, kokiu būdų galimą būtų išmatuoti tem-
peratūrą. Čia atsiskleis jų gebėjimas taikyti žinias naujoje situacijoje, praktiniai gebėjimai: numatyti 
tyrimo eigą, kelti hipotezes, parinkti priemones ir t.t.

 Apmąstymas arba refleksija – tai pamokos etapas, kai vaikas pergalvoja idėjas ir sunkumus, su 
kuriomis susidūrė, ir prasmes, kurias suvokė, kai jis savęs klausia, interpretuoja, taiko, po to įrodinėja 
suolo partneriui idėjas ir perpratęs esmę, įterpia naują patirtį, pasidalindamas ją su kitais.

Koks mokytojo vaidmuo mokiniams atliekant užduotį/is?

• Mokymosi šaltiniai: vadovėlis, lentelės.
• Mąstymą skatinantis klausimai:

 – Kada rašoma šiluminio balanso lygtis? Ką iš jos galima sužinoti?
 – Kaip apskaičiuosite atiduodama šilumos kiekį stiklinei? 
 – Kokius dydžius reikia žinoti, kad rasti stiklinės masę?
 – Kokių papildomai domenų reikia ieškoti? 
 – Iliustruokite (brėžinių, schema, paveikslėliu savo eksperimentą)
 – Nusakykite priežastį, dėl kurios gali nesutapti stiklinės masė apskaičiuota netiesioginiu 

būdu, su masę išmatuota svarstyklėmis?
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Kūrybinio ir kritinio mąstymo įrankiai ir metodai

1. Metodas „taip“ – „ne“ su praplėtimu. Pateikiami mąstymą skatinantis klausimai skirti šiai temai:

Nr. Teiginys Taip Ne Paaiškinkite

1. Ar kūno masė įeina į šilumos kiekio 
formulę?

+ Formulėje Q = cm (t2 – t1) masė yra

2. Ar skirsis termometrų parodymai, kai 
matuosime virdulyje karšto vandens 
temperatūrą ir įpilto į stiklinę ?

+ Stiklinėje įdėtas termometras rodys 
mažesnę temperatūrą, nes dalis šilumos 
buvo perduota stiklinei.

3. Ar reikia, kad stiklinė būtų sugraduo-
ta ml?

+ Reikia žinoti įpilto vandens masę.

4. Ar reikia žinoti stiklo tankį? + Jo nereikia, nes į formulę tankis neįeina.
5. Ar reikia žinoti stiklo savitąją šilumą? +  nes į formulę savitoji šiluma įeina.
6. Nustatant stiklo masę į stiklinę įdeda 

termometrą vieną kartą?
+ Į stiklinę įdeda termometrą du kartus, 

matuojant oro temperatūrą jame ir 
matuojant nusistovėjusią temperatūrą 
vandens

2. Kartodami, mokiniai prieina prie išvados, kad apskaičiuos stiklinės masę, jei žinos tris tem-
peratūras: oro, karšto vandens virdulyje ir vandens įpilto į stiklinę po nusistovėjusios šilumi-
nės pusiausvyros. Taip pat jiems reikia žinoti stiklinės tūrį ir stiklo savitąją šilumą. 

3. Toliau naudojamas vizualinis mąstymo būdas. Panaudodami savo sukurtus atraminius si-
gnalus, paveikslėlius ar formules, sudėlios eksperimento schemą ir masės apskaičiavimo 
kelią. Nuolat stebime ir reikiamu momentu padedame. 

4. Ne tiek svarbus pats tyrimas, kiek apmąstymo procedūra, kaip jį atlikti ir apskaičiuoti stiklinės 
masę.

Kūrybinio ir kritinio mąstymo produktai/rezultatai

Mokiniai sukuria savo mąstymo žemėlapį.

1 1 1 t2

2 2 2 t2 1

2

2 t2 t1
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Sukurti „pastolius“ – nukreipti į teisingus mokymosi rezultatų sukūrimo etapus.

1. Prisiminkite, kaip apskaičiuojamas šilumos kiekis, kurį kūnas gauna arba netenka šilumos 
perdavimo būdu.

2. Mokinių darbo lapuose yra pavaizduotos priemonės, kurias jie naudoją konstruojant tyri-
mą. Mokinių prašoma sudaryti veiksmų eiliškumą.

3. Iš kur stiklinė, kurios masę mes skaičiuojame, gauna šilumą?
4. Prisiminkite laboratorinį darbą ir jo išvadas, kai skaičiavome metalinio ritinėlio savitąją šilu-

mą. Kokius šilumos kiekis mes lyginome?
5. Kodėl rezultatas nėra toks tikslus, kaip sveriant stiklinę svarstyklėmis?
6. Viena mokinių pora atlieka bandymą ir lentoje užrašo išmatuotus dydžius.

Fraziologizmas. Kūno masę galima išmatuoti ir kitais būdais, pvz., spyruoklinę svyruoklę arba sąvei-
kaujant nežinomos masės kūnui su kitais kūnais, kurių masę jus žinote. Todėl vertėtų mokiniams paro-
dyti šiuos eksperimentus. 

• Ką galėtų reikšti mūsų darbe šis ženkliukas? 
 – „Išmatuoti viską, ką galima išmatuoti, o ką negalima išmatuoti  

padaryti matuojamu“. G. Galilėjus
 – „Jei jūs ko nors negalite išmatuoti, vadinasi jūs negalite juo valdyti.“ 

Autorius nežinomas

Kokie mokytojo lūkesčiai mokinių atžvilgiu (arba kokie bus mokinių vaidmenys)?

• Mokiniai savarankiškai prisimena, kokius dydžius jiems reikia žinoti, kad galima būtų apskai-
čiuoti masę iš šilumos kiekio formulės.

• Mokiniai dirba porose aptardami savo veiksmų planą, aiškinasi, prognozuoja, numato tyrimo 
eigą , bando, klysta, vyrauja diskusijos ir atradimo metodai.

• Ryškėja aukštesnį pažinimo lygiai: sintezės (konstravimas, kombinavimas, apibendrinimas, bei 
hipotezių kėlimas) bei vertinimo (sprendimų priėmimas, nuomonės susidarymas, argumentuo-
tas kritikavimas ). 

• Savarankiškai kelia sau klausimus ir kuria planą, kaip galima apskaičiuoti kūno masę.
• Braižomą loginė schemą, kaip tai bus įgyvendinama. Išmatuojama kambario temperatūra, kurio-

je buvo stiklinė, išmatuojama karšto vandens temperatūra, temperatūrą, kuri nusistovi įpylus pilną 
stiklinę vandens. Žinodami stiklinės tūrį, stiklo savitąją šilumą bei taikydami šiluminio balanso lygtį, 
apskaičiuojama stiklinės masė.

• Pamokoje siekiama atsisakyti mokytojo, kaip vienintelio informacijos šaltinio, vaidmens.
• Refleksijai taikomi tokie klausimai:

 – Klausimai, kurie skirti patikslinti mąstymo procesą atliekamo darbo eigoje (Ar galite patiks-
linti savo mintis dėl šiluminio balanso lygties taikymo? Ar sudarant loginę schemą, mąstymo 
žemėlapį, radote kelią? Kaip kilo idėja apie eksperimento procedūrą?

 – Klausimai, kurie skirti įrodymui ( Kokiu būdų mes galime įrodyti, kad kelias masei nustatyti, 
yra teisingas. Kuo turime remtis? Į ką šiame eksperimente galime nekreipti dėmesio? Kas 
buvo sunkiausia ieškant būdą masei nustatyti, taikant šiluminio balanso lygtį?

• Mokiniai permąsto, kokias priemones reikia pasirinkti eksperimentui ir kokius dydžius reikia 
papildomai žinoti.

• Atliks reikalingus matavimus , apskaičiuos stiklinės masę netiesioginiu, patikslins, ar masės su-
tampa su mase pasveriant stiklinę.
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Vertinimas (kas bus įrodymai, kad mokiniai ir mokytojai yra patenkinti rezultatais?)

Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų (produktų) vertinimo kriterijai. 
Stebimas mokinių darbas, daromos išvados, kaip naudojami mąstymo įgūdžiai. Mokinių prašoma 

papasakoti apie tai, kaip jie dirbo, koks buvo pasirinktas kelias, ką jie galvojo apie savo kelio pasirinki-
mą. Analizuojami jų veiksmai, kaip braižomas mąstymo žemėlapis, kurie ryšiai jiems sekasi sunkiausiai. 
Su humoru žiūrima į nesėkmes, Kai nepavyksta, mokiniai prašo pagalbos mokytojo. Mokytojas tik nu-
kreipia. 

Svarbiausi klausimai tiems, kurie atliko darbą be pagalbos: „Kaip jums pavyko? Koks buvo svar-
biausias atskaitos taškas formuojant mąstymo žemėlapį?“, „Ar galėjo mąstymo žemėlapyje būti dau-
giau „šakų“ ir „kekių“? Kokių?“ 

Svarbiausi klausimai tiems, kuriems padėjo: „Kodėl nepavyko padaryti patiems?“, „Ar dabar kai 
darbą atlikote, galėtumėte paaiškinti kitiems kaip nustatyti kūno masę netiesioginiu būdu?“

Pabaigoje pamokos refl eksijai panaudokite 5 pirštų metodą.

Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka? 

• Aplinka gali būti tradicinė ir netradicinė. Viskas priklauso nuo to, kokia veikla organizuojama: 
pamokinė ar popamokinė.

• Tyrimui atlikti reikalingos priemonės: termometrai, sugraduotos stiklinės, karštas vanduo.

Tėvų ir kitų partnerių įtraukimas į ugdymo procesą

Netiesioginiai matavimai yra dažnas reiškinys kasdieniniame gyvenime, todėl tėvų prašomą pa-
pasakoti mokiniams apie pasitaikančius atvejus: ilgio matavimą, lyginant su etalonu, jėgos matavimą, 
žinant masę, automobilio greičio nustatymas ir pan. Mokinių pasiekimai atliekant šį darbą pagerės, jei 
tėvai su mokiniais aptars šio laboratorinio darbo eigą ir tikėtinus rezultatus, kitaip padės savo vaikams.

Parengė Larisa Gražienė, Justina Naujokaitienė 
Kauno „Saulės“ gimnazija
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SAVARANKIŠKAS KŪRYBINIS TYRIMAS.  

SUGALVOTI BŪDĄ,  

KAIP NUSTATYTI LUPOS DIDINIMĄ

Kam skirta? 15–16 metų mokiniams. 10 klasė. Fizika.
Koks užduoties tikslas? Rasti būdą (-us) lupos didinimui nustatyti.

Kokias kompetencijas ugdysime?

•  taikyti žinias apie lęšio didinimą naujoje situacijoje
•  tyrinėti, spręsti problemas
•  savarankiškai mąstyti, originaliai
•  priimti sprendimus 
•  organizuoti tiriamąją veiklą
•  planuoti ir įvertinti mokymosi procesą, rezultatus

Kaip veikla ugdys mokinius?

Pamokoje kuriami tam tikri nematomi „rėmai“ – trys kritinio mąstymo modelio realizavimo pako-
pos – žadinimo, prasmės suvokimo, refleksijos.

Žadinimo ir įsitraukimo pakopoje mokiniai parengiami priimti ir suvokti informaciją. 
Prisiminkime garsųjį Šerloką Homsą.
 
Šerlokas Homsas, ieškodamas nusikaltėlių, naudodavosi vienu pagrindiniu įrankiu ir metodu. Kokiais? 

(mokiniai spėja, kad tai dedukcija ir lupa)
Ieškodamas tinkamos lupos, kuri didintų apie 10 kartų, Šerlokas su daktaru Vatsonu nuvyko į mažą 

optinių prietaisų parduotuvę. Apžiūrėjęs kelis pavyzdžius, išsitrinko tinkamiausią. 
 – Kaip jūs tai padarėte, Holmsai? – paklausė Vatsonas. 
 – Elementaru, Vatsonai, – atsakė. – Tiesiog reikia (...).

Prasmės suvokimo pakopoje mokiniai gauna kūrybinę užduotį: sugalvoti būdą (būdus), kaip nusta-
tyti lupos didinimą. Čia atsiskleis jų tiriamosios veiklos kompetencijos: kelti hipotezes, parinkti priemo-
nes ir t. t.

Refleksija – tai pamokos etapas, kai mokinys įvertina idėjas ir sunkumus, su kuriais susidūrė, ir tie-
sas, kurias suvokė; kai sau kelia klausimus, interpretuoja, taiko, po to įrodinėja suolo draugui, apiben-
drina naują patirtį, pasidalindamas ja su kitais.

Mokytojo lūkesčiai (arba kokie bus mokinių vaidmenys?)

• Mokiniai savarankiškai prisimena, kokius dydžius reikia žinoti, norint nustatyti lupos didinimą, 
ieškant panašumų su glaudžiamuoju lęšiu.

• Mokiniai dirba porose,  aptardami savo veiksmų planą, aiškinasi, prognozuoja, numato tyrimo 
eigą, bando, klysta. 

• Ryškėja aukštesni pažinimo lygiai: sintezės (konstravimas, kombinavimas, apibendrinimas bei 
hipotezių kėlimas) ir vertinimo (sprendimų priėmimas, nuomonės susidarymas, argumentuota 
kritika).
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• Kelia sau klausimus ir eksperimentuodami į juos atsako.
• Pamokoje siekiama atsisakyti  mokytojo, kaip vienintelio informacijos šaltinio, vaidmens.
• Refleksijai taikomi tokie klausimai:

 – Klausimai, skirti patikslinti mąstymo procesą darbo eigoje (ar galite patikslinti savo mintis 
dėl sugalvoto būdo lupos didinimui nustatyti? ar pasitvirtino jūsų spėjimas? kokios  kilo idė-
jos dėl eksperimento eigos?).

 – Klausimai, skirti įrodymui (kokiu būdu mes galime  įrodyti, kad eksperimentas  leis nustatyti 
lupos didinimą? kodėl kyla abejonės? kokie galėtų būti įrodymai? kas buvo sunkiausia, pla-
nuojant eksperimentą?).

 – Klausimai, demonstruojantys požiūrį ir perspektyvą (ar matote kitą būdą, kaip nustatyti lupos 
didinimą? ar turite alternatyvų? kokius klausimus sau kėlėte, planuodami eksperimentą?).

• Mokiniai įvertina savo atliktas veiklas ir įsivertina.
• Sukuria įvairius būdus lupos didinimui nustatyti ir juos pristato viešai. Paaiškina įsivaizduoja-

mam Vatsonui, kaip nustatyti lupos didinimą.

Mokymosi šaltiniai: vadovėlis ir internetas.

Mąstymą skatinantys klausimai:

• Kuo panaši lupa į glaudžiamąjį lęšį? 
• Kokius dydžius reikia žinoti, norint rasti didinimą?
• Kokias priemones reikėtų pasirinkti? 
• Kokiu būdu galime patikrinti, ar pasirinktas būdas yra teisingas (neteisingas).
• Iliustruokite brėžiniu, schema, paveikslėliu savo eksperimentą.
• Nurodykite priežastį, dėl kurios nepavyksta? 

Kūrybinio ir kritinio mąstymo įrankiai ir metodai:

1. Metodas „Taip – ne“. Duodami tokie teiginiai:

Nr. Teiginys Taip Ne

1. Lupa – tai skaidomasis lęšis.
2. Lupa kuria menamąjį daikto atvaizdą
3. Lupos didinimas nėra pastovus.
4. Glaudžiamojo lęšio didinimas nustatomas, žinant daikto ir 

vaizdo aukščius.
5. Lupa nutolusi nuo daikto atstumu, kuris yra lygus geriausiam 

matymo nuotoliui.
6. Lupos židinio nuotolis didesnis tos lupos, kuri storesnė.
7. Lupa kuria neapverstą daikto atvaizdą.
8. Daiktas prieš lupą dedamas didesniu nei 2F atstumu.
9. Kuo didinimas didesnis, tuo lupa didesnė.

10. Daiktas padėdamas 5 cm atstumu prieš lupą. Ar lupos židinio 
nuotolis lygus 10 cm? 

2. Kartodami, mokiniai padaro išvadą, kad didinimui nustatyti reikalingi h (daikto aukštis), H 

(atvaizdo aukštis), f (atstumas nuo lupos iki vaizdo) ir d (atstumas nuo daikto iki lupos).
3. Toliau naudojamas problemų sprendimo metodas. Ar mokiniai kritiškai mąstys? Jei taip: 

jie sąmoningai kontroliuoja tai, ką galvoja. Kuria būdą lupos didinimui nustatyti. 
Skiria laiko sąmoningiems apmąstymams į klausimus: kodėl? kokiu būdu?
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Kūrybinio ir kritinio mąstymo produktai/rezultatai:

Ištraukos iš mokinių darbų:
• (…) reikia laikyti stebimą daiktą tokiu atstumu, kad atvaizdas susidarytų geriausio matymo 

nuotolyje (f = 25 cm). Žinant šį atstumą ir išmatavus atstumą nuo daikto iki lupos, pagal formulę 
Γ= f/d galima apskaičiuoti didinimą.

• (…) reikia padėti liniuotę ant lapo su langeliais. Prisimerkti. Žiūrėti pro lupą. Pasinaudoti šalia 
esančia liniuote, pažymėti joje, koks langelio aukštis, kai žiūrima pro lupą. Žinant, kad vienas 
langelis 0,5 cm, ir išmatavus atstumą, kuris pažymėtas liniuotėje, galima apskaičiuoti didinimą 
pagal formulę Γ= H/h.

• (…) reikia nukreipti lupą į šviesos šaltinį ir surinkti visus spindulius į vieną tašką. Tada galime 
išmatuoti atstumą nuo to taško iki lupos. Taip rasime lupos židinio nuotolį. Šis atstumas lygus 
atstumui lupos nuo atvaizdo. Kadangi lupa kuria menamąjį atvaizdą, d galime rasti iš formulės: 
1
F

1
d

1
f

= – . Toliau apskaičiuojame lupos didinimą.

Sukurti „pastolius“

1. Prisiminkite, kaip galima apskaičiuoti didinimą?
2. Kodėl mums pavyksta pamatyti padidintą atvaizdą, nors atvaizdas yra menamas?
3. Prisiminkite laboratorinių darbų išvadas; kai turėjote sklaidomąjį lęšį, ar matėte žvakutės 

menamąjį atvaizdą ekrane? Kodėl dabar matote?
4. Keičiant lupos padėtį, keičiasi atvaizdo matmuo, ryškumas? Kodėl taip vyksta?
5. Frazeologizmas „Ieškokite moters“. Šis posakis toks žinomas, kad dauguma netgi moka jį pa-

sakyti originalo kalba, t. y. prancūziškai. Posakį į pasaulį išleido Aleksandras Diuma. Diuma 
romane jį nuolat vartodavo vienas seklys, turėdamas omenyje, kad visi nusikaltimai vienaip 
ar kitaip daromi dėl moterų. 
Kada mes galėtume pavartoti minėtą frazeologizmą?

6. Papasakokite kelis anekdotus apie Šerloką ir Vatsoną.

Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka? 

• Aplinka gali būti tradicinė ir netradicinė. Pamoka arba būrelis.
• Tyrimui atlikti reikalingos įvairios lupos, liniuotės ir kt.

Šis tyrimas yra paprastas, bet reikalaujantis sumanumo ir mokėjimo taikyti žinias nestandarti-
nėje situacijoje.

Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų (produktų) vertinimo kriterijai. 

Stebimas mokinių darbas, daromos išvados, kaip naudojami mąstymo įgūdžiai. Mokinių prašoma 
papasakoti, kaip jie dirbo, koks buvo pasirinktas kelias, ką jie galvojo apie savo kelio pasirinkimą. Ana-
lizuojami jų veiksmai, kaip laiko lupą, kokiu atstumu nuo akies, kas nepavyksta. Su humoru žiūrima į 
nesėkmes, sekama, kiek kartų bando, kol pavyksta. 

Kai pavyksta darbą padaryti, parodo mokytojui. Gauna jo pritarimą. 
Mokytoja paprašo padėti kitiems. Jie patys tampa mokytojais.
Svarbiausi klausimai tiems, kurie atrado būdą patys: kaip jūs galite įrodyti, kad jūsų kelias yra teisin-

gas? kodėl iš pradžių nepavyko? kaip radote teisingą kelią? 
Svarbiausi klausimai tiems, kuriems reikėjo padėti: kodėl nepavyko padaryti patiems? ar galėtu-

mėte paaiškinti kitiems, kaip nustatyti lupos didinimą? kuris pristatytų būdų jums patiko labiausiai? 
kodėl?

Parengė Larisa Gražienė, Justina Naujokaitienė
Kauno „Saulės“ gimnazija
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PATYČIOS MOKYKLOJE IR VISUOMENĖJE

Kam skirta? 15–18 metų mokiniams. Socialiniai mokslai. Psichologija. Gimtoji kalba. Užsienio kal-
ba.

Koks užduoties tikslas? Sužinoti apie patyčias: kas jos yra? ko reikia, kad socialinė aplinka būtų 
gera? kokia aplinka yra gera, o kokia ne?

Kokias kompetencijas ugdysime?

• analizuoti, sisteminti informaciją, daryti išvadas
• bendradarbiauti
• tobulinti kalbinius įgūdžius 

Kokia veikla ugdys kūrybinį ir kritinį mokinių mąstymą?

Mokiniai ieškos informacijos apie patyčias: statistika, atsargumo priemonės ir kiekvieno žmogaus 
teisė į gerą psichofizinę darbo ir namų aplinką. 

Įvertins savo elgesį patyčių situacijoje.
Dirbs poromis arba grupėmis: kels klausimus ir atsakys į juos. Išsiaiškins problemas. Darys išvadas.
Kiekvienas grupės narys dirbs, siekdamas geriausių rezultatų.
Mokiniai įvertins savo poros arba grupės darbą.

Kokie mokytojo lūkesčiai?

1. Mokiniai nagrinės įvairias socialines situacijas. 
Teisingai įvertins jas: nurodys, kuriose yra patyčių. Paaiškins, kodėl taip galvoja.

2. Naudodamiesi įvairiais informacijos šaltiniais, ras patyčių apibrėžimą, sužinos, kokios paty-
čių pasekmės ir atsargumo priemonės.

3. Kritiškai vertins informacijos šaltinius. Argumentuos, kuriuo iš jų galima remtis ir kodėl.
4. Mokiniai analizuos savo patirtį ir parašys tris teiginius, kodėl žmonės tyčiojasi vieni iš kitų.

Diskutuos, analizuos patyčias iš įvairių pozicijų: auka, besityčiojantis ir pašalinis asmuo. 
Ieškos atsakymo, kaip išvengti patyčių.

5. Atidžiai žiūrės filmą apie patyčias, pavyzdžiui: 
Forestas Gumpas (Forest Gump), 13 priežaščių kodėl (13 reasons why), Mažas viščiukas, Patyčios 
(Bully), Stebuklas (Wonder) ir pan.

6. Kai mokytoja filmą sustabdys, mokiniai parašys jo pabaigą ir perskaitys garsiai.
7. Pažūrės filmo tęsinį. Palygins filmo pabaigą su savo versija.
8. Sukurs plakatą, pavadinimu „Žmogus žmogui draugas“.

Koks yra mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)?

Mokytojas yra mokomojo proceso koordinatorius:
demonstruoja paveikslėlius, nuotraukas, plakatus, filmą, duoda situacijas, klausimus ir užduotis. 
Kelia mąstyti verčiančius klausimus. Padeda mokiniams darbo metu: siūlo vaizdinius įrankius ir 

probleminio mąstymo modelius, pavyzdžiui, minčių žemėlapius. 
Įvertina mokinių parengtą plakatą ir parašytą filmo pabaigą.
Sudaro sąlygas patiems mokiniams įvertinti bendradarbiavimą grupėse. 
Mokytojas privalo užtikrinti, kad užduoties mokomasis turinys atitiktų nacionalinio ugdymo plano 

reikalavimus.
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Kokia bus mokymosi aplinka? 

Mokymasis pradedamas klasėje, o tęsiamas mokyklos bibliotekoje arba studijų kambariuose. 
Mokiniai naudojasi savo nešiojamaisiais kompiuteriais arba bibliotekos.
Pasakojimas ir plakatas gali būti kuriamas tiek mokykloje, tiek namuose.

Vertinimas (kas rodys, kad mokiniai ir mokytojai yra patenkinti rezultatais?)

Veiklos vertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai:

• Mokytojas
Nuolat vertina: nuolat palaiko grįžtamąjį ryšį.
Įvertina parašytą filmo pabaigą. Svarbus turinys, forma ir kalba: gramatika, sintaksė, stilius, žo-
dynas.
Įvertina sukurtą plakatą: kompozicija, bendras įspūdis, originalumas, turinys.
Savianalizė: kaip pristačiau užduotį? ar ji davė efektą? gal kitą kartą temos nagrinėjimą turėčiau 
organizuoti kitaip? kaip vertinu pagalbą mokiniams? ar dirbau efektyviai?

• Mokiniai
Įsivertina: ko išmokau? ar tai turės įtakos mano gyvenimui? kaip dirbau? ką galėčiau padaryti 
geriau?

• Mokytojas ir mokiniai
Įvertina grupės darbą. 

Autoriai: Ena Ulversøy, Anne Kristin Skår ir Agnieszka Golec-Rutkowska, 
„Fitjar vidaregåande” mokykla, Norvegija
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NATŪRALI APLINKA. MĄSTYKITE NAUJAI 

Kam skirta? 15–18 metų mokiniams. Socialiniai mokslai. Biologija. Gimtoji kalba. Užsienio kalba. 
Tikslas. Apibūdinti vartojimą. Atsakyti į klausimus: koks vartojimas reikalingas? koks vartojimas 

jau perteklinis? ką daryti, kad vartojimas nekeltų grėsmės natūraliai aplinkai? kaip sumažinti vartoji-
mą? 

Kokias kompetencijas ugdysime?

• analizuoti
• sisteminti informaciją ir daryti išvadas 
• bendradarbiauti

Kokia veikla ugdys kūrybinį ir kritinį mokinių mąstymą?

Mokiniai ieškos informacijos apie natūralią aplinką, darnų vystymąsi, vartojimą tikslingą ir perte-
klinį, anglies dioksido pėdsakus.

Įvertins savo vartojimo įpročius ir elgesį; jų įtaką natūraliai aplinkai.
Dirbs poromis arba grupėse: kels klausimus ir į juos atsakys, lygins draugų ir savo atsakymus, ge-

neruos idėjas ir išsiaiškins problemas. Ieškos tiksliausio žodžio, vertindami faktus.
Kiekvienas grupės narys dirbs, siekdamas geriausių rezultatų. 
Mokiniai įvertins poros ir grupės darbo efektyvumą.

Kokie bus mokytojo lūkesčiai (arba koks bus mokinių vaidmuo)?

1. Mokiniai išsiaiškina, ką reiškia darnus vystymasis.
Parengia paskaitą arba sukuria filmą. 
Įrodo, kad mes per daug naudojame, per daug vartojame. 
Ieško galimybių keisti susidariusią grėsmingą situaciją.

2. Mokiniai dirba poromis arba mažose grupėse.
Mokytojas vadovauja mokymosi procesui ir pagrindines mintis užrašo ant lentos.

3. Kiekvienas mokinys ima vieną problemą. Nagrinėja ir ieško būdų, kaip ją išspręsti, pavyz-
džiui: energija, telefonas, plaukų džiovintuvas, dantų pasta, degalai, maistas, drabužiai, van-
duo ir pan.

4. Kiekviena grupė pristato savo idėjas visai klasei ir vertinimo komisijai. 
Geriausios idėjos yra pristatomos visai mokyklai.
Mokiniai gali naudotis internetu, ieškodami informacijos ir rengdami pasiūlymų rinkinį, kaip 
sumažinti vartojimą, keliantį grėsmę gamtai.
Mokiniai kritiškai vertina informacijos šaltinius. Įrodo, kad jie patikimi.

Koks yra mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)?

Mokytojas koordinuoja mokymosi procesą: demonstruoja nuotraukas, paveikslėlius, plakatus, fil-
mą, statistiką.

Skaito pranešimą; pristato užduotis, kelia mąstymą skatinančius klausimus. 
Padeda mokiniams darbo metu.
Įvertina mokinių darbą ir jo rezultatus.
Padeda mokiniams įvertinti bendradarbiavimą grupėje.

Užtikrina, kad užduoties mokomasis turinys atitiktų nacionalinio ugdymo plano reikalavimus. 
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Kokia bus mokymosi aplinka?

Mokymasis pradedamas klasėje. 
Mokiniai gali rinktis, kur tęsti darbą: klasėje, mokyklos bibliotekoje ar studijų kambariuose. 
Mokiniai naudojasi savo nešiojamaisiais kompiuteriais arba bibliotekos. 
Parengia pristatymą: plakatas, komiksai, filmas ir t. t. Pristato viešai.
Pristatymas gali būti rengiamas tiek mokykloje, tiek namuose. 

Vertinimas (kas įrodys, kad mokiniai ir mokytojai yra patenkinti rezultatais?)

Veiklos vertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai.

• Mokytoja
Nuolat vertina: nuolat palaiko grįžtamąjį ryšį.
Įvertina pristatymo turinį ir formą. Vertina, ar nėra fakto klaidų, ar kompozicija dėsninga, ar žo-
dynas turtingas, ar nėra gramatikos ir stiliaus klaidų.
Savianalizė: kaip pristačiau užduotį? ar gerai organizavau veiklas? ką kitą kartą turėčiau dary-
ti kitaip? kaip vertinu pagalbą mokiniui? ar darbas pamokoje vyko sklandžiai? koks pamokos 
efektyvumas? 

• Mokiniai
Įsivertina: ko išmokau? ar tai turės įtakos mano gyvenimui? kaip aš dirbau? ką galėčiau padaryti 
geriau?

• Mokytoja ir mokiniai
Įvertina grupės darbą. 

Autoriai: Ena Ulversøy, Anne Kristin Skår ir Agnieszka Golec-Rutkowska, 
„Fitjar vidaregåande” mokykla, Norvegija
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ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMA.  

VIENA DIENA RAUDONŲJŲ KRAUJO KŪNELIŲ  

GYVENIME

Kam skirta? 15–18 metų mokiniams. Anatomija. Gimtoji kalba. Užsienio kalba. 
Koks užduoties tikslas? Susipažinti su širdies ir kraujagyslių sistema, jos apsauga ir rizikos fakto-

riais. Sužinoti, kokie veiksniai daro teigiamą įtaką ir kokie neigiamą kraujo apytakai.

Kokias kompetencijas ugdysime?

• analizuoti
• sisteminti informaciją, daryti išvadas 
• viešai kalbėti
• bendradarbiauti

Kokia veikla ugdys kūrybinį ir kritinį mąstymą?

Mokiniai sužinos apie širdies ir kraujagyslių sistemą; 
ir apie veiksnius, darančius teigiamą arba neigiamą įtaką kraujo apytakai.
Įvertins savo gyvenimo būdą.
Dirbs poromis arba grupėse: kels klausimus ir ieškos atsakymų. Lygins rastus atsakymus.
Išsiaiškins problemas ir ieškos galimybių jas išspręsti.
Teisingai pasiskirstys pareigomis grupėje, sieks geriausių mokymosi rezultatų.
Mokiniai įvertins poros ir grupės darbo efektyvumą.

Kokie bus mokytojo lūkesčiai (arba koks bus mokinių vaidmuo)?

1. Mokiniai nagrinės širdies ir kraujagyslių sistemą nuotraukose. 
Sužinos, kodėl vaizdas nuotraukose skiriasi, kas veikia širdies ir kraujagyslių sistemą, kokia gali 
būti sistemos apsauga, kokie yra rizikos veiksniai. 
Mokiniai įvertins informacijos šaltinius, nuspręs, kurie jų patikimi ir kodėl.

2. Mokiniai įvertins savo gyvenimo būdą. Nurodys, kokie jų įpročiai daro teigiamą įtaką, o ko-
kie neigiamą širdies ir kraujagyslių sistemai. 
Ką turime daryti, kad nepažeistume širdies ir kraujagyslių sistemos?

Mokytojas vadovauja mokymosi procesui. Padeda mokiniams. Apibendrina jų padarytas išvadas. 
Gal net skaito paskaitą.

3. Mokiniai parašo pasakojimą „Viena raudonųjų kraujo kūnelių gyvenimo diena“.
4. Sukuria komiksą, iliustruojantį pasakojimą.

Atlikdami šias užduotis, mokiniai pakartoja mokomąją medžiagą.
Mokytojas sužino, ko mokiniai nesuprato, kokios žinių spragos. 
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Koks yra mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)?

Mokytojas yra mokymosi proceso koordinatorius.
Jis demonstruoja vaizdinę medžiagą: nuotraukas, plakatus, lankstinukus, paveikslėlius, filmus, sta-

tistiką. Skaito paskaitą arba daro pranešimą.
Skiria užduotis. Kelia klausimus, padeda rasti atsakymus. Duoda gaires. Skatina kritinį mąstymą. 

Skatina siekti gerų mokymosi rezultatų.
Įvertina darbą pamokoje.
Padeda įsivertinti bendradarbiavimą grupėje.

Užtikrina, kad užduoties mokomasis turinys atitinka nacionalinio ugdymo plano reikalavimus. 

Kokia bus mokymosi aplinka?

Mokymasis pradedamas klasėje. Kur jis bus tęsiamas, gali mokiniai rinktis patys. Gali dirbti klasėje, 
mokyklos bibliotekoje arba studijų kambariuose. 

Mokiniai naudojasi savo nešiojamaisiais kompiuteriais arba bibliotekos.
Pasakojimus rašyti ir komiksus kurti gali tiek mokykloje, tiek namuose. 
Kaip patogiau. Kaip susitariama. 

Veiklos vertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai.

• Mokytojas
Nuolat vertina: nuolat palaiko grįžtamąjį ryšį.
Įvertina pasakojimą ir komiksą. Vertina jų turinį ir formą. Vertina kalbą: žiūri, kad būtų laikomasi 
reikalavimo taisyklingai kalbėti, kad nebūtų gramatikos, sintaksės, stiliaus, žodyno klaidų.
Savianalizė: kaip aš pristačiau užduotį? ar tikslingai organizavau veiklas? ką kitą kartą turėčiau 
daryti kitaip? kaip vertinu pagalbą mokiniui? ar pamokos tikslai pasiekti? 

• Mokiniai
Įsivertina: ko išmokau? ar tai turės įtakos mano gyvenimui? kaip dirbau? kaip bendravau ir ben-
radarbiaviau? ką galėčiau padaryti geriau?

• Mokytojas ir mokiniai
Įvertina grupės darbą. 

Autoriai: Ena Ulversøy, Anne Kristin Skår ir Agnieszka Golec-Rutkowska, 
„Fitjar vidaregåande” mokykla, Norvegija
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MĖSOS VARTOJIMO ĮTAKA  

VISUOMENEI IR GAMTAI

Kam skirta? 15–18 metų mokiniams. Socialiniai mokslai. Sveikatos priežiūra. Gimtoji kalba. Užsie-
nio kalba. 

Koks užduoties tikslas? Susipažinti su mėsos gamybos ir vartojimo problematika: maistinė vertė 
ir grėsmė ekosistemai. Kelti sveikatos, etikos, aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės klausimus.

Kokias kompetencijas ugdysime?

• analizuoti
• sisteminti informaciją, daryti išvadas
• viešai kalbėti
• bendradarbiauti

Kokia veikla ugdys kūrybinį ir kritinį mokinių mąstymą?

Mokiniai ieškos informacijos apie mėsos vartojimą, jo naudą ir grėsmę žmogui bei gamtai. Moki-
niai ras daug ir įvairių faktų apie mėsos vartojimo naudą ir žalą.

Įvertins savo mitybą. 
Nurodys, kokie įpročiai daro teigiamą įtaką sveikatai, o kurie kenkia. 
Įvertins mėsos vartojimo naudą ir grėsmes. Duos pavyzdžių.
Dirbs poromis arba grupėje: kels idėjas, aiškinsis problemas, ieškos galimų sprendimo būdų, darys 

išvadas, jas argumentuos, sieks gerų mokymosi rezultatų, dirbs draugiškai.

Mokiniai įvertins poros ir grupės darbą bei pasiektus rezultatus.

Kokie bus mokytojo lūkesčiai (arba koks bus mokinių vaidmuo)?

1. Mokiniai sudarys mėsos vartojimo schemą.
Ieškos faktų įvairiuose informacijos šaltiniuose. Kritiškai vertins.
Nurodys, kurie informacijos šaltiniai patikimi ir kodėl. 
Diskutuos, kas geriau, teisingiau elgiasi: vegetarai, veganai ar mėsą valgantieji.

2. Ras informacijos: apie įvairias mėsos rūšis; apie mėsos maistinę vertę; apie dietologų bei 
gydytojų rekomendacijas. 

3. Ras rekomendacijas vartoti mėsą, bet saikingai.
4. Ieškos atsakymo į klausimus: kodėl tokie įvairūs pasiūlymai? kas teisus?
5. Organizuos mokinių ir mokyklos personalo apklausą apie valgymo įpročius.

Analizuos apklausos rezultatus, pavaizduos diagrama ir pristatys grupėje.
6. Ras informacijos apie mėsai auginamus gyvūnus.
7. Įvertins mėsos gamybos pliusus ir minusus.

Mokytojas vadovauja mokymosi procesui. Padeda mokiniams. Apibendrina tai, ką sužinojo moki-
niai. Inicijuoja diskusijas.

8. Mokiniai parengs lankstinuką: paaiškins, kodėl patartina riboti mėsos vartojimą.
9. Susidarys savaitės meniu: ribos mėsą, tačiau užtikrins pakankamą baltymų kiekį.

Atlikdami paskutines dvi užduotis, mokiniai pakartojo mokomąją medžiagą. Ir tikėtina, kad supra-
to, jog perteklinis mėsos vartojimas daro žalą tiek žmogui, tiek gamtai.
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Koks yra mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)?

Mokytojas yra mokomojo proceso koordinatorius.
Jis inicijuoja mokinių savarankišką darbą. Organizuoja jų darbą poromis arba grupėse. Moko ben-

drauti ir bendradarbiauti.
Demonstruoja vaizdinę medžiagą: nuotraukas, paveikslėlius, filmą, statistiką, mąstymo modelius, 

pavyzdžiui, minčių žemėlapius, gaires, kokie galimi mokymosi produktai.
Skaito pranešimą arba paskaitą.
Pristato užduotis. Kelia mąstymą skatinančius klausimus. 
Įvertina mokinių darbą ir rezultatus.
Padeda mokiniams įsivertinti bendradarbiavimą grupėje.

Užtikrina, kad užduoties mokomasis turinys atitinka nacionalinio ugdymo plano reikalavimus. 

Kokia bus mokymosi aplinka?

Mokymasis pradedamas klasėje. Tęsiamas arba klasėje, arba mokyklos bibliotekoje, arba studijų 
kambariuose. Mokiniai gali rinktis jiems patogiausią vietą.

Mokiniai naudojasi savo nešiojamaisiais kompiuteriais arba bibliotekos.
Lanstinuko parengimas ir savaitės meniu sudarymas gali būti ir pamokos, ir namų darbas. 

Veiklos vertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai.

• Mokytojas
Nuolat vertina: nuolat palaiko grįžtamąjį ryšį. 
Įvertina rastos ir kūrybiškai panaudotos informacijos turinį. 
Įvertina gebėjimą viešai kalbėti: kalbama nedarant gramatikos, stiliaus, žodyno klaidų. 
Kalbama nuosekliai dėstant mintis.
Savianalizė: kaip aš pristačiau užduotį? ar tikslingai skyriau užduotis? ar pasirinkau gerą planą? 
ką kitą kartą turėčiau daryti kitaip? kaip vertinu savo pagalbą ir jos efektyvumą? 

• Mokiniai
Įsivertina: ką naujo sužinojau? ko išmokau? ar tai turės įtakos mano gyvenimui? kaip aš dirbau? 
ką galėčiau padaryti geriau? 

• Mokytojas ir mokiniai
Įvertina grupės darbą. 

Autorius: Ena Ulversøy, Anne Kristin Skår ir Agnieszka Golec-Rutkowska, 
„Fitjar vidaregåande” mokykla, Norvegija
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ŽINIOS APIE LIGAS.  

KAIP GYVENTI SERGANT

Kam skirta? 15–18 metų mokiniams. Sveikatos priežiūra. Gimtoji kalba. Užsienio kalba.
Koks užduoties tikslas? 

Gauti informacijos apie ligas, kuriomis dažniausiai sergama: sužinoti jų simptomus ir galimybes 
pasveikti. Kaip gyventi, kai liga nepagydoma? Kokia dieta rekomenduojama ligoniams, kokie kiti pata-
rimai jiems duodami? 

Sužinoti apie ligas, kurias galima gydyti, skiriant dietą. Ir pagyti, laikantis tinkamos dietos. 

Kokias kompetencijas ugdysime?

• analizuoti
• sisteminti informaciją, daryti išvadas, argumentuoti
• cituoti
• bendradarbiauti
• viešai kalbėti

Kokia veikla ugdys kūrybinį ir kritinį mokinių mąstymą?

Mokiniai ras informacijos apie ligas,
kurias galima gydyti, skiriant dietą. Ir pagyti, laikantis tinkamos dietos.
Apklaus keletą tokių ligonių: kokia liga jie sirgo? kokių mitybos ir gyvenimo būdo reikalavimų lai-

kėsi? kada ir kaip pajuto teigiamus pokyčius? ar jau laimėjo kovą su liga? ir kt.
Įvertins savo gyvenimo būdą ir jo įtaką sveikatai.
Dirbs poromis arba grupėje: pristatys vienas kitam rastą informaciją ir papasakos apklausos įspū-

džius. Išsiaiškins problemas. Ieškos išeičių. Bendraus ir bendradarbiaus. Bus atidūs kalbėdami: kalbės 
taisyklingai. Sieks gerų mokymosi rezultatų.

Mokiniai įvertins poros bei grupės darbą ir pasiektus rezultatus. 

Kokie bus mokytojo lūkesčiai (arba koks bus mokinių vaidmuo)?

1. Mokiniai dirba grupėse.
Kiekviena grupė parengia informacinę kortelę: ligos pavadinimas, svarbiausios žinios apie ligą, 
apie mitybą sergant.
Kritiškai vertina informacijos šaltinius. 
Mokytojas vadovauja ir padeda mokiniams.
Kalbasi, duoda pasiūlymus, nurodo šaltinius ir kt.
Apibendrina tai, ką mokiniai sužinojo duota tema. Galbūt skaito pranešimą arba paskaitą, kad 
papildytų mokinių žinias, patikslintų jų išvadas. 

2. Mokiniai parengia lankstinuką sergantiems žmonėms: faktai, patarimai, iliustracijos.
Rengdami lankstinuką, mokiniai pakartos tai, ką išmoko, nagrinėdami temą.
Mokytojas, vertindamas lankstinuką, sužinos, kur gali būti nesusipratimų ir kokios yra žinių 
spragos.  
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Koks yra mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)?

Mokytojas yra mokymosi proceso koordinatorius.
Jis sudaro ligų sąrašą, demonstruoja vaizdinę medžiagą: parodo keletą nuotraukų.
Skiria užduotis, duoda mąstymą skatinančius klausimus.
Padeda mokiniams darbo metu (nuolatinis vertinimas).
Duoda gaires, kaip pasiekti tikslą ir sukurti norimą produktą: parengti kortelę apie ligą, parengti 

lankstinuką sergantiems žmonėms, tinkamai paimti interviu iš ligonio.
Padeda mokiniams įvertinti bendradarbiavimą grupėje.
Užtikrina, kad užduoties mokomasis turinys atitinka nacionalinio ugdymo plano reikalavimus. 

Kokia bus mokymosi aplinka?

Mokymasis pradedamas klasėje. Tęsiamas ten, kur mokiniai nori: klasėje, mokyklos bibliotekoje ar 
studijų kambariuose. 

Mokiniai naudojasi savo nešiojamaisiais kompiuteriais arba bibliotekos.
 Lankstinukas gali būti rengiamas tiek mokykloje, tiek namuose. 

Veiklos vertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai.

• Mokytojas
Nuolat vertina: nuolat palaiko grįžtamąjį ryšį.
Įvertina lankstinuko ir kortelės turinį bei formą.
Įvertina kalbą: rašyba ir skyryba, stilius, žodynas.
Atlieka savianalizę: kaip aš pristačiau užduotį? ar tikslingai organizavau veiklas? ką kitą kartą 
turėčiau daryti kitaip? kaip vertinu pagalbą mokiniams? ar buvau atidus žodžiui?

• Mokiniai
Įsivertina: ką naujo sužinojau? ko išmokau? ar tai turės įtakos mano gyvenimui? kaip aš dirbau? 
ką galėčiau padaryti geriau?

• Mokytojas ir mokiniai
Įvertina grupės darbą.

Autoriai: Ena Ulversøy, Anne Kristin Skår ir Agnieszka Golec-Rutkowska, 
„Fitjar vidaregåande” mokykla, Norvegija
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KODĖL IR KUO NORVEGŲ KALBA  

SKIRIASI NUO KAIMYNŲ?

Kam skirta? 15–18 metų mokiniams. Gimtoji kalba. Istorija. Geografija. 
Koks užduoties tikslas? Sužinoti gimtosios kalbos ir vienos iš kaimyninių kalbų raidos svarbiau-

sius faktus: kokie veiksniai turėjo įtakos kaimyninių šalių kalboms? kokie kalbų panašumai ir kokie 
skirtumai? ar kalba sparčiai keičiasi, ar lėtai? 

Kokias kompetencijas ugdysime?

• analizuoti
• sisteminti informaciją, daryti išvadas
• bendradarbiauti
• viešai kalbėti

Kokia veikla ugdys kūrybinį ir kritinį mokinių mąstymą?

Mokiniai ieškos žinių apie savo gimtąją kalbą: senoji kalba ir dabartinė. Kaip keičiasi kalba?
Mokiniai supras, kokie veiksniai daro įtaką kalbai.
Įvertins savo įtaką kalbai: ar puoselėja, ar skurdina.
Dirbs poromis arba grupėje draugiškai: lygins savo ir draugo atsakymą į klausimus, išsiaiškins 

problemas, ieškos būdų, kaip jas išspręsti; analizuos gimtosios ir kaimyninės šalies kalbos pavyzdžius; 
sieks gerų mokymosi rezultatų. 

Mokiniai įvertins poros ir grupės darbą. 

Kokie bus mokytojo lūkesčiai (arba koks bus mokinių vaidmuo)?

1. Mokiniai naudosis dviejų kalbų žodynu. Išmoks kelis sakinius dviem kaimyninėmis kalbo-
mis (norvegų ir viena jų pasirinkta).

2. Išsiaiškins, kokie kalbų panašumai ir kokie skirtumai.
3. Sužinos daug faktų apie senąją norvegų kalbą.
4.  Sužinos daug faktų apie apie norvegų ir islandų/danų/švedų kalbas. 
5. Parengs pristatymą: parodys kalbų panašumus ir skirtumus, naudodami Venn’o žemėlapius.

Paaiškins vienos ar kelių Šiaurės šalių kalbų plėtros priežastis. 
6. Mokiniai kritiškai vertins informacijos šaltinius. Remsis tik patikimais. Mokės paaiškinti, ko-

dėl pasirinkti šaltiniai yra patikimi ir kodėl.
7. Supras, kad keičiasi jų gimtoji kalba ir kad jie gali daryti įtaką kalbai, jos kaitai.

Mokytojas vadovauja ir padeda mokiniams. 
Apibendrina tai, ką sužinojo mokiniai, ir inicijuoja diskusiją. 

Koks yra mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)?

Mokytojas yra mokomojo proceso koordinatorius.
Jis skiria užduotis, kelia mąstymą skatinančius klausimus, demonstruoja vaizdinę medžiagą. 
Padeda mokiniams darbo metu (nuolatinis vertinimas).
Duoda probleminio mąstymo modelius: minčių žemėlapius, Venn’o diagramą.
Nurodo darbo gaires ir galimo produkto pavyzdžius.
Įvertina darbą pamokoje ir pasiektus rezultatus. 
Padeda mokiniams įvertinti bendradarbiavimą grupėje. 
Užtikrina, kad užduoties mokomasis turinys atitinka nacionalinio ugdymo plano reikalavimus. 
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Kokia bus mokymosi aplinka?

Mokymasis pradedamas klasėje. Tęsiamas ten, kur mokiniai nusprendžia: dirba klasėje, mokyklos 
bibliotekoje arba studijų kambariuose. 

Mokiniai naudojasi savo nešiojamaisiais kompiuteriais arba bibliotekos.
Pristatymas gali būti rengiamas mokykloje ir namuose. Kaip susitariama. 

Vertinimas (kas rodys, kad mokiniai ir mokytojai yra patenkinti rezultatais?)

Veiklos vertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai.

• Mokytojas
Nuolat vertina: nuolat palaiko grįžtamąjį ryšį.
Įvertina pateikiamos informacijos turinį ir kalbą: gramatiką, stilių, žodyną. 
Įvertina pristatymo formą, kaip pasinaudota Venn’o diagrama.
Savianalizė: 
kaip aš pristačiau užduotį? ar gerai organizavau temos nagrinėjimą? ką kitą kartą turėčiau dary-
ti kitaip? kaip vertinu savo pagalbą mokiniui? ar ji efektyvi?

• Mokiniai
Įsivertina: ką naujo sužinojau? ko išmokau? ar tai turės įtakos mano gyvenimui? kaip aš dirbau? 
ką galėčiau padaryti geriau?

• Mokytojas ir mokiniai
Įvertina grupės darbą. 

Autoriai: Ena Ulversøy, Anne Kristin Skår ir Agnieszka Golec-Rutkowska, 
„Fitjar vidaregåande” mokykla, Norvegija
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ŠIEK TIEK MEDICINOS ISTORIJOS. RAUPSAI

Kam skirta? 15–18 metų mokiniams. Sveikatos priežiūra. Gimtoji kalba.
Koks užduoties tikslas? Sužinoti apie raupsus: etiologija, simptomai, gydymas. Įvertinti buvusią 

bei dabartinę situaciją Norvegijoje ir pasaulyje.

Kokias kompetencijas ugdysime?

• analizuoti
• sisteminti informaciją, daryti išvadas
• bendradarbiauti
• kalbėti viešai

Kokia veikla ugdys kūrybinį ir kritinį mokinių mąstymą?

Mokiniai randa informacijos apie raupsus, vaistus, apie ligos praeitį ir dabartį.
Dirba poromis arba grupėje: lygina savo ir draugo atsakymus į klausimus, kelia idėjas, išsiaiškina 

problemas, randa būdus, kaip jas išspręsti.
Nagrinėja gimtosios šalies ir užsienio pavyzdžius. 
Siekia gerų mokymosi rezultatų.
Įvertina poros bei grupės darbą ir pasiektus rezultatus.

Kokie bus mokytojo lūkesčiai (arba koks bus mokinių vaidmuo)?

1. Dirba 3 mokinių grupėje.
Mokosi bendradarbiauti. Vertina duotą paveikslėlį ir minčių žemėlapio pasiūlymą A3 lapuose.
Po 5 minučių pokalbio apie paveikslėlį ant popieriaus lapo užsirašo, ką mato ir kaip vertina jame 
pavaizduotą situaciją.
 Ieško atsakymo į mokytojo klausimus. Maždaug per 5 minutes randa atsakymą į klausimą.
Mokiniai naudoja įvairius informacijos šaltinius. Teiginius pasižymi minčių žemėlapyje. 
Tokiu būdu pasirengia dalyvauti viktorinoje.

2. Lankosi raupsų muziejuje Bergene.
3. Dalyvauja projekte “Skaitome Viktorijos Hislop knygą „Sala“ (Øya).

Mokytojas vadovauja mokomajam procesui ir padeda mokiniams.
Apibendrina mokinių rastą informaciją ir padarytas išvadas.
Skaito paskaitą.
Įvertina mokinių pasirengimą viktorinai.

Koks yra mokytojo vaidmuo mokiniams, atliekant užduotį (-is)?

Mokytojas yra mokomojo proceso koordinatorius.
Jis skiria užduotis, kelia mąstymą skatinančius klausimus, demonstruoja vaizdinę medžiagą.
Padeda mokiniams darbo metu (nuolatinis vertinimas).
Vertina mokinių darbą ir rezultatus.
Padeda mokiniams įvertinti bendradarbiavimą grupėje. 
Mokytojas privalo užtikrinti, kad užduoties mokomasis turinys atitinktų nacionalinio ugdymo pla-

no reikalavimus.
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Kokia bus mokymosi aplinka?

Mokymasis pradedamas klasėje. Tęsiamas raupsų muziejuje Bergene.
Skaitymo projektas organizuojamas bibliotekoje. 
Mokiniai naudojasi savo nešiojamaisiais kompiuteriais arba bibliotekos. 
Skaitymo projekto kai kurios dalys gali būti namų darbų užduotis.

Vertinimas (kas rodys, kad mokiniai ir mokytojai yra patenkinti rezultatais?)

Veiklos vertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai.

• Mokytojas
Nuolat vertina: nuolat palaiko grįžtamąjį ryšį. 
Įvertina dalyvavimą viktorinoje: įvertina teisingų atsakymų skaičių ir kokybę.
Savianalizė:  kaip aš pristačiau užduotį? ar tikslingai organizavau veiklas? ką kitą kartą turėčiau 
daryti kitaip? kaip vertinu savo pagalbą mokiniams? ar ji efektyvi? 

• Mokiniai
Įsivertina: ką naujo sužinojau? ko išmokau? ar tai turės įtakos mano gyvenimui? kaip aš dirbau? 
ką galėčiau padaryti geriau?

• Mokytojas ir mokiniai
Įvertina grupės darbą.

Autoriai: Ena Ulversøy, Anne Kristin Skår ir Agnieszka Golec-Rutkowska, 
„Fitjar vidaregåande” mokykla, Norvegija
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 LITERATŪROS ŽANRAI. EILĖRAŠTIS 

Kam skirta? 15–18 metų mokiniams. Gimtoji kalba. Užsienio kalba.
Koks užduoties tikslas? Suprasti literatūros žanrų specifiką. Ypač eilėraštį.

Kokias kompetencijas ugdysime?

• analizuoti
• sisteminti informaciją, daryti išvadas
• bendradarbiauti
• viešai kalbėti

Kokia veikla ugdys kūrybinį ir kritinį mokinių mąstymą?

Mokiniai ieško žinių apie literatūros žanrus. Ypatingą dėmesį skiria poezijai. Randa literatūros 
mokslo terminus, naudojamus nagrinėjant eilėraštį ir apsakymą.

Įvertina poezijos vaidmenį įvairiuose socialiniuose kontekstuose ir savo požiūrį į poeziją.
Dirba poromis arba grupėje: 
lygina savo ir draugų atsakymus, idėjas, išsiaiškina problemas. Nagrinėja eilėraščius.
Siekia gerų mokymosi rezultatų.
Įvertina poros bei grupės darbą ir pasiektus rezultatus. 

Kokie bus mokytojo lūkesčiai (arba koks bus mokinių vaidmuo)?

Mokiniai nagrinėja duotus tekstus. Atidžiai skaito, nustato eilėraščio ir apsakymo žanro bruožus.
Naudojasi įvairiais informacijos šaltiniais. Venn’o diagramoje nagrinėja trumpą apsakymą ir eilėraš-

tį. Nustato panašumus ir skirtumus.
1. Sudaro meninių priemonių, naudojamų eilėraščiuose, sąrašą.

Paaiškina, kokiu tikslu jos naudojamos.
Mokytojas vadovauja mokomajam procesui ir padeda mokiniams.
Apibendrina tai, ką sužinojo mokiniai, ir inicijuoja diskusiją. 
Sudarydami Venn’o diagramą, mokiniai sistemina žinias, geriau supranta literatūros žanrus.

2. Mokiniai parengia pristatymą: animacinį filmą, paskaitą ar kt. Tai turėtų būti mokomoji prie-
monė, mokant draugą eilėraščio meno.

3. Parašo eilėraštį, naudodami įvairias menines priemones.

Kokie bus mokytojo lūkesčiai (arba koks bus mokinių vaidmuo)?

Mokytojas yra mokomojo proceso koordinatorius.
Jis inicijuoja mokymąsi: skiria užduotis, kelia mąstymą skatinančius klausimus, demonstruoja vaiz-

dinę medžiagą.
Padeda mokiniams darbo metu (nuolatinis vertinimas).
Duoda darbo gaires ir galimų rezultatų pavyzdžius.
Įvertina darbą ir pasiektus rezultatus (galimas formalusis vertinimas).
Padeda mokiniams įvertinti bendradarbiavimą grupėje.

Mokytojo pareiga yra parengti užduotį taip, kad jos mokomasis turinys atitinktų nacionalinio ug-
dymo plano reikalavimus.
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Kokia bus mokymosi aplinka?

Mokymasis pradedamas klasėje. 
Tęsiamas klasėje, mokyklos bibliotekoje arba studijų kambariuose. 
Mokiniai naudojasi savo nešiojamaisiais kompiuteriais.
Pranešimą rengia ir eilėraštį parašo klasėje arba namuose. 
Pristato viešai.

Veiklos vertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai.

• Mokytojas
Nuolat vertina: nuolat palaiko grįžtamąjį ryšį. 
Įvertina pristatymo turinį, formą ir kalbą: gramatika, stilius, žodynas. 
Vertina sukurtą eilėraštį gerai, koks jis bebūtų.
Pasidžiaugia bandymu kurti poeziją. Aptaria panaudotas menines priemones.
Savianalizė: kaip aš pristačiau užduotį? ar tikslingai organizavau veiklas? ką kitą kartą daryčiau 
kitaip? kaip vertinu savo pagalbą mokiniui? ar ji buvo efektyvi?

• Mokiniai
Įsivertina: ką naujo sužinojau? ko išmokau? ar tai turės įtakos mano gyvenimui? kaip aš dirbau? 
ką galėčiau padaryti geriau?

• Mokytojas ir mokiniai
Įvertina grupės darbą.

Autoriai: Ena Ulversøy, Anne Kristin Skår ir Agnieszka Golec-Rutkowska, 
„Fitjar vidaregåande” mokykla, Norvegija
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MATEMATIKA IR EKONOMINIS RAŠTINGUMAS.  

KREDITINĖS KORTELĖS

Kam skirta? 15–18 metų mokiniams. Matematika. Ekonomika ir verslumas. 
Koks užduoties tikslas? Suprasti, ar įsigyti kredito korteles naudinga, ar rizikinga. Įvertinti, kas iš 

tikrųjų gauna pelną.

Kokias kompetencijas ugdysime?

• analizuoti
• sisteminti informaciją, daryti išvadas
• bendradarbiauti
• viešai kalbėti

Kokia veikla ugdys kūrybinį ir kritinį mokinių mąstymą?

Mokiniai randa informacijos apie kredito korteles, palūkanų normas, metinius mokesčius. 
Suskaičiuoja tikrąsias išlaidas, naudojant kredito korteles.
Įvertina kredito kortelių įtaką savo pačių ekonominei padėčiai.
Dirba poromis arba grupėje: kelia klausimus, ieško į juos atsakymų, lygina savo atsakymus su drau-

go, generuoja idėjas, išsiaiškina problemas, taisyklingai kalba. Siekia gerų mokymosi rezultatų.
Įvertina poros bei grupės darbą ir pasiektus rezultatus.

Kokie bus mokytojo lūkesčiai (arba koks bus mokinių vaidmuo)?

1. Mokiniai sužino visą informaciją apie kredito korteles, atsakydami į klausimus:
 – Kur kreiptis dėl kredito kortelės? 
 – Kokius bankas kelia reikalavimus norintiems gauti kredito kortelę?
 – Kiek kredito kortelių gali turėti vienas asmuo? 
 – Kokie yra kredito kortelės privalumai ir kokie trūkumai?
 – Kas geriau, ar imti kredito kortelę, ar imti banko paskolą? 

Sudaro minčių žemėlapį, kuriame susistemina rastą informaciją.
Pristato minčių žemėlapį klasei, pagrįsdami savo poziciją.
Mokytojas vadovauja mokomajam procesui ir padeda mokiniams.
Apibendrina mokinių padarytas išvadas, inicijuoja diskusiją. 

2. Mokiniai dirba poromis. 
Parengia trumpą pranešimą: Ką pasakysi draugui, kai jis norės įsigyti kredito kortelę?

Rašydami pranešimą, mokiniai pakartos pamokos temą: gerai supras kredito kortelių privalumus 
ir trūkumus.

Kokie bus mokytojo lūkesčiai (arba koks bus mokinių vaidmuo)?

Mokytojas yra mokomojo proceso koordinatorius.
Jis inicijuoja mokymąsi: kelia mąstymą skatinančius klausimus, skiria užduotis, duoda gaires dar-

bui, duoda galimų rezultatų pavyzdžius.
Padeda mokiniams darbo metu (nuolatinis vertinimas).
Įvertina pasiektus rezultatus (galimas formalusis vertinimas).
Padeda mokiniams įvertinti bendradarbiavimą grupėje.
Mokytojo pareiga yra užtikrinti, kad užduoties mokomasis turinys atitiktų nacionalinio ugdymo 

plano reikalavimus.
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Kokia bus mokymosi aplinka?

Mokymasis pradedamas klasėje.
Tęsiamas klasėje, mokyklos bibliotekoje arba studijų kambariuose. Kaip mokiniams geriau.
Mokiniai naudojasi savo nešiojamaisiais kompiuteriais arba bibliotekos.
Pranešimą rašo mokykloje arba namuose. Kaip mokiniams geriau. 

Vertinimas (kas rodys, kad mokiniai ir mokytojai yra patenkinti rezultatais?)

Veiklos vertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai.

• Mokytojas
Nuolat vertina: nuolat palaiko grįžtamąjį ryšį.
Įvertina pranešimo turinį, formą, kalbą: gramatika, stilius, žodynas.
Savianalizė: kaip aš pristačiau užduotį? ar gerai organizavau veiklas? ką kitą kartą turėčiau dary-
ti kitaip? kaip vertinu savo pagalbą mokiniui? ar ji efektyvi?

• Mokiniai
Įsivertina: ką naujo sužinojau? ko išmokau? ar tai turės įtakos mano gyvenimui? kaip aš dirbau? 
ką galėčiau padaryti geriau?

• Mokytojas ir mokiniai
Įvertina grupės darbą. 

Autoriai: Ena Ulversøy, Anne Kristin Skår ir Agnieszka Golec-Rutkowska, 
„Fitjar vidaregåande” mokykla, Norvegija
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BALTYMAI

Kam skirta? 15–18 metų mokiniams. Sveikatos priežiūra. Gimtoji kalba. Užsienio kalba. 
Koks užduoties tikslas? Sužinoti svarbiausią informaciją apie makroelementus. Ypač apie balty-

mus: koks jų vaidmuo mūsų organizmui, kokie yra baltymų šaltiniai. 

Kokias kompetencijas ugdysime?

• analizuoti
• sisteminti informaciją, daryti išvadas
• bendradarbiauti
• viešai kalbėti

Kokia veikla ugdys kūrybinį ir kritinį mokinių mąstymą?

Mokiniai randa informacijos apie makroelementus. 
Apibrėžia, kas yra baltymai.
Sužino apie galimus baltymų šaltinius.
Aptaria baltymų vaidmenį žmogaus organizmui. 
Įvertina galimybes gauti pakankamai baltymų: koks turėtų būti gyvenimo būdas? ar reikalinga 

speciali dieta?
Dirba poromis arba grupėje: kelia klausimus, ieško atsakymų, lygina savo atsakymus su draugo, 

generuoja idėjas, išsiaiškina problemas, kalba taisylingai.
Siekia gerų mokymosi rezultatų.
Įvertina poros bei grupės darbą ir pasiektus rezultatus.

Kokie bus mokytojo lūkesčiai (arba koks bus mokinių vaidmuo)?

1. Mokiniai randa patikimos informacijos apie baltymus. Ją susistemina.
Sukuria minčių žemėlapį. Pristato jį klasės draugams. Aptaria.
Mokytojas skaito pranešimą apie baltymus. 
Mokiniai parašo straipsnį apie baltymus, vartodami šiuos žodžius: 10-20%, gyvuliniai baltymai, 
statybinės ląstelės, augaliniai baltymai, raumenys, 9, mankšta, geri šaltiniai, 20, pieno produk-
tas, amino rūgštys, žuvis ir mėsa, energija.
Mokytojas vadovauja mokomajam procesui ir padeda mokiniams.
Apibendrina mokinių padarytas išvadas.
Inicijuoja diskusiją.

2. Mokiniai dirba 3 žmonių grupėse. Parengia korteles:
 – Mankšta ir baltymai.
 – Baltymai ir aplinka (mėsos gamyba).
 – Baltymų milteliai.
 – Vegetariškas ir veganiškas maistas.

Kortelėse parašo pagrindines tezes duota tema. Tezes pristato viešai.
Atlikdami užduotį, mokiniai pakartoja pamokos temą.
Supranta, kad mitybos įpročiai daro įtaką sveikatai.
Įvertina savo gyvenimo būdą.
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Kokie bus mokytojo lūkesčiai (arba koks bus mokinių vaidmuo)?

Mokytojas yra mokomojo proceso koordinatorius.
Jis inicijuoja mokymąsi: kelia mąstymą skatinančius klausimus, skiria užduotis, demonstruoja vaiz-

dinę medžiagą.
Padeda mokiniams darbo metu (nuolatinis vertinimas).
Duoda gaires darbui ir duoda siektinų rezultatų pavyzdžius.
Įvertina darbą ir pasiektus rezultatus (galimas formalusis vertinimas).
Padeda mokiniams įvertinti bendradarbiavimą grupėje. 

Mokytojo pareiga užtikrinti, kad užduoties mokomasis turinys atitiktų nacionalinio ugdymo plano 
reikalavimus. 

Kokia bus mokymosi aplinka?

Mokymasis pradedamas klasėje.
Tęsiamas klasėje, mokyklos bibliotekoje arba studijų kambariuose. Mokiniai renkasi darbo vietą.
Mokiniai naudojasi savo nešiojamaisiais kompiuteriais arba bibliotekos. 
Pristatymą rengia mokykloje arba namuose. 

Veiklos vertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai.

• Mokytojas
Nuolat vertina: nuolat palaiko grįžtamąjį ryšį. 
Įvertina pranešimo turinį, formą, kalbą: gramatika, stilius, žodynas.
Savianalizė: kaip aš pristačiau užduotį? ar gerai organizavau veiklas? ką kitą kartą turėčiau dary-
ti kitaip? kaip vertinu savo pagalbą mokiniui? ar ji efektyvi?

• Mokiniai
Įvertina: ką naujo sužinojau? ko išmokau? ar tai turės įtakos mano gyvenimui? kaip aš dirbau? 
ką galėčiau padaryti geriau.

• Mokytojas ir mokiniai
Įvertina grupės darbą.

Autoriai: Ena Ulversøy, Anne Kristin Skår ir Agnieszka Golec-Rutkowska, 
„Fitjar vidaregåande” mokykla, Norvegija
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KOKĮ VAIDMENĮ MŪSŲ GYVENIME VAIDINA 

SOCIALINIAI TINKLAI IR KITOS TECHNOLOGIJOS?

Kam skirta? 16–17 m. amžiaus mokiniams. 11 klasė. Psichologija. Etika. Socialinis ugdymas.

Kokias kompetencijas ugdysime?

• apibrėžti „technologijų priklausomybę“
• paaiškinti, kas sukelia technologijų priklausomybę; nurodyti konkrečius rizikos veiksnius
• apibūdinti technologinės priklausomybės požymius ir fizinius bei elgesio simptomus
• duoti technologijų priklausomybės pavyzdžių
• nurodyti gydymo galimybes

Kūrybinio kritinio mąstymo reikšmė.

Atliks tyrimą „…………“. 
Mokiniai mokysis kritiškai analizuoti informaciją bei kūrybiškai ją pristatyti kitiems.

Mokytojo lūkesčiai (arba kokie bus mokinių vaidmenys?)

Mokiniai gebės dirbti grupėje, toleruoti kito nuomonę, reflektuos apie savo mokymąsi ir patyrimą.

Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)?

Mokytojas atsakomybę už pamokos rezultatą atiduoda mokiniams, tačiau tikisi, jog visi pasidalins 
savo įžvalgomis, geriau supras savo ir kitų vertybių sistemą, ugdys toleranciją kitokiam požiūriui.

Mokymosi šaltiniai:

Filmukas https://study.com/academy/lesson/what-is-technology-addiction-definition-signs.html

Kūrybinio ir kritinio mąstymo įrankiai ir metodai: Aptarkite tokius klausimus:

Ar mokiniai yra priklausomi nuo savo mobiliųjų telefonų? Jei taip, ar tai problema?
Kokie yra ženklai rodo, kad asmuo turi priklausomybę?
Kaip ši priklausomybė veikia mūsų socialinį gyvenimą?
Kaip technologija paveikė vartotojų dėmesingumą ir našumą?
Ar „technologijų detoksas“ šiandieninėje visuomenėje yra įmanomas? Jei taip, ar norėtumėte iš-

bandyti?

Paprašykite mokinių atsisiųsti programą „Moment“, kuri stebi mobiliojo telefono (…). – Ką?. 
Aptarkite, ar mokiniai nustebo sužinoję, kiek laiko jie iš tiesų leidžia, naudodamiesi telefonu? Ko-

dėl?
Ar ši informacija pakeis jų elgesį?
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Užduotis. Suskirstykite mokinius į grupes.
Mokiniai atliks mokslinių tyrimų projektą, kad išsiaiškintų, ar internetinė priklausomybė yra reali. 
Jei taip, ar tokia problema yra Lietuvoje.
Klausimai: 
Kokią pagrindinę informaciją jiems reikia rasti? (pavyzdžiui, koks yra priklausomybės, paauglio api-

brėžimas ir pan.)
Kas gali turėti atsakymus? (galima kreiptis į tėvus, paauglius, psichologus, mokytojus)
Ko reikia paklausti?
Kokį ir kada užduosite klausimą?
Kaip pristatysite savo išvadas?

Patikslinkite mokslinių tyrimų procesą.

Paprašykite, kad visos komandos pristatytų savo planą, pateikdamos komentarus ir klausimus. 
Siekite, kad kiekviena komanda tobulintų savo mokslinių tyrimų procesą, įtraukdama viena kitos 

išvadas į savo ataskaitas. Tad visi mokiniai turi akcijų gerai veikiančioje komandoje.
Žingsniai:
1. Žmonių, kurie dalyvaus apklausoje arba duos interviu, privatumo išsaugojimas (įskaitant 

visus mokykloje egzistuojančius žmogaus tyrimo protokolus).
2. Būtinų leidimų gavimas (pvz., jei nori atlikti prekybos centre apklausą, turi gauti prekybos 

centro administracijos leidimą).
3. Moksliškai pagrįstų metodų naudojimas (pvz., skirtumas tarp atsitiktinės atrankos ir tiesiog 

kalbėjimo su draugais).
4. Skirtumas tarp tiriamosios žurnalistikos, kai informacija renkama iš antrinių šaltinių, pvz., 

psichologų, ir tyrimo, kuriame paaugliai tiesiogiai pasakoja apie savo patirtį.
5. Aptarkite, ką daryti, kai susiduriama su žmogumi, kuris turi priklausomybę. 
6. Nustatykite terminą, per kurį mokiniai turi savo mokslinių tyrimų rezultatus pateikti raštu.
7. Susitarkite, kada organizuosite viešą tyrimų pristatymą.

Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka?

Kabinetas, kuriame mokiniai gali susėsti ratu. Galimybė naudotis technologijomis.

Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų (produktų) vertinimo kriterijai.

Mokinių darbas, įsitraukimas į diskusiją, savo nuomonės argumentavimas, pristatytas tiriamasis 
darbas.

Parengė Justina Naujokaitienė, Larisa Gražienė 
Kauno „Saulės“ gimnazija
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PSICHINĖS LIGOS IR SU JOMIS  

SUSIJUSIOS STIGMOS

Kam skirta? 16–17 metų mokiniams. 11 klasė. Psichologija, Etika, Socialinis ugdymas.

Kokias kompetencijas ugdysime?

• apibūdinti psichologiškai neįprastą elgesį
• aptarti istorinius ir tarpkultūrinius anomalijos vaizdinius
• apibrėžti pagrindinius nenormalumo modelius
• aptarti, kaip stigma susijusi su neįprastu elgesiu
• aptarti psichologinių sutrikimų poveikį asmeniui, šeimai ir visuomenei

Kūrybinio kritinio mąstymo reikšmė

Parengdami viešųjų paslaugų skelbimus ir diskutuodami apie psichines ligas, mokiniai daugiau 
sužinos apie psichines ligas.

Mokytojo lūkesčiai (arba kokie bus mokinių vaidmenys?)

Mokiniai gebės dirbti grupėje, toleruoti kito nuomonę, reflektuos apie savo mokymąsi ir patyrimą.

Koks mokytojo vaidmuo, mokiniams atliekant užduotį (-is)?

Mokytojas atsakomybę už pamokos rezultatą atiduoda mokiniams, tačiau tikisi, jog visi pasidalins 
savo įžvalgomis, geriau supras savo ir kitų vertybių sistemą, ugdys toleranciją kitokiam požiūriui.

Kūrybinio ir kritinio mąstymo įrankiai ir metodai: 

Pamokos pradžioje pažiūrėkite filmuką: https://bringchange2mind.org/learn/psas/#schizo
Su mokiniais diskutuokite apie psichikos ligas bei stigmas, susijusias su jomis:
• Ką mes laikome „normaliu“ ir „nenormaliu“?
• Su kokiomis psichikos ligomis jums yra tekę susidurti?
• Kaip viešieji socialiniai pranešimai gali būti veiksmingai naudojami stereotipų mažinimui?
• Kokius pagrindinius dalykus mes fiksuojame socialinėje reklamoje?

Užduotis. Darbas grupėse. Sukurkite socialinę reklamą ir pristatykite ją bendraamžiams.
Reklamos kūrimui gali būti naudojamas https://www.pixton.com/ įrankis arba kuriamas trumpas 

vaizdo įrašas, naudojant kitas mokinių pasirinktas programas.

Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka?

Patalpa, kurioje mokiniai gali susėsti ratu. Galimybė naudotis technologijomis.

Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai.

Stebimas mokinių darbas, įsitraukimas į diskusiją, savo nuomonės argumentavimas, pristatyta so-
cialinė reklama.

Parengė Justina Naujokaitienė, Larisa Gražienė
Kauno „Saulės“ gimnazija
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ABSTRAKČIŲ TEIGINIŲ PAGRINDIMAS  

TERMODINAMIKOS DĖSNIAIS

Kam skirta? 17–18 metų amžiaus mokiniams. 11 klasė. Fizika. Informacinės technologijos.
Koks užduoties tikslas? Remiantis žiniomis apie termodinamikos dėsnius, pritaikykite atsitikti-

nius teiginius konkretiems atvejams ir pagrįsti sprendimą, konstruojant „Minčių žemėlapis“.

Kokias kompetencijas ugdysime?

• analizuoti termodinaminius objektus, reiškinius ir procesus
• sisteminti informaciją ir sukurti informacijos pateikimui mąstymo žemėlapį, naudojant Mind 

map programą
• kritiškai vertinti pateiktus teiginius, argumentuoti 
• stebėti savo mąstymą, dėmesingumą detalėms
• samprotauti
Veikla ugdys mokinių bendradarbiavimą ir veikimą individualiai; mąstymą; elgseną.

Mokiniams pateikiama tokia informacija:
Britų fizikas ir rašytojas Ch.P. Snow teigė, kad termodinamika – tai mokslas energijos darbą sistemoje 

(nuo variklio iki žemės branduolio). Ch.P. Snow, kalbėdamas apie termodinamikos dėsnius, sakė:
• Jūs negalite išlošti
• Jūs negalite išvengti nuostolių
• Jus negalite palikti žaidimo
Tokia provokacija motyvuoja mokinį ieškoti tikslių ir patikimų įrodymų termodinamikos kurse, ver-

tinti, kokie įrodymai tiks duotiems teiginiams argumentuoti; diskutuoti poroje arba grupėje, palyginti 
tarpines išvadas, išrinkti ir sugrupuoti svariausius įrodymus ir iliustruoti savo samprotavimus, kons-
truojant mąstymo žemėlapį Mind map programa.

Mokytojo lūkesčiai (arba kokie bus mokinių vaidmenys?) 

• Mokiniai, dirbdami savarankiškai, analizuoja tą informaciją, kuri, jų manymu, bus reikalinga tei-
ginių pagrindimui. 

• Mokiniai dirba porose, aptardami savo veiksmų planą, aiškinasi, analizuoja, interpretuoja, dėlio-
ja sekas, vadovėlyje bei internete ieško reikalingos informacijos.

• Naudojasi mokytojo užduodamais klausiamais, savarankiškai kelia sau klausimus. 
• Dėliodami informaciją į sekas ar įvairias struktūras, modeliuoja mąstymo žemėlapius, kurie pa-

deda informacijai ir sprendimams suteikti tvarką ir atrasti naujų, savitų sprendimų, parodančių 
išskirtinį mąstymą.

• Demonstruoja, ar supranta užduotį, vertindami ją įvairiais aspektais, panaudoja tikslią ir patiki-
mą informaciją, demonstruoja ryšį tarp skirtingų termodinamikos atvejų.

• Refleksijai taikomi tokie klausimai ir užduotys:
 – Klausimai, skirti patikslinti mąstymo procesą (ar galite patikslinti savo mintis ar spėjimus? ar 

siejasi jūsų spėjimas su duotais teiginiais? kokiu ryšiu?).
 – Klausimai, tikrinantys prielaidas (ar galima pritarti kitos poros nuomonei? ar taip vyksta visa-

da? kokius randate neatitikimus?).
 – Klausimai, skirti įrodymui (kokiu būdu mes galime išsiaiškinti, ar įrodymai atitinka teiginius? 

ar galime abejoti duotu įrodymu? kokie galėtų būti šių teiginių pavyzdžiais? kodėl manote, 
kad tai teisingas sprendimas? kodėl nusprendėte, kad toks žemėlapis yra tinkamas?)

• Sukurkite mąstymo žemėlapius. Apginkite savo nuomonę, juos pristatydami viešai. 
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Mokymosi šaltiniai: vadovėlis bei internetas.

Mąstymą skatinantys klausimai:

• Ko negalima išlošti, kalbant apie šiluminius procesus? 
• Kokiu būdu mes galime patikrinti, kad duotas teiginys teisingas arba neteisingas?
• Į kokius klausimus mes pirmiausia turėtumėme atsakyti, norėdami pagrįsti duotus teiginius?
• Kodėl manote, kad energijos nuostolių negalima išvengti? 
• Kodėl pasirenkame Mind map metodą, norėdami pagrįsti arba paneigti Ch.P Snow teiginius?

Kūrybinio ir kritinio mąstymo įrankiai ir metodai:

1. Kartojame termodinamines sąvokas, taikydami metodą „Krepšys“; taip prisimename žinias 
ir patyrimus, sietinus su šiomis sąvokomis: entropija , šiluminė pusiausvyra, negrįžtami proce-
sai, energija, šilumos kiekis, darbas, temperatūra ir t. t.

2. Šio metodo procedūra: 
• klausiama, ką žino mokiniai apie šias sąvokas ar procesus; 
• mokiniai užsirašo viską, ką atsimena į savo sąsiuvinį; 
• dirbdami grupėje, aptaria ir papildo savo žinias, išsiaiškina, kur yra nesutapimai, dėl ko; 
• visos grupės pristato tuos faktus, kurie tiks teiginiams pagrįsti.

3. Aptariami darbo su Mind map programa įgūdžiai. „Eksperto“ patarimai.
4. Darbas porose, mąstymo žemėlapio braižymas.

Kūrybinio ir kritinio mąstymo produktai/rezultatai.

Kas bus kuriama?
Mąstymo žemėlapiai. Keli pavyzdžiai.
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Sukurti „pastolius“ 

Frazeologizmai. Merfio dėsniai.
• 1 termodinamikos dėsnis: žaidžiant su Visata,neįmanoma išlošti.
• 2 termodinamikos dėsnis: žaidžiant su Visata, neįmanoma turėti tai, ką turėjai.
• 3 termodinamikos dėsnis: nenori pralošti – nežaisk.
Pabandykite, nenaudodami terminų, savais žodžiais pagrįsti šiuos teiginius.
Pirmiausia sąsiuvinyje nubraižykite logines grandines, kurios sujungtų visus jums reikalingus ter-

minus; taip po truputį artėkite prie užduoties tikslo.

Ugdomosios aplinkos kūrimas. Kaip bus parengiama ugdomoji aplinka?

• Aplinka tradicinė. Fizikos kabinetas arba IT kabinetas.
• PK arba planšetes. Jose galima naudotis programa Mind map ir pan.
• Vadovėlis, užrašai, internetas. Tai apibendrinimo pamoka. 

Veiklos įsivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų vertinimo kriterijai. 

Stebimas mokinių darbas, daromos išvados, kaip naudojami mąstymo įgūdžiai. Mokinių prašo-
ma papasakoti, kaip jie dirbo, koks buvo pasirinktas kelias, ką jie galvojo apie savo kelio pasirinkimą. 
Analizuojami tarpiniai produktai: schemos, planai, juodraščiai. Vertinamas tolerantiškas požiūris į kitų 
grupių darbą. Palaikoma sveika kritika ir pastabos. 

Parengė Justina Naujokaitienė, Larisa Gražienė
Kauno „Saulės“ gimnazija




