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1. Vaikai, atlikę prak nius bandymus su dažais, t. y. maišydami spalvas tarpusavyje, 
turi a nkamai nuspalvin  vidurinę menzūrėlę. 
 Šypsenėlės rodo, kokios spalvos sumaišytos.

GELTONA☺ ir  RAUDONA ☺       RAUDONA ☺ ir MĖLYNA ☺ GELTONA ☺ ir  MĖLYNA ☺GELTONA☺ ir  RAUDONA ☺   RAUDONA ☺ ir MĖLYNA ☺   TONA ☺ ir  MĖLYNA ☺☺ GELT

2. Atlikę eksperimentą ir atradę spalvas iš natūralių medžiagų, padėkite mokslininkui jas sugru-
puo . Iškirpkite nkamą paveikslėlį ir priklijuokite.

1. Vaikai, atlikę prak

Užduotys mokiniams

VANDUO IR SPALVOS
Skirta  5-6 metų amžiaus vaikams. Priešmokyklinis ugdymas.
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Parengė Daiva Bobinaitė

Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“
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Skirta 5-6 metų amžiaus vaikams. Priešmokyklinis ugdymas.

VANDENS BÛSENOS

1. Perskaitykite tekstą 

Bandymas: Kodėl vanduo kyla.   
 

Priemonės: gilesnė lėkštė, s klainis, žvakė, degtukai, van-
duo, valgomi dažai. 
Darbo eiga: Valgomaisiais dažais nuspalviname vandenį. 
Pilame į lėkštę, viduryje statome uždegtą žvakę. Užden-
giame s klainiu. Degant žvakei, vanduo pradeda kil  į s -
klainį. Kai žvakė dėl deguonies trūkumo užgęsta, vanduo 
atsiranda s klainyje, o lėkštė lieka tuščia.                     

● Užpildykite duotą žemėlapį:

PRIEMONËS 
BANDYMUI

6
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2. Atlikite aprašytą bandymą. 

● Užrašykite, ką pastebėjote:
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● Iškirpkite ir sudėkite sakinius eilės tvarka. Darbas poromis arba grupėmis. Vaikai, mokantys 
skaity , perskaito, garsiai. Visi kartu aptaria ir bendru sprendimu suklijuoja sakinius eiles tvarka.

Lėkštė lieka tuščia.                           
Vanduo pradeda kil  į s klainį. 

Valgomaisiais dažais nuspalviname vandenį.   

Pilame į lėkštę.  

Uždengiame s klainiu.      Statome uždegtą žvakę.     

Žvakė užgęsta.    
Vanduo atsiduria s klainyje.  

Žva

klainyje.  

1.  1. Perskaitykite tekstą „Kaip pasigamin  ledą”.  

Pasigamin  ledukus namuose nesunku. 
Imame paprastą vandenį, pilame į ledo forme-
les, dedame į šaldymo kamerą ir laukiame.

. Perskaitykite tekstą „Kaip pp g ąą „ p p

● Užpildykite duotą žemėlapį:

PRIEMONËS 
BANDYMUI

2. Atlikite aprašytą bandymą. 

● Užrašykite, ką pastebėjote:

1. Bandymo pradžia:
vandens būvis:

2. Po____min.:
vandens būvis:

8
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● Sudėkite sakinius eiles tvarka.

Darbas poromis arba grupėmis. Vaikai, mo-
kantys skaity , perskaito garsiai. Visi kartu 
aptaria ir suranda nkamus žodžius.

Vanduo skystas. Formelės dugne atsiranda ledas. 
Pusė vandens formelėje užšalo. 

Visas vanduo formelėje užšalo. Formelėje vanduo dar neužšalęs.

3. Apibendrinkite, užpildydami diagramą.

Būsena A Būsena BKas bendro?

Bandymai su vandeniu

Parengė Aušra Šlemo
Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“

3. Po____min.:
vandens būvis:

4. Po____min.:
vandens būvis:

5. Bandymo pabaiga:
vandens būvis:
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AUTOMOBILIAI
Skirta 5-6 metų amžiaus vaikams. Priešmokyklinis ugdymas.

Aprašas: 
Įsivaizduokite, jog lankotės mieste ir jums reikia pasiek  nurodytą objektą pagal aprašytą kryp . 

● Nuspręskite, kuris automobilis ir kur vyks (išklausykite kryp es nurodymus, analizuokite ir 
aiškinkitės, pasakykite automobilio spalvą, nuspalvinkite).
● Iš paveikslėlių išsirinkite 2 automobilius. Palyginkite su draugu. Kelkite klausimus patys arba 
vadovaukitės auklėtojos  klausimais.
● Sukurkite savo svajonių automobilį ir juokingą istoriją, nu kusią keliaujant mieste. Dirbkite 
vieni arba su draugu.
● Dirbdami porose, pasakykite mašinų privalumus ir trūkumus. Pateikite patarimų, pasiūlymų, 
kaip  trūkumus pakeistumėte privalumu (,,Minčių lietus”).

Pavyzdys:

1. Gerai pagalvoję, suraskite, iškirpkite ir į langelį nkamai įklijuokite automobilį, kuris: 
● pasuks į kairę, važiuos pro šviesoforą ir medžius, nuveš prekes į parduotuvę  * žalia spalva;
● yra senovinis, neturi stogo ir, pasukęs į dešinę, nuvažiuos į kempingą *raudona spalva;
● važiuos paskui raudoną automobilį, bet, pravažiavęs kempingą, turės važiuo  ltu ir sugrįž  
į startą * mėlyna spalva.

STARTAS
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2. Nuspalvinkite automobilius ir žemėlapyje nuveskite rodyklę, parodydami kiekvieno auto-
mobilio  kelią. 

3. Iš likusių paveikslėlių išsirinkite  2 automobilius, suklijuokite, ir  sukurkite linksmą  istoriją. 
nupieškite.

4. Bū nai  ją  papasakokite  draugams.

Parengė Daiva Bobinaitė
Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“

11
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MANO AUGINTINIS
Skirta 5-6 metų amžiaus vaikams. 
Priešmokyklinis ugdymas.

Galimi klausimai:
Kada augin nis laimingas? Kodėl?
Kada pyksta? Kodėl?
Ką dary , kad būtų draugas?

s. 

l?

ÐUNIUKO 
NUOTRAUKA 
IR VARDAS

AMÞIUS

VEISLË

KAILIS

MAISTAS

CHARAKTERIS

121221221212121212121212121121212121121121121221222221212111
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● Užduočių lapas. Tavo stotelės.

Nr. Užduo s 

Atlikau
vienas ir 

galėjau padė  
kitam

Atlikau su 
draugo ar tėvų

pagalba

Atlikau su 
draugo ar

tėvų
pagalba

1.

Surask gražiausią savo šuniuko 
nuotrauką ir atnešk į grupę. 
Neturi šuniuko?  
Paprašyk tėvelio arba draugo 
pagalbos.

2.

Sugalvok 3-5 klausimus, kuriuos 
norėtum užduo  šunų globos 
namų darbuotojams. 
Paprašyk, kad tė s ar mama 
juos užrašytų.

3.

Sužinok 
* šuniuko veislės pavadinimą, 
* ką šuniukas ėda,
* kiek metų gyvena,
* koks jo charakteris.

4.

Užpildyk šuniuko žemėlapį.
Susirask grupėje draugą, su kuriuo 
galėtum pasitar , ar gerai atlikai 
užduo .

5. Surask vietą nuotraukai ir 
pavadinimui stende.

6. Nupiešk arba nulipdyk savo 
svajonių šuniuką.

h p://www.kostenlose-ausmalbilder.de/Tiere/Hund/Kleines-Kind-mit-Hund.html

Parengė Aušra Šlemo
Kauno lopšelis–darželis „Giliukas“
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RÛÐIUOJU. VADINASI, GALVOJU
Skirta 5-6 metų amžiaus vaikams. Priešmokyklinis ugdymas.

1. A džiai pažiūrėkite į paveikslėlį ir atsakykite, kurie daiktai yra popieriniai?

POPIERIUS

14
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2. Jau žinote, kad popierius gaminamas iš medienos. Gerai pagalvoję, palyginkite ir juos 
supriešinkite.

3. Kokia nauda iš popieriaus perdirbimo?
Pažymėkite žemėlapyje priežas s ir pasėkmes, parinkdami nkamus paveikslėlius.

Parengė Daiva Bobinaitė
Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“
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PIRMOSIOS PAVASARIO 
GËLËS: PIENË IR PLUKË 

Skirta 5-6 metų amžiaus vaikams. Priešmokyklinis ugdymas.

16

1. Surask pienę ir nupiešk ją!
Užrašyk, kaip vadinamos augalo dalys.



1717Parengė Aušra Šlemo
Kauno lopšelis – darželis  „Giliukas“
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SÀLYGOS AUGALAMS AUGTI
Skirta 5-6 metų  amžiaus vaikams. Priešmokyklinis ugdymas.

1. Atlik bandymą (žr. pedagogo veikla). 
Savo įžvalgas pažymėk.

Vanduo Durpės Molis Smėlis Samanos 
ir žievė

2. Įsivaizduok, jog esi ūkininkas ir augini didžiausią svogūną. 
Papasakok arba nupiešk savo istoriją.
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3. Kokios gėlės dauginamos svogūnėliais?

Parengė Daiva Bobinaitė
Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“

19
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AÐ IR ÐVARI GAMTA
Skirta 5-6 metų  amžiaus vaikams. Priešmokyklinis ugdymas.

POPIERIUS STIKLAS MAISTO
ATLIEKOS

PLASTIKAS

Atliko

Kas atsi ko s klui, popieriui ir plas kui?    

Diena Medžiaga. Nuotrauka Pastebėjimas

S klas
Pakito □       nepakito □
Forma
Spalva
Tvirtumas

Popierius
Pakito □       nepakito □
Forma
Spalva
Tvirtumas
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Plas kas
Pakito □       nepakito □
Forma
Spalva
Tvirtumas

Maisto atliekos
Pakito □       nepakito □
Forma
Spalva
Tvirtumas

Diena Medžiaga. Nuotrauka Pastebėjimas

S klas
Pakito □       nepakito □
Forma
Spalva
Tvirtumas

Popierius
Pakito □       nepakito □
Forma
Spalva
Tvirtumas

Plas kas
Pakito □       nepakito □
Forma
Spalva
Tvirtumas

Maisto atliekos
Pakito □       nepakito □
Forma
Spalva
Tvirtumas

Diena Medžiaga. Nuotrauka Pastebėjimas

S klas
Pakito □       nepakito □
Forma
Spalva
Tvirtumas

Popierius
Pakito □       nepakito □
Forma
Spalva
Tvirtumas

Plas kas
Pakito □       nepakito □
Forma
Spalva
Tvirtumas

Maisto atliekos
Pakito □       nepakito □
Forma
Spalva
Tvirtumas

Parengė Aušra Šlemo
Kauno lopšelis - darželis „Giliukas“

Išvada: Galima į žemę užkas :
(Išvardinkite. Iškirpkite paveikslėlius ir įklijuokite)
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DARBAS SU PASAKOS TEKSTU 
Kam skirtas? 7 metų amžiaus mokiniams. 
1 klasė. Gimtoji kalba. Socialiniai mokslai. Klasės valandėlė.

Mokinio darbo lapas
Sëkmës!

Vardas, pavardė ...............................................................................................................................................
Klasė ..................

1. Perskaitykite pasaką ir sugalvokite jai pavadinimą. Užrašykite.

Latvių liaudies pasaka „.......................................................................................................”

Meška gulėjo savo oloje. Staiga pamatė pelę ir ją sugavo. 
Pelė meldė, kad ją paleistų. Žadėjo visada padė  meškai. 
Vilkas laukė Sarkangalvito. Meška juokėsi iš pelės pažadų, bet vis ek ją paleido.
Vieną dieną meška pateko į spąstus: pa  nebepajėgė išsivaduo .
Pelė atbėgo ir nugraužė spąstų virves. Meška atgavo laisvę.

2. Raskite nereikalingą pasakos sakinį. Išbraukite jį.

3. Pasakykite, ką prisimenate apie pasakos veikėjus.

4. Nupieškite pasakos veikėjus. Parašykite, ką nupiešėte.

5. Atsakykite į mokytojo užduodamus klausimus.

Parengė Sandra Graudina, 
Rygos miesto švie mo ir informacijos centras (RIIMC), Ryga, Latvija

22
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TU IR AÐ=MES
Kam skirta? 7-9 metų amžiaus mokiniams. 1-3 klasė. Socialiniai mokslai. Klasės valandėlė.

Priedas nr. 1

Parašykite, kas yra teigiama ir kas yra neigiama jūsų asmeniniuose santykiuose. 
Aptarkite grupėje.                                                    

Sąntykiai klasėje 
ir mokykloje
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Priedas nr. 2

MANO KLASËS VERTYBËS!

1. Padiskutuokite grupėje ir parašykite 5 vertybės, kurios yra ryškiausios jūsų klasėje. 

2. Suteikite kiekvienai vertybei taškus nuo 1 iki 5. 

VERTYBĖS: TAŠKAI

DRAUGYSTĖ

DARBŠTUMAS

SĄŽININGUMAS

ATSAKOMYBĖ

SMALSUMAS

TIKSLUMAS

PAGARBA

EMPATIJA

PATIKIMUMAS

DOSNUMAS

Priedas nr. 3

Įver nkite pamoką: 
☐ taip
☐ kartais
☐ ne

Mes klausėmės vieni kitų:
☐ taip
☐ kartais
☐ ne

Mes dirbome kartu:
☐ taip
☐ kartais
☐ ne

Man pa ko dirb  grupėje:
☐ taip
☐ kartais
☐ ne

Pamokos metu aš daug ką supratau, daug išmokau.

Parengė Inga Liepniece, 
Rygos miesto švie mo ir informacijos centras (RIIMC), Ryga, Latvija24
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MANO GERIAUSIAS DRAUGAS 
Kam skirta? 8-9 metų mokiniams. 2-3 klasė. Kalbų pamokos. Socialiniai mokslai. 
Klasės valandėlė.

Mano geriausias draugas

Minèių þemëlapis

Naudokitės smegenų šturmu, esančiu internete,
ir jūs greitai bei sėkmingai apibūdinsite savo geriausią draugą.
Pradėkite nuo pažymėto laukelio – tai bus jūsų istorijos pradžia.
Sekite instrukcijas tol, kol pasieksite galu nį laukelį – čia pabaigsite savo istoriją.
Į visus klausimus atsakykite išsamiai. Pasakykite viską, ką galite.

Sėkmės!

Parengė Inga Liepniece, 
Educa on and Informa on Services of Riga City (RIIMC), Riga, Latvia

Pasa-
kykite, ar visi turi 

draugų. Kokią reikšmę 
draugai turi tavo gy-

venime?

Pasaky-
kite, kiek draugų 

turite. Kiek iš jų yra 
mergaičių ir kiek 

berniukų? Pasakykite, kas 
yra jūsų geriausi drau-

gai. Kokie jų vardai?

Pasa-
kykite, kaip su-
kote savo geriau-

sią draugą.

Pasakykite, 
kaip atrodo jūsų 
geriausi draugai.

Pasakykite, 
koks jūsų draugų 

charakteris.

Pasa-
kykite, kodėl 

jie yra jūsų geriausi 
draugai.

Pasakykite, ar 
dažnai susi nkate su 
savo geriausiu draugu 

ir ką veikiate.

Papasakokite 
įdomių nuotykių, kurie 
nu ko jums su geriau-

siu draugu

Pasakykite, 
koks jūsų gyvenimas 

būtų be geriausių 
draugų.

25
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GRAÞUOLIS ÞIRGAS
8-9 m. amžiaus mokiniams. 2-3 klasė. Pasaulio pažinimas. Informacinės technologijos.

Arklys – iš kimiausias žmogaus pagalbininkas, padėjęs mūsų civilizacijai pasiek  iš es įspū-
dingas aukštumas. Arkliai kai kuriose situacijose yra nepakeičiami ir šiandien, todėl apie juos 
reikėtų sužino  daugiau.

● Pirmiausia užpildykite burbulo mąstymo žemėlapį. Parašykite viską, 
ką jau žinote apie arklius. 
● Išoriniuose burbuluose įrašykite arklį apibūdinančius žodžius 
(koks? kokia?).
● O dabar pažaiskime žaidimą „Pagalvok ir parodyk“. 
Išsitraukite kortelę, susiraskite draugą ir pasitarę suvaidinkite 
lapelyje nurodytą situaciją.

Ádomûs, netikëti faktai apie arklius:
1. Arklių protėviai turėjo pirštus. 
2. Arkliai ganosi bandomis.
3. Arklių akys neį kė nai didelės. 
4. Arklio bėgimas ilgai buvo nemaža paslap s. 
5. Arklių smegenys yra mažesnės už žmonių.
6. Įspėjamasis ženklas.                
7. Arkliai yra labai grei .
8. Mažiausias arklys. 
9. Arkliai yra gurmanai.
10. Jie ilgaamžiai.
11. Žaidimai su arkliais.

● Dabar papildykite savo minčių žemėlapius, nes krai sužinojote daug naujos informacijos.
● Pasigrožėkime žirgais.
● Kiekvienas gausite po QR kodą ir jį nuskanuosite. 
● Planšetėje yra tam skirta programėlė. Pažiūrėkite neilgą filmuką apie 
pasaulio gražiausias arklių rūšis.

1. Kur ir kaip žmogui padeda arklys?
2. Kam žirgui reikalingos pasagos?
3. Kaip manai, ar arkliai bendrauja tarpusavyje? Jei taip, kaip?
4. Kas padeda sutramdy  žirgą?
5. Kas arkliui padeda apsigin  nuo musių?
6. Kaip manai, ar paliktas (paklaidintas) arklys rastų kelią namo? Kodėl taip manai?

Refleksija
● Kaip sekėsi atlik  užduo s?
● Su kokiais sunkumais susidūrei?
● Ką naujo sužinojai?

Patarimas tëvams: aplankykite žirgyną.

ivilizacijai pasiek  iš es įspū
mi ir šiandien, todėl apie juos

 viską, 

Parengė Diana Kairiūkš enė,
Kauno Panemunės pradinė mokykla
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KIAUÐINIAI
8-9 m. amžiaus mokiniams. 2-3 klasė. Pasaulio pažinimas.

KIAUÐINIS MITOLOGIJOJE

Seniausias versijas apie pasaulio 
atsiradimą randame sakmėse. 
Viena jų sako, kad Mėnulyje ant 
akmens tupėjo milžiniška an s. Ji 
padėjo kiaušinį ir perėjo. Užsinorė-
jusi les , nuskrido ieško  maisto. 
Tuo metu užėjo lietus, sudrėkino 
lizdą. Jame pasidarė skylė, pro ku-
rią kiaušinis iškrito. Bekrisdamas 
atsimušė į debesis ir perskilo į tris 
dalis. Taip iš trynio atsirado Žemė 
ir Saulė, iš baltymo – vandenys, iš 
lukšto – dangus su žvaigždėmis.

Kiaušinis dažniausiai simbolizuoja visatos pra-
dažią. Kai kuriose kultūrose kiaušinis yra laiko-
mas gyvenimo, gimimo, atgimimo, vaisingumo 

ir nemir ngumo simboliu.
Žmonės kiaušinius valgydavo, kėdamiesi iš jų pasisem  magiškų galių.
Tačiau yra ir kitokių pavyzdžių. Australijos aborigenai paukš  emu laikė savo gen es totemu 
ir griežtai draudė valgy  jo kiaušinius. 
Ypač daug legendų buvo pagonybės ir krikščionybės laikais.

Mokiniams išdalinami apskri mo žemėlapiai.
● Tarp centrinio ir išorinio apskri mų surašy-
kite viską, ką žinote apie kiaušinį. 
● Už išorinio apskri mo parašykite, iš kur tai 
žinote. 
● Palyginkite savo ir suolo draugo surašytas 
žinias. Žemėlapius papildykite.

Kiaušinis – tai paukščio ly nė ląstelė, iš kurios 
išsirita nauja gyvybė. 
Kiaušinis – tai maisto produktas, turin s visų 
bū niausių žmogui medžiagų.

Pasižiūrėkite, kokia yra kiaušinio sandara.

Lu
kð

ta
s 
● P

olukðtinë plëvelë ● Baltym

as ● Tryn
ys
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Atlikite kelis bandymus su kiaušiniu. Dirbkite dviese.

1. Ar kiaušinis šviežias?
Reikės: šviežio ir nešviežio kiaušinių, dviejų s klinių su šaltu vandeniu.
Kiaušinius įdėkite į s klinę su šaltu vandeniu. Kas vyksta?
Išvada: ?

2. Plūduriuojan s kiaušinis.
Reikės: dviejų kiaušinių, dviejų s klinių, šaukštelio, druskos, vandens.
Pripilkite dvi s klines vandens. Vienoje jų iš rpinkite daug druskos. 
Vieną kiaušinį įdėkite į s klinę be druskos, o kitą – į s klinę su druska. Kas vyksta?
Išvada: ?

3. Guminis kiaušinis.
Reikės: kiaušinio, 9% acto, s klainio.
Kiaušinį dedame į s klainį ir užpilame actu. Laikome 2-3 paras. Kas vyksta?
Išvada: ?

Refleksija
Kaip sekėsi atlik  užduo s?
Su kokiais sunkumais susidūrėte?
Ką naujo sužinojote?

Kiaušiniai būna 
įvairių dydžių, formų 

ir spalvų.

1. Kas atsirado pirmiau: višta ar kiaušinis? Kodėl taip manai?
2. Kodėl šviežias kiaušinis skęsta? Kodėl taip manai?
3. Kodėl sūriame vandenyje jis plūduriuoja? Kodėl taip manai?
4. Ar gali kiaušinis stovė  ant stalo?
5. Kokią kiaušinio baltymo savybę žinai?
6. Kodėl baltymas išplaktas tampa standus?
7. Ar lengva suspaus  kiaušinio lukštą? Kodėl?

Parengė Diana Kairiūkš enė,
Kauno Panemunės pradinė mokykla
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Tikslas. Sužino , kuo žaidė vaikai įvairiais istorijos periodais. Pasigamin  žaislą. 
9-10 m. amžiaus mokiniams. 3 klasė. Pasaulio pažinimo ir technologijų pamokose.
Sie nos temos: Vaikystė, žaislų ir žaidimų istorija, žaislų gamyba.

Kokias kompetencijas ugdysime?

● analizuo  situaciją
● domė s savo šalies ir pasaulio istorija
● bendrau  ir bendradarbiau  
● spręs  problemas

KAS ATSITIKTŲ, JEI PASAULYJE 
DINGTŲ VISI ÞAISLAI?

Įsivaizduokite, kad vieną dieną pasaulyje 
dingo visi žaislai. 
Sužinokite, kuo žaidė vaikai įvairiais isto-
rijos periodais.
Pasigaminkite žaislą.

Aptarkite, kas atsi ktų, jei pasaulyje dingtų visi žaislai. 
Pagrindines min s užrašykite apskri mo mąstymo žemėlapyje.
Sužinokite, kuo žaidė vaikai įvairiais istorijos periodais. 
Pagaminkite žaislą patys.
Apsilankykite žaislų muziejuje.

Ar reikia žaislus saugo ?
Drąsiai fantazuokite, diskutuokite. 
Suraskite nestandar nius 
atsakymus į klausimus.
Patys pagaminkite žaislą.

Bendradarbiavimas
Sukurto mąstymo žemėlapio aptari-
mas ir pristatymas mokinių grupėse.

Refleksija
Kaip sekėsi atlik  užduo ? Kodėl?
Ką naujo sužinojote apie vaikų žaislus?
Ar teko anksčiau pasigamin  žaislą?
Ką darytumėte kitaip?
Ar ši veikla paska ns jus vėl pagamin  
žaislą? Kodėl?

Apskritimo màstymo þemëlapis „Kas atsitiktų, jeigu pasaulyje 
dingtų visi þaislai?“
Iš kur vaikai gauna žaislų? Kiek reikia vaikui žaislų? Kokiais žaislais žaidžia berniukai ir mergaitės? 
Ar skiriasi mažesnių ir vyresnių vaikų žaislai? 
Ar vaikų žaislai visame pasaulyje vienodi? 
Kas atsi ktų, jei pasaulyje dingtų žaislai?
Ar vaikai gali bū  žaislų kūrėjai ir gamintojai? 
Iš ko gaminami žaislai?
Kokią įtaką žaislai turi ekologijai?

Parengė Vilma Gubienė
Kauno Panemunės pradinė mokykla
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Kokias kompetencijas ugdysime?

● kel  kslus, planuo
● domė s savo asmenybe
● bendrau  ir bendradarbiau  
● viešai kalbė , mokė  drąsiai pristaty  savo idėjas
● kūrybiškai žiūrė  į problemas

IÐÐÛKIS 
9-10 m. amžiaus mokiniams. 4 klasė. Technologijos. E ka.
Tikslas. Išsikel  iššūkį ir sukur  planą jam įgyvendin .

Plakatas „Mano iððûkis“

MANO IÐÐÛKIS

Vardas ir pavardë

Tikslas:

Planas

Svarbûs priminimai

Išsikelkite iššūkį ir 
numatykite žings-
nius, kurie padės 
jį įveik .

Sukurkite plakatą. 
Pavaizduokite iššū-
kį ir žingsnius, ku-
riais sieksi jį įveik . 

Kokias charakte-
rio savybes reikia 
ugdy s, siekiant 
aukštesnių kslų.
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Prisiminkite savo didžiausią pasiekimą ir kokius jausmus išgyvenote. Ko tuomet išmokote? 
Kokių savybių reikėjo?
Išsikelkite sau iššūkį ir sukurkite plakatą “Mano iššūkis”. Plakatą pristatykite grupės draugams.
Kuris draugų pristatytas iššūkis atrodo sunkiausiai pasiekiamas? Kodėl?
Ieškokite informacijos. Sužinokite daugiau apie įvairius pasaulio žmonių iššūkius. Domėkitės, 
būkite smalsūs!

Plakate parašykite savo siekį ir žingsnius, kuriuos darysite. Mąstymo žemėlapis padės nkama 
tvarka sudėlio  žingsnius. 
Trumpai parašykite, kodėl tai darote, kodėl renkatės tokį iššūkį, būtent tokį. 

Kam reikalingi iððûkiai?
Kokių charakterio savybių reikia, norint siek  aukštesnių kslų? 
Ar galima įveik  iššūkį be pastangų?
Kodėl svarbu planuo , siekiant kslo?
Ar svarbu kslą užsirašy  ir kasdien jį perskaity ?
Kaip suplanuo  žingsniai padeda mums tobulė ?

Dalyvaukite plakatų „Mano iššūkis”  parodoje. Pristatykite savo idėją.

Bendradarbiavimas. Plakatų aptarimas grupėse.

Refleksija
Kaip sekėsi atlik  užduo ? Kodėl?
Ką naujo sužinojote apie save ir savo draugus?
Ar teko anksčiau kel  sau aukštesnius kslus ir užsirašy  plano žingsnius?
Ką darytumėte kitaip?
Ar pavyks iššūkį įgyvendin ? Kodėl?

Parengė Vilma Gaubienė
Kauno Panemunės pradinė mokykla
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ÐVENTŲ KALËDŲ EGLUTË. 
DABAR IR PRIEÐ ÐIMTÀ METŲ 

Tikslas. Pasireng  debatams „Dirb nė Kalėdų eglutė – draugiškas gamtai sprendimas“ ir  su-
kur  originalią Kalėdinę dekoraciją iš draugiškų gamtai medžiagų.

9-10 m. amžiaus mokiniams. 4 klasė. Technologijos. Pasaulio pažinimas. Lietuvių kalba. 

Sietinos temos:
Šv. Kalėdų tradicijos dabar ir prieš 100 metų.
Kalėdų dekoras. 
Nukirstų eglučių panaudojimas po švenčių. 

Kokias kompetencijas ugdysime?
• ieško  informacijos
• užduo  klausimus, juos formuluo
• informaciją fiksuo , aptar , atsirink , kslingai panaudo
• bendrau  ir bendradarbiau  
• viešai kalbė : kalbė  į kinamai, diskutuo , rem s citatomis
• nurody  medžiagų savybes ir kaip tam kros medžiagos veikia aplinką

Pasirenkite debatams „Dirb nė Kalėdų eglutė – draugiškas gamtai sprendimas“.
Išanalizavę namų puošimo Lietuvoje tradicijas, pasiūlykite savo šeimai keletą draugiškų 
gamtai Kalėdinio namų dekoro variantų.
Sukurkite originalią Šv. Kalėdų puošmeną iš ekologiškų ar antrinių medžiagų.

Kokia yra jūsų svajonių Šv. Kalėdų eglutė? Kodėl? 



33

Prisiminkite ir papasakokite, kaip puošiate savo namus Šv. Kalėdų laiku. 
Savo pa r  aptarkite grupėje. Palyginkite ją su draugų pa r mi. 
Kur galima sužino  apie šio šimtmečio puošybos tradicijas? Kur galima nuei , ko paklaus ? 
Palyginkite gautą informaciją. Kas pasikeitė labiausiai? Sukurkite dvigubo burbulo mąstymo 
žemėlapį. Žemėlapį pristatykite klasės draugams.
Ieškokite informacijos. Pasirenkite debatams „Dirb nė Kalėdų eglutė – draugiškas gamtai 
sprendimas”.
Sužinokite daugiau apie draugiškas gamtai medžiagas.
Remdamiesi gauta informacija, argumentais bei savo šeimos vertybėmis, sukurkite originalią 
kalėdinę puošmeną iš draugiškų gamtai medžiagų. Kurkite vieni arba su šeimos nariais.
Parenkite idėjos trumpą pristatymą.
Kuri idėja atrodė pa  originaliausia? Balsuokite už ją!

Darbas su pasirinktu minčių žemėlapiu.

Kada pradėta puoš  Kalėdų eglutė Lietuvoje? Kaip ją puošė seneliai ir proseneliai?
Kaip jūsų šeima puošia namus, laukdami švenčių? 
Kur ir kaip galima įsigy  Kalėdų eglutę?
Ar, puošiant dirb nę eglutę, yra tausojama aplinka?
Ką dary  su gyva eglute po švenčių?
Kiek klasės draugų puošia dirb nę eglutę, o kiek krą? Atlikite apklausą, sukurkite diagramą.
Kokia yra jūsų svajonių Kalėdų eglutė? Kodėl? 
Kokie papuošimai yra draugiški gamtai?
Kokius papuošimus galime pasidary  iš antrinių medžiagų?
Kuri idėja atrodo pa  originaliausia? Kodėl?
Kaip pasikeitė jūsų požiūris į Kalėdines dekoracijas? Kodėl? 

Originalių Kalėdinių puošmenų iš draugiškų 
gamtai medžiagų paroda.

Bendradarbiavimas. Darbas grupėje, pasi-
rengimas debatams, vaidmenų pasidalinimas.

Refleksija
Kaip sekėsi atlik  projekto užduo s? Kodėl?
Ką naujo sužinojote projekto metu? Ar tema 
buvo įdomi ir aktuali?
Kas buvo sunkiausia, atliekant 
projekto užduo s?
Kokie buvo jūsų įsipareigojimai?
Ar ki  mokiniai vykdė pareigas?
Ką darytumėte kitaip?

Parengė Vilma Gaubienė
Kauno Panemunės pradinė mokykla

gojimai?
areigas?

mokykla
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SKAITYTI MALONU IR LENGVA

Tikslas. Apmąsty  savo skaitymo pa r s ir sukur  apskri mo mąstymo žemėlapį „Skaity  ma-
lonu ir lengva“.

9-10 m. amžiaus mokiniams. 3 klasė. Lietuvių kalba. E ka.

Sietinos temos: Skaitytojo charakterio savybės ir įpročiai.

Kokias kompetencijas ugdysime?

● kel  sau aukštesnius skaitymo kslus
● apmąsty  savo pa r s
● domė s savo asmenybe
● bendrau  ir bendradarbiau  
● viešai kalbė , drąsiai pristaty  savo idėjas
● pristaty  savo pa r

Remdamiesi duotais klausimais, apmąstykite savo skaitymo pa r s. Sukurkite apskri mo 
mąstymo žemėlapį, kuriame kūrybiškai būtų pavaizduota jūsų skaitymo pa r s. Kokius 
naujus įpročius ir skaitymo pa r s įtrauksite, kad skaity  visada būtų malonu ir lengva?

Apskri mo mąstymo žemėlapis „Skaity  malonu ir lengva“.

Sudarykite keturių moki-
nių grupes.
Aptarkite įvairias skaity-
mo pa r s, remdamiesi 
duotais klausimais. 
Prisiminkite ne k savo, 
bet ir kitų žmonių pa r-

s, kurios jums atrodo 
įdomios. 
Ką žmonės daro, kad 
skaity  būtų malonu ir 
lengva? 
Kokių savybių skaitytojui 
reikia, kad skaity  būtų 
malonu ir lengva?
Sukurkite asmeninį mąs-
tymo žemėlapį “Skaity  

malonu ir lengva”. Žemėlapyje kūrybiškai pavaizduokite savo skaitymo pa r .
Paįvairinkite savo mąstymo žemėlapį draugų skaitymo įpročiais ar pa r mis. 
Pasikabinkite jį matomoje vietoje ir naudokitės.

Grafiniai sprendimai 
Apskri mo mąstymo žemėlapyje turi atsispindė  jūsų skaitymo pa r s. 
Kūrybiškai ją aprašykite ir pavaizduokite. Į žemėlapį įtraukite naujų pa rčių, apie kurias suži-
nojote klausydamiesi draugų.
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Originalių apskri mo mąstymo žemėlapių ”Skaity  malonu ir lengva” paroda. Skaitymo pa rčių 
pristatymas.

Bendradarbiavimas. Darbas grupėse. 
Aptarkite skaitymo pa r s, atsakydami į duotus klausimus:
Kada skaity  malonu ir lengva?
Kur skaity  malonu ir lengva?
Su kuo skaity  malonu ir lengva?
Kodėl skaity  malonu ir lengva?
Ką skaity  malonu ir lengva?
Kaip skaity  malonu ir lengva?

Refleksija
Kaip sekėsi atlik  užduo ? Kodėl?
Ką naujo sužinojote apie žmonių skaitymo pa r s?
Ar teko anksčiau kel  aukštesnius skaitymo kslus, o savo pa r s pavaizduo  apskri mo 
mąstymo žemėlapyje?
Kokiais naujais skaitymo įpročiais paįvairinote savo mąstymo žemėlapį? 
Kuo jie įdomūs, patrauklūs?
Ar ši užduo s padės tobulin  skaitymo gebėjimus? Kodėl?

Parengė Vilma Gaubienė
Kauno Panemunės pradinė mokykla

Kodėl reikia įver n  savo skaitymo pa r s?
Ar skiriasi berniukų ir mergaičių skaitymo pa rtys?
Kokių charakterio savybių reikia, siekiant aukštesnių skaitymo kslų? 
Ar svarbu savo skaitymo kslą užsirašy  ir kasdien jį perskaity ?
Kodėl svarbu pasiek , kad skaity  būtų malonu ir lengva?
Jei tokį apskri mo mąstymo žemėlapį kurtų suaugęs žmogus, ar jis labai skirtųsi nuo jūsų?

35
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SENOVËS PASAULIO TYRIMAS  
Kam skirta? Įvairių dalykų pamokose 10-11 metų amžiaus mokiniams.  

Kokias kompetencijas ugdysime?
• spręs  problemas, dary  išvadas
• naudo s ir kur  paieškos modelius, darant išvadas ir ieškant problemos sprendimo būdų
• kri škai įver n  argumentus, pagrįs  argumentais
• dirb  poromis ir grupėse
• susistemin  informaciją
* analizuo , interpretuo  įvairių šal nių įrodymus.

Autoriai: Serap Ozdemir, 
Sinan Sari, Kocaeli Il Milli 
Egi m Mudurlugu, Turkija

Apraðymas
Mokiniai studijuoja vieną pasirinktą asmenį. 
Taiko reikiamus įgūdžius. 
Analizuoja praei , nagrinėdami įrodymus, 
e ką, nuosavybės ir atstovavimo klausimus.

Mokiniai dalyvauja diskusijose.
Atkreipia dėmesį į idėjas, pateiktas diskusijų metu, dalijan s informacija. 
Ugdosi gebėjimą ras  reikiamą informaciją ir atlik  mokslinę paiešką.
Savarankiškas darbas: informacijos analizė, įvairūs informacijos šal niai, klausimų a kimas 
darbo planui; paaiškin , palygin ,  klasifikuo , interpretuo , analizuo  ir parašy  išvadas.
Užduoda sau klausimus:
Ką galima panaudo  užduočių metu?
Kas padėjo pasiek  kslus?
Kokius rezultatus galima patobulin ?

Kokia ugdymosi aplinka?
 Pamokų ir įvairių edukacinių užsiėmimų metu. 
 Informacinės technologijos, e-bibliotekos, bibliotekos.

Veiklos vertinimo kriterijai. 
Mokymosi rezultatų/produktų 
vertinimo kriterijai.
 Galimybė pristaty  idėjas.
Informacijos paieškos įgūdžiai.
Darbo grupėse įgūdžiai.
Gebėjimas dary  išvadas. 
   Argumentuo .

p p ų

lijan s informacija. 
okslinę paieškąąąąąąąąą.
ormacijos šal niai ii, kklalaususimimų ų aa kimas 
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NEMATOMI RYÐIAI
 

10-11 m. amžiaus mokiniams. 4-5 klasė. Anglų kalba. Vokiečių kalba. Rusų kalba.
Kalbėjimą užsienio kalba ska nan , žodyno tur nimą gilinan  užduo s. 
Tinka lietuvių kalbos ir technologijų pamokose.

Kokias kompetencijas ugdysime?
• varto  išmoktą leksiką
• tyrinėjimo įgūdžius
• savarankiškai mąsty
• komunikuo , kel  klausimus, rink  informaciją
• riamosios veiklos įgūdžius
• planuo  ir apmąsty  mokymosi procesą ir rezultatus

Ar visada tai, kas esiogiai mato-
ma, yra vienintelis atsakymas?
Kaip pavyko ras  ryšius tarp daik-
tų? Kokios mąstymo strategijos 
buvo panaudotos?
Kas labiausiai nustebino? 
Ar galėsite panaudo  rastą ryšį 
kasdieniame gyvenime? Kur?

Užduo s ska na mąsty  kūrybiškai, atlik  užduo , naudojant įgytas žinias  pasaulio pažinimo 
ir IKT pamokose. 
Jei užduo  mokinys atlieka individualiai, labiau susikaupia, pažadina savo fantaziją, mąsto kūry-
biškiau, derina kūrybą su prak niu pritaikymu, stengiasi pažvelg  į dalykus ar reiškinius giliau. 
Jei užduo  mokinys atlieka grupėje, ugdosi kompetencijas: bendradarbiau , įsiklausy  į kito 
nuomonę, gebė  suprantamai išsaky  savąją, lyderiau .

Mokinių klasė suskirstoma į grupes po 5-6 mokinius. Grupei duodami du daiktai, pavyz-
džiui: vyšnia ir pyrago gabalėlis, saldainis ir ledų porcija, liniuotė ir skylamušis ir t. t. 
Pirmiausia mokinių paprašoma dviem sakiniais apibūdin  daiktus. Pvz.: vyšnia yra raudona. 
Vyšnia yra uoga. Pyragas yra kepinys. Jis gali bū  įvairių skonių. 
Tada per 10 minutes mokiniai turi atlik  užduo : ras  bent tris ryšius tarp šių daiktų, pvz.: 
vyšnia galima papuoš  pyragą, saldainį galima sutarkuo  ir užber  ant ledų, liniuote galima 
pamatuo  tarpus tarp skylučių ir t. t. 
Po 10 minučių visos grupės pristato savo rezultatus:  demonstruodami arba papasakodami.  
Laimi ta komanda, kuri suranda daugiau ryšių tarp dviejų daiktų.
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Bendradarbiavimas. 
Darbas porose, pagalba draugui, lyderystė.

Refleksija
Kaip sekėsi atlik  užduo ? Kas pavyko ir nepavyko?
Ką naujo sužinojote, atlikę užduo ?
Kas buvo sunkiausia, atliekant užduo ? Kodėl?
Ar buvo lengva rink  informaciją?
Kokį pažymį parašytumėte sau? Kodėl?
Ką reikėtų patobulin ?
Ką darytumėte kitaip?
Užsienio kalbos pamokose:
Kalbos rišlumas, sklandumas, taisyklingumas.
Kasdienių užsienio kalbos frazių vartojimas.

Kitose pamokose ar veiklose:
Gebėjimas priim  nkamą strategiją, pasiskirsty  vaidmenimis komandoje, 
im s lyderio pozicijų.

Parengė: Asta Macežinskienė,
Kauno šv. Kazimiero progimnazija
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GERIAUSIAS DRAUGAS
10-11 m. amžiaus mokiniams. 4-5 klasė. Gimtoji kalba. E ka. Pasaulio pažinimas. 

Žmogus nenori bū  vienas. Draugų ieškome nuolatos, nes mums bū na su pasikalbė , aptar  
įvykius, ramybės neduodančius išgyvenimus, abejones, kam nors pa kė  skausmą, paslap s. 
Draugų palaikomi jaučiamės tvirtesni. 

Koks  yra geriausias draugas? 
Mes pirmiausia atkreipiame dėmesį į žmogų, kurio pasaulio suvokimas mums ar mas, kuris 
puoselėja tas pačias vertybes, turi panašių pomėgių, traukia kaip asmenybė. O gal mums 
pa nka jo kalbos, elgesio manieros, galiausiai – mums esiog gera su juo bū !

Pasiruoðimas geriausio draugo apraðymui.
1. Nupieškite centrinį burbulą.
2. Nupieškite apie jį daug burbulų. 
3. Centriniame burbule įrašykite: Geriausias draugas.
4. Išoriniuose burbuluose įrašykite būdvardžius, apibūdinančius draugą (koks? kokia?).

● Su suolo draugu palyginkite savo žemėlapius, juos aptarkite ir papildykite.
* Su draugu užpildykite šią diagramą pagal savo mąstymo žemėlapius.
● Sugalvokite 5 klausimus apie geriausią draugą ir kodėl mums jo reikia? 
Ar patys esame geri draugai? 
● Klausimus užduokite suolo draugui. Diskutuokite šia tema.

Naudodami surinktą informaciją (mąstymo žemėlapio ir diskusijos), sukurkite geriausio draugo 
portretą. Aprašykite savo draugą taip, kad ir ki  su juo norėtų susipažin , susidraugau .

● Kuo draugai yra panašūs? Kodėl taip manote?
● Kokia, jūsų nuomone, svarbiausia geriausio draugo savybė? Kodėl?
● Kas atsi ktų, jei žmonės neturėtų draugų?
● Kaip manote, ar esate geras draugas?

Refleksija
● Kaip sekėsi atlik  užduo s?
● Su kokiais sunkumais 
susidūrėte?
● Ką naujo sužinojote?

399999999999999999

ugą taip, kad ir ki  su juo norėtų susipažin , susidraugau .

Kodėl taip manote?
biausia geriausio draugo savybė? Kodėl?
turėtų draugų?

s draugas?

?

Parengė Diana Kairiūkš enė,
Kauno Panemunės pradinė mokykla
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SAULËS SISTEMA 
10-11 m. amžiaus mokiniams. 4 klasė. Pasaulio pažinimas.

Planeta – dangaus kūnas, kuris sukasi apie žvaigždę (tarp jų ir Saulę). 

Žinomos aštuonios Saulės sistemos planetos: Merkurijus, Venera, Žemė, Marsas, Jupiteris, Sa-
turnas, Uranas ir Neptūnas.

Keturios Saulei ar miausios planetos – Merkurijus, Venera, Žemė ir Marsas – vadinamos uo-
linėmis planetomis. Jos yra nedidelės, sudarytos iš uolienų ir metalų, turi mažai palydovų arba 
visai jų neturi.
Kitos keturios planetos – Jupiteris, Saturnas, Uranas ir Neptūnas – vadinamos dujinėmis milži-
nėmis. Jos didelės. Sudarytos daugiausia iš dujų. Visos jos turi gausų būrį palydovų. Ir visas jas 
juosia ledo bei dulkių žiedai.

Dangumi keliauja
Žemė ir septynios planetos: 

Merkurijus, Venera, 
Marsas ir Jupiteris,  

Saturnas, Uranas ir Neptūnas.

Merkurijus pats mažiausias.
Venera – karščiausia ir šviesiausia.

Marse daugiausia kanjonų ir vulkanų.
Jupiteris – didžiausia planeta. Ji iš dujų.

Merkurijus

Venera

Þemë

Marsas

Jupiteris

Saturnas

Uranas

Neptûnas
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Saturnas pasipuošęs ledo ir dulkių žiedu.
Uranas pasivertęs šonu – kaip kamuolys rieda.

Na, o Neptūnas – mėlynas ir šaltas.
Daug audrų jame, bet ar dėl to jis kaltas?

Sudarykite minčių žemėlapį, pavaizduodami Saulės sistemos planetas ir jų grupes.
1. Viršuje pažymėkite tai, kas bus grupuojama.
2. Kitoje eilutėje sužymėkite kategorijas, t. y. į kokias grupes skirstome.
3. Kategoriją padalinkite į kelias smulkesnes kategorijas (kurios planetos jai priklauso).

Atidþiai paþiûrëkite filmukà h ps://www.youtube.com/watch?v=Qd6nLM2QlWw

1. Kas nu ktų, žemė apsiverstų aukštyn?
2. Kaip manote, ar būtų kas kitaip, jei saulės nebūtų?
3. Kodėl vadiname „Saulės sistema”, o ne, pavyzdžiui, “Mėnulio sistema”?
4. Kiek laiko nuo Žemės automobiliu keliautumėte iki Saulės? Kodėl?

Žaidimas „Apie kokią planetą pasakoju?”.  Projektas “Planetos”.

Bendradarbiavimas. Darbas grupėse.
Padarykite plakatą. Pristatykite planetą, kurią išsitraukėte (Merkurijų, Venerą, Žemę, Marsą, 
Jupiterį, Saturną, Uraną ar Neptūną).

Refleksija
• Kaip sekėsi atlik  užduo s?
• Su kokiais sunkumais susidūrėte?
• Ką naujo sužinojote?

Parengė Diana Kairiūkš enė,
Kauno Panemunės pradinė mokykla
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MANO PAREIGOS IR TEISËS
Kam skirta? 10-14 metų amžiaus mokiniams. 4-7 klasė. Anglų kalbos pamoka. 
Klasės valandėlė.

Mokinio darbo lapas

Vardas, pavardė ............................................................................................................................................... 
     

1. Mano pareigos ir teisës.
Nurodykite paveiklėlio žmonių profesijas. 
Užpildykite lentelę: įrašyte penkias profesijas ir parašykite, kokias pareigas turi atlik  tos profe-
sijos atstovas.
Užpildykite lentelę: įrašyte penkias profesijas ir parašykite, kokias pareigas turi atlik  tos profe
sijos atstovas.

Kirpėja ….. ….. ….. …..
Plauna plaukus 
Kerpa plaukus

……………….

Dirbdami grupėse, pasakokykite vienas kitam, kokią profesiją norėtumėte pasirink  ir kodėl?
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2. Uþraðykite savo pareigas, kai esate (…).

NAMUOSE

atlik  namų ruošos darbus:
(…),
(…),
(…) ir kt.

MOKYKLOJE

BÛRELYJE, KLUBE AR PAN. SU DRAUGAIS

3. Uþraðykite pareigas, kurias atliekate dabar.

(...) ir kt.

Turiu teisę savo min s reikš  laisvai.
Turiu teisę ei  į mokyklą.
Turiu teisę ilsė s.

Uþpildykite lentelę.

Pareigos, kurias atlieku noriai Pareigos, kurias atlieku nenoriai

Dirbkite poromis.
Palyginkite savo ir klasiokų pareigas. 
Pasakykite, kokias pareigas jums pa nka atlik  ir kokių pareigų nenorite. Kodėl?

Parengė Sarmite Katkevica, 
Rygos miesto švie mo ir informacijos centras (RIIMC), Ryga, Latvija
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VAIZDŲ ÁTERPIMAS Á TEKSTÀ. 
SVEIKINIMO DIZAINAS

Kam skirta? 11 metų amžiaus mokiniams. 4 klasė. Informa ka. Kalbų pamoka. Socialiniai moks-
lai. Klasės valandėlė.

DARBO LAPAS
KETURGUBAS MIKROSKOPAS

Užpildykite keturių laukų lentelę duota tema.
Parašykite sveikinimo tekstą, suteikite sveikinimui formą.
Parinkite nkamus dekoro elementus. Įterpkite nuotraukas.

Asociacijos Sąvokos

Vizualizacija Citatos

Parengė Sandra Graudina, 
Rygos miesto švie mo 
ir informacijos centras (RIIMC), 
Ryga, Latvija
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SKIRTUMAI TARP ASMENŲ IR 
VISUOMENËS 

Kam skirta? 11-12 metų amžiaus mokiniams. Sociologija. Socialiniai mokslai. 
Užduo s, skirta ugdy  kri nį mąstymą.

Kokias kompetencijas ugdysime?
• priim  sprendimus
• ugdy s empa ją
• rink  informaciją ir kur  naujas informacijos pateikimo formas
• analizuo  ir ver n
• kri škai ver n  duotus teiginius, pareiškimus
• dirb  grupėje

VizualizacijaVizualizacija

Tyrimu pagrástas mokymosi procesas
• Grupė
• Bendravimas
• Socialiniai santykiai
• Minia

• Ką apie tai žinote? Iš kur žinote? 
• Parašykite, ką šie žodžiai jums sako. 
• Aptarkite tai savo grupėje.
• Raskite informacijos šiuo klausimu. Informacija turi bū  pa kima.
• Pasidalinkite turima informacija su draugais.
• Sukurkite minčių žemėlapį.
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Struktūra (grafikos organizatoriai)
Darbas su minčių žemėlapiu.

Platesná màstymà skatinantys klausimai:
• Kokius pavyzdžius galite ras  savo grupėje ir minioje?
• Ar galite apibūdin  tris grupės žmones? 
• Ar galėtumėte palygin  savo grupę ir minią? 
• Kokius žodžius vartotumėte, norėdami parody  jų skirtumus? 
• Kaip aprašytumėte grupę ir minią?
 
Bendradarbiavimas
Darbas grupėje, kuriamas minčių žemėlapis.

Refleksija
Kodėl gavote tokį atsakymą? 
Ar supratote skirtumus tarp šių dviejų žodžių?
Kas buvo sunkiausia, ieškant atsakymo?
Ar visi grupės nariai atliko jiems pa kėtas užduo s?
Kokį įver nimą parašytumėte sau? Kodėl?
Ar rastumėte atsakymą, ieškodami kitaip?

Kûrybinio màstymo uþduoèių vertinimo kriterijai:
Idėjos iškėlimas ir jos pristatymas. Konteksto analizė. 
Gebėjimas rem s kitais mokomaisiais dalykais. Informacijos paieška.

Kritinio màstymo uþduoèių vertinimo kriterijai:
Mokiniai papasakoja, kaip jie dirbo, kokį darbo metodą pasirinko, ką jie mano apie kitų darbą. 
Įver namas mokėjimas pasidalin  idėjomis.

Parengė Serap Ozdemir, Sinan Sari, 
Kocaeli Il Milli Egi m Mudurlugu, Turkija
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GENEOLOGINIS 
PROFESIJŲ MEDIS

Skirta 11-12 metų mokiniams. ( 5- 6 kl.)
Mokomieji dalykai: anglų kalba.
Integracija: verslumo ugdymas, IKT, dailė, technologijos.

Ugdomos kompetencijos: 
• Gebėjimą taiky  išmoktą leksiką ( profesijų pavadinimai, šeimos narių pavadinimai);
• Tyrinėjimo, problemų sprendimo įgūdžius;
• Savarankišką mąstymą, originalumą;
• Gebėjimą komunikuo , kel  klausimus, rink  informaciją;
• Tiriamosios veiklos kompetencijas;

Gebėjimą planuo  ir apmąsty  mokymosi procesą ir rezultatus

Apraðymas
Pasirengimas užduočiai: apklaus  savo ar muosius apie giminaičių profesijas, jų užsiėmimų 
pobūdį.
Kai informacija surinkta, mokiniai kuria geneologinį profesijų medį pagal geneologinio šeimos 
medžio analogiją. Sudėlioja šeimos narius ir prie kiekvieno užrašo profesijos, kuria jis užsiėmė 
gyvenime, pavadinimą. Šalia profesijos pavadinimo priklijuoja, įkelia ar kitais būdais prikabina 
piešinį, nuotrauką, kuri atspindi tą profesiją.
Atlikus užduo , mokiniai pristato savo šeimos profesijų medį. Diskutuoja apie profesijas, 
laikme .

47
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Aukðtesná màstymà skatinantys klausimai
Kaip pakito šeimos narių darbai laiko perspektyvoj?
Kas galėjo įtako  vienų profesijų išnykimą ar kitų atsiradimą?
Kaip surink  informaciją iš šeimos narių ? 
Kokias profesijas galima įvardin  kaip nykstančias?
Kas labiausiai nustebino ? 
Ką naujo sužinojau apie skir ngo laikmečio profesijas? Kas buvo ne kėta/ įprasta?

Átraukimas
Ska ns mokinius bendradarbiau  su savo ar maisiais, šeimos nariais, renkant duomenis apie 
senelių ir kitų giminaičių profesijas, domė s praei mi. Gebės pastebė  profesijų nykimo ir pa-
žangos tendencijas.

Bendradarbiavimas
Darbas atliekamas individualiai, bendradarbiavimas vyksta parengiamąjame etape- renkant 
duomenis apie šeimos narių profesijas, užsiėmimus.

Refleksija
Kaip sekėsi atlik  užduo ? Kas pavyko/nepavyko?
Ką naujo sužinojai atlikęs užduo ?
Kas buvo sunkiausia atliekant užduo ? Kodėl?
Ar buvo lengva rink  informaciją?
Kokį pažymį parašysi sau? Kodėl?
Ką reikėtų patobulin ?
Ką darytum kitaip?

Kûrybinio màstymo uþduoèių vertinimo kriterijai:
Sukurtas originalus geneologinis profesijų medis, kūrybiškai pristatomi atradimai ir įžvalgos.

Kritinio màstymo uþduoèių vertinimo kriterijai:
Atliekama profesijų analizė, žvelgiant iš laiko perspektyvos; gilinamasi į ekonomikos, verslo įta-
ką profesijų pasirinkimui.

Autorius: Asta Macežinskienė,
Kauno šv. Kazimiero progimnazija

44448

Autorius: Asta Macežinskienė,
Kauno šv. Kazimiero progimnazija
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SRIUBA DESERTUI
Skirta 11-12 metų mokiniams (5-6 klasė).

Ugdomos kompetencijos:
• Gebėjimas taiky  įgytą žodyną (maisto produktų pavadinimai, valgiai, vaisiai ir daržovės;
• tyrinėjimo įgūdžiai;
• Nepriklausomo mąstymo, originalumo;
• gebėjimo bendrau , užduo  klausimus, rink  informaciją;
• tyrinėjimo veikla;
• gebėjimas planuo  ir apmąsty  mokymosi procesą ir rezultatus
Dalykai: tarpdisciplininis uždavinys sveikatos ir priežiūros srityse ir gimtoji kalba arba užsienio 
kalba užsienio moksleiviams.

Apraðymas
Sukurkite originalų sriubos receptą, nkan  desertui. Siekiant šio kslo, atliekite paren-
giamąjį darbą, kad procesas vyktų sklandžiai. Mokytojas siūlo atlik  „minčių lietų“ „Kokios 
sriubos norėčiau desertui“. Mokytojas arba išrinktas mokinys užrašo mokinių pasiūlymus.
Antrasis etapas yra „Minčių žemėlapis”, kurio tema – „Sriuba“.
Po to dirbkite poromis. Šiam procesui vadovauja mokytojas.
Trečiasis etapas yra receptų kūrimas naudojant įvairius metodus, informacines technologijas.
Ketvirtasis etapas - receptas.
Penktasis balsuokite ir renkite geriausią receptą. Šis receptas gali bū  naudojamas pa e-
kalų ruošimui įvairiose dirbtuvėse ir technologijų pamokose.

49



50

Aukðtesná màstymà skatinantys klausimai
Kokie produktai nka deser niams pa ekalams? 
Ar sriubos ingredientai yra sezoniniai? Kas yra piška žiemai, kas vasarą? 
Ar šių metų mitybos įpročiai pasikeitė? Kaip? Kodėl? 
Kokie produktai dabar yra bangoje? 
Kas buvo labiausiai stebina kuriant receptą? Kas buvo ne kėta / įprasta?

Átraukimas
Mokiniams ši užduo s yra patraukli, nes ji ska na kūrybinį mąstymą, užduo es atlikimą, nau-
dodama savo gebėjimus, įgytus meno, technologijų ir IKT pamokose. Studentai yra motyvuo  
kur  originaliausią, įdomesnį receptą, nes žino, kad jų receptas bus gaminamas.

Bendradarbiavimas
Bendradarbiavimas, darbas porose, draugų pagalba, lyderystė.

Refleksija
Kaip atlikote užduo ? Kas pavyko / nepavyko? 
Ką išmokote atlikę užduo ? 
Kokia buvo sunkiausia užduo s? Kodėl? 
Ar buvo lengva rink  informaciją? 
Kokios rūšies rašote sau? Kodėl? 
Ką reikėtų gerin ? 
Ką dary  kitaip?

Kûrybinio màstymo uþduoèių 
vertinimo kriterijai 
Sukurtas originalus kulinarijos receptas, 
kūrybiškai pristatytas.

Kritinio màstymo uþduoèių 
vertinimo kriterijai 
Kulinarinio recepto modifikavimas, kurį le-
mia produktų naudingumas / ne nkamu-
mas žmonių sveikatai; sveika gyvensena.

Parengė Asta Macežinskienė,
Kauno šv. Kazimiero progimnazija
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NETIKËTI ATRADIMAI
Skirta 11-12 metų mokiniams (5-6 kl.)

Mokomieji dalykai: anglų kalba.
Priklausomai nuo to, kokioje pamokoje ar ugdomojoje veikloje yra skiriama atlik : užsienio kal-
bos (veikla yra tada vykdoma užsienio kalba, kaip kalbėjimą užsienio kalba ska nan , žodymo 
tur nimą gilinan  užduo s), verslumo ugdymas, technologijos.
Pristatant veiklą, pateikiamos sąsajos su fizika, chemija, geografija.

Ugdomos kompetencijos: 
• Gebėjimą taiky  išmoktą leksiką;
• Tyrinėjimo įgūdžius;
• Savarankišką mąstymą, originalumą;
• Gebėjimą komunikuo , kel  klausimus, rink  informaciją;
• Tiriamosios veiklos kompetencijas;
Gebėjimą planuo  ir apmąsty  mokymosi procesą ir rezultatus

Apraðymas
Mokiniams pateikiamas koks nors įprastas jiems, skirtas naudo  ar miausioje aplinkoje, 
daiktas: segtuvas, akmuo, plas kinė dėžutė, veidrodėlis, kempinė ir t.t. 
Mokiniams pristatoma užduo s: sugalvo  kiek įmanoma daugiau (5-6) šio daikto pritaiky-
mo pavyzdžių, išskyrus pagrindinę jo paskir . Galima sugalvo  daugiau sąlygų, pvz. : gali-
ma patobulin  vienu aspektu; pateik  medžiagų : žirkles ar klijus (savo nuožiūra). 
Šiai veiklai atlik  yra skiriamas fiksuotas laikas (pvz 15 min).
Praėjus nustatytam laikui, mokiniai pateikia savo idėjas, prieš tai padrąsin , 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 k tas, kurias 
sukūrė, o dabar susipažino ir, galbūt, pritaikys dar trigubai.
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Aukðtesná màstymà skatinantys klausimai
Ar visada esioginė daikto paskir s yra ir vienintelė?
Kas padėjo atras  kitus daiktų panaudojimo būdus? Kokias mąstymo strategijos 
buvo panaudotos?
Kas labiausiai nustebino ? 
Ar galėsiu įgytas žinias apie kitas daiktų paskir s kasdieniame gyvenime? Kaip ir kur?

Átraukimas
Mokiniams ši užduo s patraukli, kadangi ska na mąsty  kūrybiškai, atlik  užduo  naudojant 
savo gabumus įgytus  pasaulio pažinimo, IKT pamokose. Jei užduo s skiriama atlik  individu-
aliai, ska ns ugdy nius susikaup , pažadin  savyje fantaziją, gebė  mąsty  kūrybiškai, kartu 
derinant kūrybą su prak niu pritaikymu,stengsis žvelg  giliau į dalykus ar reiškinius. Jei užduo-

s skirta atlik  grupėms mokinių, ska ns bendradarbiau , įsiklausy  į kito nuomonę, gebė  
suprantamai išreikš  savąją, ugdy  lyderio savybes.

Bendradarbiavimas
Bendradarbiavimas, darbas porose, pagalba draugui, lyderystė.

Refleksija
Kaip sekėsi atlik  užduo ? Kas pavyko/nepavyko?
Ką naujo sužinojai atlikęs užduo ?
Kas buvo sunkiausia atliekant užduo ? Kodėl?
Ar buvo lengva rink  informaciją?
Kokį pažymį parašysi sau? Kodėl?
Ką reikėtų patobulin ?
Ką darytum kitaip?

Kûrybinio màstymo uþduoèių vertinimo kriterijai 

Uþsienio 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 priim  nkamą strategiją, paskirsty  vaidmenimis komandoje, im s lyderio pozicijų.
Steng s mąsty  neordinariai, ieško  įdomių ir inovatyvių sprendimų.
Ska ns domė s atradimų istorija, lavins išprusimą įvairiose srityse. 
Galima paska n  ugdy nius, paieško  pavyzdžių apie ne kėtus atradimus 
ir pristaty  juos klasės draugams.

Parengė Asta Macežinskienė,
Kauno šv. Kazimiero progimnazija

pppriririristststatatatyyyy jjjjuouououou ss klk a
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TILTŲ STATYMAS
Kam skirta? 11-14 metų amžiaus mokiniams. 
Mokomieji dalykai: gamtos mokslų pamokos.
Užduo s, skirta ugdy  kūrybinį mąstymą

Kokias kompetencijas ugdysime?
• dirb  grupėse
• analizuo
• motyvuo  save ir kitus
• apibendrin
 
Vizualizacija

Tyrimu pagrástas mokymosi 
procesas

Kà galëtumëte pasakyti, iðgir-
dę ðiuos þodþius:
• arkos ltas,
• kaban s ltas,
• santvaros ltas,
• kasinėjimas,
• stabilizavimas.

jKą žinote apie ltus?
jParašykite viską ir 
pasidalinkite su draugais.
jBendradarbiaukite.
jPagalvokite, kokį ltą norėtumėte pastaty .
jSukurkite minčių žemėlapį.

Struktûra 
Darbas su minèių þemëlapiu.

53535353

Platesná màstymà skatinantys klausimai ir uþduotys:
jRaskite idealią vietą lto statymui. Paaiškinkite, kodėl ji geriausia.
jKokius reikia atlik  skaičiavimus, nustatatant lto ilgį ir vietą?
jKaip pasirink  nkamiausias medžiagas?
jKaip staty  ltą?
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Bendradarbiavimas 
Darbas grupėmis, kuriamas minčių žemėlapis.

Refleksija
Kaip suradote informaciją? Kodėl ji pa kima?
Kas buvo sudė nga ir kodėl?
Ką būtų galima padary  geriau?
Ką sužinojote naujo, atlikę užduo ?

Kritinio màstymo uþduoèių vertinimo kriterijai:
Mokinių paprašyta pastaty  paprastą ltą iš paprasčiausių medžiagų,
papasako , kaip jie dirbo, kodėl pasirinko tokio po ltą, kodėl pasirinko tokias medžiagas, 
ką mano apie draugų pastatytus ltus.

Autoriai: Serap Ozdemir , Sinan Sari,
Kocaeli Il Milli Egi m Mudurlugu, Turkija

54



555555555555555555555555555555555555555555555555

GRAÞUS IR SUDAUÞTAS 
OBUOLYS

Kam skirta? 12-13 metų amžiaus mokiniams. Sociologija. Socialiniai mokslai. 
Užduo s, skirta ugdy  kri nį mąstymą

Kokias kompetencijas ugdysime?
• motyvuo  save ir kitus
• dirb  grupėje
• analizuo  ir ver n  problemas įvairiais aspektais
 
Platesná màstymà skatinantys klausimai ir uþduotys:
Darbas grupėse. Diskusijos metodas.
Kaip atpažin  patyčias?
Kaip jas sustabdy ?
Kaip elg s, matant patyčias?

Vizualizacijaizacija

Tyrimu pagrástas mokymosi procesas
• Patyčios
• Smurtas
• Apsauga
• Teisė

j Ar žinote šias sąvokas? Apibrėžkite.
j Parašykite viską ir pasidalinkite su draugais.
j Bendradarbiaukite.
j Nurodykite patyčių priežas s.
j Sukurkite minčių žemėlapį.


Struktûra 
Darbas su minčių žemėlapiu.
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Platesná màstymà skatinantys klausimai ir uþduotys:
j Duokite 2 patyčių pavyzdžius, matytus filme arba TV laidoje. 
j Papasakokite, jei iš jūsų kas nors tyčiojosi? Kaip jautėtės? Ką darėte?
j Pasakykite, kaip galėtumėte nuramin  supykusį ir negražiai besielgian  draugą.
j Pasakykite, kada jūs buvote užgautas ir kaip tuomet jautėtės.
j Ką žinote apie patyčias?
j Kaip sustabdy  patyčias?
 
Bendradarbiavimas
Darbas grupėse, kuriamas minčių žemėlapis.

Refleksija
Ką sužinojote apie patyčias?
Kas buvo sudė ngiausia, ieškant atsakymo į šį klausimą?
Ką padarytumėte geriau?
Ką sužinojote naujo, atlikę užduo ?

Kûrybinio màstymo uþduoèių vertinimo kriterijai:
Analizuotos idėjos ir kontekstas. 
Pristatytos įvairios idėjos. Pasirink  ki  kontekstai. Remtasi žiniomis, įgytomis per kitų moko-
mųjų dalykų pamokas.

Kritinio màstymo uþduoèių vertinimo kriterijai:
Mokinių paprašyta papasako , kaip jie dirbo, kokį darbo pobūdį pasirinko, ką mano apie kitų 
pasirinktas idėjas.

Autoriai: Serap Ozdemir , Sinan Sari,
Kocaeli Il Milli Egi m Mudurlugu, Turkija



57

KAIP VEIKIA VANDENS CIKLAS
Kam skirta? 11-14 metų amžiaus mokiniams. 
Mokomieji dalykai: Gamtos mokslai.
Užduo s, skirta kri niam mąstymui ugdy

Kokias kompetencijas ugdysime?
•  nustaty  vandens ciklo etapus  
•  tobulin  eksperimentavimo įgūdžius 
•  supras  gamtos reiškinius

Platesná màstymà skatinantys klausimai ir uþduotys:
Dirb  grupėse.
Dalyvau  diskusijose. 
Iš kur atsiranda vanduo, transpiracija ir visi vandens ciklo žingsniai?

Vizualizacija

 VANDENS CIKLAS
Vizualizacija

Kondensacija

Garinimas vande-
nynų, eþerų, ðalti-

nių, ið augalų
Krituliai

Pavirðinës 
nuotekos

Gruntiniai 
vandenys
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Platesná màstymà skatinantys klausimai ir uþduotys:
j Iš kur atsiranda vanduo?
j Koks ryšys tarp oro ir vandens?
j Ar saulė pradangina vandenį? 
j Apibūdinkite vandens ciklą savais žodžiais.

Bendradarbiavimas 
Darbas grupėse, kuriamas minčių žemėlapis.

Refleksija
Kas buvo sudė ngiausia, ieškant atsakymo?
Ką naujo sužinojote, atlikę užduo ?

Kûrybinio màstymo uþduoèių vertinimo kriterijai
Analizuotos idėjos ir kontekstas. 
Pristatytos idėjos įvairiuose kontekstuose. Remtasi žiniomis, įgytomis per kitų dalykų pamokas.

Kritinio màstymo uþduoèių vertinimo kriterijai:
Mokinių paprašyta papasako , 
kaip jie dirbo, kokį darbo pobūdį pasirinko, ką mano apie kitų pasirinktas idėjas.

Autoriai: Serap Ozdemir, Sinan Sari,
Kocaeli Il Milli Egi m Mudurlugu, Turkija

Tyrimu pagrástas mokymosi procesas
• Vandens ciklas
• Kondensacija
• Krituliai
• Garai

j Ar žinote šias sąvokas? Apibrėžkite.
j Bendradarbiaukite grupėse ir pasidalinkite 
turima informacija.
j Sukurkite minčių žemėlapį.
 
Struktûra 
Darbas su minèių þemëlapiu.
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ÐILTNAMIO EFEKTAS
Kam skirta? 11-14 metų amžiaus mokiniams. 
Mokomieji dalykai: Gamtos mokslai.
Užduo s, skirta ugdy  kūrybinį mąstymą

Kokias kompetencijas ugdysime?
• dirb  grupėje
•  analizuo
• motyvuo  save ir kitus
• apibendrin  turimą informaciją
 

Mokiniai supras, kad šiltnamis yra laikinas namas augalams.
Kam naudojami šiltnamiai?
Kokia šiltnamio funkcija?
Kokias žinote sėklų rūšis?
Ar augalai sėjami, ar sodinami šiltnamiuose?
Kaip augalai gauna natūralios šviesos?
Kokios medžiagos yra naudojamos šiltnamiui pagamin ?
Kaip jis šildomas?

Vizualizacija
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Tyrimu pagrástas mokymosi procesas 
Prisiminkite, kà þinote apie
• augalų rūšis,
• šildymo sistemas,
• medžiagas, naudojamos šiltnamiui pagamin .
Viską parašykite ir pasidalinkite turima informacija su draugais.
Sukurkite minčių žemėlapį.

Struktûra
Darbas su minèių þemëlapio programa.

Platesná màstymà skatinantys klausimai ir uþduotys:
j Raskite idealiausią vietą šiltnamiui staty . Paaiškinkite, kodėl tai geriausia?
j Kaip padary , kad būtų kiek galima daugiau šviesos šiltnamyje?
j Kaip pastaty  šiltnamį?
j Kokie augalai geriausiai auga šiltnamyje?

Bendradarbiavimas 
Darbas grupëse, kuriamas minèių þemëlapis.

Refleksija
Kaip suradote informaciją ir kodėl laikote, kad ji pa kima?
Kas buvo sudė ngiausia ir kodėl?
Kas galėtų bū  padaryta geriau?
Ką sužinojote naujo, atlikę šią užduo ?

Kûrybinio màstymo uþduoèių vertinimo kriterijai:
Idėjų ir konteksto analizė. 
Jų pristatymas.
Gebėjimas rem s įvairia informacija.
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Gebėjimas rem s įvairia informacija.

Kritinio màstymo uþduoèių 
vertinimo kriterijai:
Rasta informacija, ko reikia, norint 
pastaty  šiltnamį iš paprasčiausių 
medžiagų.

Gebėjimas papasako , kaip dir-
bo, ką pasirinko, ką mano apie 
kitų pasirinkimus.

Autoriai: Serap Ozdemir, 
Sinan Sari,

Kocaeli Il Milli Egi m 
Mudurlugu, Turkija
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TILTAI IÐ POPIERIAUS
11-15 m. amžiaus mokiniams. 5-8 klasė. 
Kūrybinį ir kri nį mąstymą ska nan  užduo s įvairių dalykų pamokose. Labai nka matema-

kos ir fizikos pamokų metu.

Kokias kompetencijas ugdysime?
• kūrybiškai mąsty
• atsimin  anksčiau išmoktus faktus, terminus bei sąvokas
• sistemin  informaciją ir sukur  informacijos pateikimui naujas formas
• žinias panaudo  naujoje situacijoje
• įžvelg  loginius,  reiškinį apibūdinančius ryšius
• išsaky  ir apgin  savo nuomonę, pagrįs  samprotavimus, analizuo  informaciją
• formuluo  klausimus
• dirb  grupėse
• kri škai įver n  teiginius, argumentuo

Trys kritinio màstymo modelio realizavimo pakopos: þadinimo, prasmës su-
vokimo, refleksijos.

Koks uþduoties tikslas? 
Dirbdami grupėse, pastatys kiek galima aukštesnį ltą tarp kėdžių iš popieriaus, formuluos 
klausimus ir į juos atsakys.

Šios pamokos metu nedidelės grupės rungiasi, statydamos ltus iš popieriaus. 
Klasė padalijama į grupes po 5-7 narius.
Skiriama užduo s: kiekviena grupė turi pastaty  kiek galima aukštesnį ltą tarp kėdžių. 
• Tilto atramos gali rem s k į kėdes (neturi rem s į grindis tarp kėdžių, sienas ir pan.).
• Tiltas privalo stovė  savaime, negali bū  prilaikomas.
• Tiltas turi bū  pakankamai tvirtas, kad išlaikytų pilną s klinę vandens. 
• Tarpas tarp kėdžių turi bū  vienodas, geriausia 1-1,5 m. 
Kiekvienai grupei duodamas vienodas kiekis popieriaus – 30 lapų (galima naudo  senus 
laikraščius, žurnalus ir kt.) ir 3 m lipniosios juostelės.
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Užduočiai atlik  skiriama 30 min. 
10 min. pasiruoš , atsakant į tokius klausimus:
Ką mes žinome apie lto statybą?
Ar kuris iš mūsų yra ką nors panašaus daręs anksčiau?
Kas svarbiausia, statant ltą?
Kokiais principais vadovausimės, statydami ltą?
Kokių medžiagų turime lto statybai?
20 min. lto statyboms.

Grupės rungiasi, kuri pastatys aukštesnį ltą.
Grupėms pastačius ltą, prašoma ltą pristaty , papasako , kaip sekėsi staty , kaip sekėsi 
dirb  drauge.
Po to pa krinama, ar ltai a nka kvalifikacinius reikalavimus: yra stabilūs, nesiremia į grindis, 
išlaiko pilną s klinę vandens.

Mokiniai, dirbdami grupëse, pastatys kiek galima aukðtesná tiltà tarp 
këdþių  ið popieriaus, formuluos klausimus ir juos atsakys:
j Kodėl tokia darbo eiga?
j Kaip vyko darbas grupėje? 
j Kaip buvo priimtas sprendimas staty  tokį ltą, būtent tokį?
j Ar grupėje išryškėjo lyderis? Koks buvo kiekvieno nario vaidmuo?
j Ką galima būtų dary  kitaip?
j Ką naujo pavyko sužino  apie kitus grupės narius ir save?
j Ko galime pasimoky  iš šio pra mo? 
j Kokias išvadas galima padary ?
j Kur tai gali bū  svarbu ir naudinga?
 

Kuo patrauklus toks mokymosi bûdas? 
Kodël jis naudingas?

Bendradarbiavimas
Darbas grupėmis, pokalbis,  demonstravimas, aiškinimasis, diskusija, situacijos analizė.
Priemonės: popierius (kiekvienai komandai vienodas kiekis – 30 A4 formato ar 10 laikraščio 
lapų), popierinė lipnioji (dažymo) juosta, kėdės (kiekvienai grupei – po 2).

Refleksija
TILTO statybos procesas – tai naujo turinio arba prasmės suvokimas per veiklą. Tai antrasis 
kri nio mąstymo ugdymo etapas, kurio metu ne k išlaikomas susidomėjimas, s prinamas 
dėmesys, supažįstama su nauju turiniu, bet ir ska namas gilus ir prasmingas nagrinėjimas. Juk 
svarbu darbą atlik  greitai ir kokybiškai. O norint jį atlik  pagal užduo es reikalavimus, reikia 
įsisąmonin , kad dirb  reikia mąstant. Siejant jau turimą informaciją su nauja.

Reflektuojamas naujas turinys, idėjos, sąvokos, jas perteikiant savais žodžiais, kuriant naujas 
formas. Taip formuojama auten ška nuomonė ir supra mas apie įvairius reiškinius. 
Mokiniai įsisąmonina, kad tokios apim es užduo ms atlik  reikalingi visi komandos nariai;
kad jie gali atlik  net sunkiausią užduo , dirbdami apgalvotai, pasinaudodami vienas kito pa r-

mi ir gebėjimais, palaikydami ir padrąsindami vieni kitus.

Parengė Vilma Plu enė   
Kauno šv. Kazimiero progimnazija62
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SPORTAS IR SVEIKATA
Kam skirta? 11-15 metų amžiaus mokiniams. 5-9 klasė. 
Mokomieji dalykai: Anglų kalba. Sporto pamoka. Klasės valandėlė.

Mokinio darbo lapas

Vardas, pavardė................................................................................................................................................

Tema. Sportas ir sveikata.

1. Mokiniai dirba poromis arba grupėse. Darbo lapo viduryje parašo žodžius: Sportas, Sveikata.
(viršu nėje puslapio dalyje rašo, kas yra susiję su šiais žodžiais)

Sportas Sveikata
(žemiau parašo, kas nėra susiję su šiais žodžiais)

2. Skaitykite žodžius iš savo sąrašo, tačiau nekartokite kitų grupių pasakytų žodžių 
(mokytojas sukuria minčių dėlionę lentoje).
3. Padarykite išvadą, kodėl kai kurie žodžiai, parašy  ant lentos, yra nkami sportui ir sveikatai 
apibūdin , o kai kurie ne nkami.
4. Parodykite savo grupės darbą.
5. Ieškokite informacijos, kaip sportas s prina sveikatą; analizuokite informaciją, kri škai ver nki-
te ją. Naudokitės mobiliuoju telefonu arba kompiuteriu. Dirbkite savarankiškai, konsultuokitės.
6. Susitarkite, kokį sukursite produktą, koks jūsų kslas: pristatymas, brošiūra, plakatas ar kt.
7. Parenkite projektą ir viešai pristatykite!
8. Mokytojas įver na visų grupių projektus. Naudodamas veiklos aprašymą, paaiškina, kodėl 
skelbia tokį ver nimą. Grupės įver na viena kitos projektus.
9. Savo grupėje ar poroje išnagrinėkite, kodėl jūsų projektas įver ntas tokiu balu, kri škai peržiū-
rėkite savo darbo procesą ir grupės sukurtą produktą. Darykite išvadas ir parenkite atsiliepimą.
10.  Raskite savo s priąsias ir silpnąsias puses, kad rezultatas kitą kartą būtų geresnis.
 

Parengė Sarmite Katkevica, 
Rygos miesto švie mo ir informacijos centras (RIIMC), Ryga, Latvija Sportas
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GYVOJI SKALË
11-15 m. amžiaus mokiniams. 5-8 klasė. Kūrybinį ir kri nį mąstymą ska nan  užduo s įvairių 
dalykų pamokose.

Kokias kompetencijas ugdysime?
• taiky  žinias įvairiose situacijose
• tyrinė , spręs  problemas
• savarankiškai, originaliai mąsty
• priim  sprendimus
• riamosios veiklos įgūdžius
• gebėjimą analizuo  objektus, reiškinius, įvykius, elgesį, problemas

Kritinio ir kûrybinio màstymo ugdymas.
Trys kri nio mąstymo modelio realizavimo pakopos: žadinimo, prasmės suvokimo, refleksijos.
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Aprašas
Pasirinktoje erdvėje ant žemės (grindų) pavaizduojama skalė. Viename skalės gale pažymi-
mas „+“ (su nku), kitame „-“ (nesu nku), per vidurį – „neutrali pozicija“.
Skaitomi įvairūs teiginiai užsiėmimų tema, pavyzdžiui:
Kri nis mąstymas – tai loginis mąstymas.
Kri škai mąsty  galima išmok  ir t. t. 
Dalyvių prašoma įver n , ar jie su nka su išsakytu teiginiu, ir atsisto  toje skalės pozicijo-
je, kuri a nka jų nuomonę (nuo „-“ iki „+“). Argumentuo  savo pasirinkimą.
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Pasakykite, kodël pasirinkote atsistoti èia, bûtent ðioje pusëje?
Ar pasitvir no jūsų spėjimas?
Kodėl taip atsakėte į šį klausimą?
Kokiu būdu mes galime įrody , kad nuomonė yra teisinga?
Kodėl abejojame?
Kokie galėtų bū  įrodymai?
Kas buvo sunkiausia, planuojant savo poziciją?
Kokius klausimus kėlėte sau, planuodami 
pasirinkimą?

Darbas vyksta gyvai, naudojant visà esamà erdvę.
• Kuo panašus ... į ...?
• Ką turime žino , norėdami atsaky  į šį klausimą?
• Kokias priemones reikėtų pasirink ?
• Kaip mes galime pa krin , kad šis būdas yra teisingas (neteisingas)?
• Iliustruokite brėžiniu, schema, paveikslėliu.
• Nurodykite priežas , dėl kurios nepavyksta pasirink  teisingo kelio?
 

asakykite, kodël pasirinkote atsistoti èia, bûtent ðioje pusëje?
pasitvir no jūsų spėjimas?

odėl taip atsakėte į šį klausimą?
okiu būdu mes galime įrody , kad nuomonė yra teisinga?
odėl abejojame?
okie galėtų bū  įrodymai?

s buvo sunkiausia, planuojant savo poziciją?
okius klausimus kėlėte sau, planuodami
sirinkimą?

bas vyksta gyvai, naudojant visà esamà erdvę.
o panašus ... į ...?
turime žino , norėdami atsaky  į šį klausimą?

Refleksija
Kaip sekėsi atlik  užduo ? Kodėl?
Ką naujo sužinojote, atlikę užduo ? Kodėl?
Kas buvo sunkiausia, atliekant užduo ?
Koks buvo jūsų indėlis?
Ar grupės nariai vykdė pareigas?
Kokį pažymį parašytumėte sau? Kodėl?
Ką reikėtų patobulin ?
Ką darytumėte kitaip?

Parengė Vilma Plu enė     
Kauno šv. Kazimiero progimnazija
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KÛRYBINIS 
PASAKOJIMAS KITAIP

11-15 m. amžiaus mokiniams. 5-8 klasė. Kūrybinį ir kri nį mąstymą ska nan  užduo s įvairių 
dalykų pamokose. Labai nka lietuvių kalbos ir literatūros pamokų metu.

Kokias kompetencijas ugdysime?
• kūrybiškai mąsty
• sistemin  informaciją ir sukur  informacijos pateikimui naujas formas
• kri škai įver n  teiginius, argumentuo
• savireguliacijos įgūdžius 

Trys kri nio mąstymo modelio realizavimo pakopos: žadinimo, prasmės suvokimo, refleksijos.

Aprašas:
Mokytojas mokinių grupėms duoda 2 korteles su daiktavardžių linksnių pavadinimais 
(kilmininkas, galininkas).
Grupė išsitraukia kortelę, perskaito, nustato linksnio klausimą (ko? arba  ką?).
Susitaria, jog tekste visi daiktavardžiai turi atsaky  į tą klausimą, kurį ištraukė.
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).
Kuria  pasakojimą pagal planą ir atraminius žodžius, pvz.: Gyveno daug kačiukų. Neturėjo 
namų, nes neturėjo pinigų. Neiškentė skurdo ir išėjo darbo ieško .
Pristato pasakojimą, atsako į klausytojų klausimus.

• Kodėl tokia pasakojimo eiga? 
• Kodėl tokia pabaiga? 
• Kur kūrinio kulminacija?
• Kaip jautėsi pasakotojas? 
• Ko galime pasimoky  iš šio pra mo? 
• Kur tai gali bū  naudinga?
•Ar užduo s jums aktuali?
• Kodėl kilo idėja įgyvendin  šią situaciją?
• Ką pasakotojas galėtų dary  kitaip?
• Kokius klausimus kėlėte sau, 
planuodami pasakojimą?

ų. Neiškentė skurdo ir išėjo darbo ieško .
sako į klausytojų klausimus.

mo eiga?
 
ija?

ojas?
 iš šio pra mo? 

dinga?
uali?
endin  šią situaciją?
ų dary  kitaip?
ėte sau, 
ą?



67

Darbas su „Mind map“ programa, kuriant pasakojimà

• Ką bendro pastebėjome visuose pasakojimuose?
• Dėl ko kilo konfliktų, kas padėjo juos spręs ?
• Kaip jautėsi pasakotojas? 
• Kas buvo sunkiausia pasakojant? 
• Ko galime pasimoky  iš šio pra mo? 
• Kur tai gali bū  naudinga?

 
Kuo patrauklus toks mokymosi būdas?
Kodėl naudingas?

Bendradarbiavimas 
Darbas grupėmis, pokalbis, pasakojimas, demonstravimas, aiškinimas, diskusija, situacijos analizė.

Refleksija
Kaip sekėsi atlik  užduo ? Kodėl?
Ką naujo sužinojote, atlikę užduo ? Kodėl?
Kas buvo sunkiausia, atliekant užduo ?
Koks buvo jūsų indėlis?
Ar grupės nariai vykdė pareigas?
Kokį pažymį parašysite sau? Kodėl?
Ką reikėtų patobulin ?
Ką darytumėte kitaip?

Parengė Vilma Plu enė   
Kauno šv. Kazimiero progimnazija
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VERTYBIŲ TEATRAS – 
VEIKLA, SKATINANTI VAIDINTI, 

NAGRINËTI IR SPRĘSTI 
KONFLIKTINES SITUACIJAS

11-15 m. amžiaus mokiniams. 5-8 klasė. Kūrybinį ir kri nį mąstymą ska nan  užduo s įvai-
rių dalykų pamokose. Labai nka klasės valandėlių metu.

Kokias kompetencijas ugdysime?
• analizuo  objektus, reiškinius, įvykius, poelgius, problemas
• sistemin  informaciją ir sukur  informacijos pateikimui naujas formas
• kri škai įver n  teiginius, argumentuo
• tobulin  savireguliacijos įgūdžius 

Trys kri nio mąstymo modelio realizavimo pakopos: žadinimo, prasmės suvokimo, refleksijos.

Sudaromos 4-5 mokinių grupės. 
Skiriama užduo s – prisimin  gyvenimišką situaciją iš pa r es: šeimoje, mokykloje, darbe ark 
kt. Arba konfliktą, kuris kilo dėl kitokio žmonių požiūrio ir vertybių.

Duodama 10 min., kad pasidalintų min mis ir sugalvotų situaciją.
Po 10 min. prašoma paruoš  5 min.vaidinimą ir suvaidin . Pasirinktą situaciją reikia pavaizduo-

 kiek galima ksliau: parody  visus situacijos dalyvius, jų veiksmus, išsakytas min s ir emoci-
jas. Vaidinimą paruoš  reikia per 30 min.
Kai viena grupė vaidina, kita – a džiai stebi vaidinimą ir ruošiasi komentuo , įver n .

kt. Arba konfliktą, kuris kilo dėl kitokio žmonių požiūrio ir vertybių.

Duodama 10 min., kad pasidalintų min mis ir sugalvotų situaciją.
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Susitarimas
Situacija trumpai aptariama ir mokinių prašoma siūly , ką šioje situacijoje veikėjai galėtų 
dary  kitaip. 
Mokiniai, turintys pasiūlymų, kviečiami pakeis  kurį nors veikėją, suvaidin  situaciją kitaip, 
pasiūly  matyto elgesio alternatyvą. Taigi situacija vaidinama iš pradžių. Ir vėl aptariama.

Vaidinimà galima kartoti 3-4 kartus, siûlant naujus sprendimo bûdus, 
plëtojant diskusijà grupëje.
• Paaiškinkite, kodėl suvaidinote tokį konfliktą?
• Ar jis jums svarbus?
• Kodėl pavaizdavote tokią situaciją?
• Kokį konfliktą čia pastebėjote?
• Kodėl jis kilo?
• Kokie žmonių požiūriai?
• Kaip būtų galima situacijos problemą išspręs ?
• Ką situacijos dalyviai galėtų dary  kitaip?
• Kokius klausimus kėlėte sau, planuodami vaidinimą?
• Kas šį kartą buvo kitaip?
• Kaip pasikeitė situacija dėl kitokio veikėjų elgesio?
• Ar naujas elgesys padėjo išspręs  konfliktą?
• Kaip jautėsi situacijos veikėjai šį kartą?
• Ką dar siūlytumėte dary  kitaip?
• Kaip jautėsi naujasis veikėjas, įsitraukęs į konfliktą?

Darbas su „Mind map“ programa, kuriant savo vaidinimà.
• Ką bendro turi visos situacijos?
• Dėl ko kilo konfliktas, kas padėjo jį išspręs ?
• Kaip jautėsi aktoriai? 
• Kas buvo sunkiausia vaidinant? 
• Ar pavyko dary  poveikį kitų veikėjų elgesiui?  
• Ko galime pasimoky  iš šio pra mo? 
• Kur tai gali bū  naudinga?
 
Kuo patrauklus toks mokymosi būdas?
Kodėl yra naudinga?

Bendradarbiavimas
Darbas grupėmis, pokalbis, vaidyba, demonstravimas, 
žaidybiniai elementai, diskusija, situacijos analizė.

Refleksija
Kaip sekėsi atlik  užduo ? Kodėl?
Ką naujo sužinojote, atlikę užduo ? Kodėl?
Kas buvo sunkiausia, atliekant užduo ?
Koks buvo jūsų indėlis?
Ar grupės nariai vykdė pareigas?
Kokį pažymį parašytumėte sau? Kodėl?
Ką reikėtų patobulin ?
Ką kitą kartą darytumėte kitaip?

Parengė Vilma Plu enė   
Kauno šv. Kazimiero progimnazija

t savo vaidinimà.

as, 
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NATÛRALÛS IR EKOLOGINIAI 
PAVOJAI

Kam skirta? 12-13 metų amžiaus mokiniams. Sociologija. Socialiniai mokslai. 
Užduo s, skirta ugdy  kri nį mąstymą

Kokias kompetencijas ugdysime?
• dirb  grupėse
• analizuo
• motyvuo  save ir kitus
• apibendrin  turimą informaciją

Mokiniai ieškos ir nustatys galimus pavojus aplinkai.
Sužinos apie rizikos valdymą, apie galimybes pašalin  arba sumažin  žalą žmonėms ir aplin-
kai. Mokiniai skaitys įvairius informacijos šal nius ir žiūrės DVD.
Aprašys
•  natūralius ir ekologinius pavojus,
• žmogaus ir aplinkos tarpusavio priklausomybę, sudė ngumą, atsižvelgiant į gam nius ir 
ekologinius pavojus,
• rizikos valdymo koncepciją.

 
VizualizacijaVizualizacija
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Tyrimu pagrástas mokymosi procesas
Prisiminkime:
• vieta
• erdvė
• aplinka
• sujungimas 
• tvarumas
• skalė
• pokyčiai

jKą žinote apie šią koncepciją?
jParašykite viską ir pasidalinkite su kitais.
jBendradarbiaukite.
jAptarkite, ką būtų galima padary , 
kad sumažintumėte pavojų.
jSukurkite minčių žemėlapį.

Struktûra 
Darbas su minèių þemëlapiu.
Platesnį mąstymą ska nantys klausimai ir užduotys:

jPasirinkite vieną iš galimų pavojų. Paaiškinkite jo pobūdį ir jį sukėlusias priežas s. 
jPaaiškinkite, kodėl vienos vietos yra labiau pažeidžiamos, o kitos mažiau.
jNurodykite galimus pavojus bei jų poveikį aplinkai, ekonominiam ir socialiniam gyvenimui 
išsivysčiusioje šalyje, pavyzdžiui, Australijoje.  
jPalyginkite su bent viena besivystančia šalimi ar regionu.
 
Bendradarbiavimas 
Darbas grupëmis, kuriamas minèių þemëlapis.

Refleksija
Kur ieškojote informacijos? Kodėl?
Kas buvo sudė nga ir kodėl?
Ką būtų galima padary  geriau?
Ką naujo sužinojote, atlikę užduo ?

Kûrybinio màstymo uþduoèių vertinimo kriterijai:
Idėjų ir kontekto analizė. 
Idėjų pristatymas įvairiais aspektais.

Kritinio màstymo uþduoèių vertinimo kriterijai:
Mokëjimas papasakoti, kaip jie dirbo, koká darbo pobûdá pasirinko, kà mano 
apie kitų pasirinktas idëjas. 
Gebëjimas ávertinti pasirinktà idëjà.

Parengė Serap Ozdemir, Sinan Sari, 
Kocaeli Il Milli Egi m Mudurlugu, Turkija
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Kam skirta? 12-13 metų amžiaus mokiniams. Kalbos mokymas. 
Užduo s, skirta ugdy  kūrybinį mąstymą
 
Kokias kompetencijas ugdysime?
• priim  sprendimus
• rink  informaciją
• analizuo  ir ver n

ANGLŲ KALBOS GRAMATIKOS 
NAUDOJIMAS

Vizualizacija

Pasakykite,
• koks yra skirtumas tarp žodžių „yra” ir „esame”? 
• ką vadiname „vienaskaita” ir ką vadiname „daugiskaita”? 
Nurodykite daiktus, apie kuriuos kalbėdami vartosime daugiskaitą.
Nurodykite daiktus, apie kuriuos kalbėdami vartosime vienaskaitą.

Tyrimu pagrástas mokymosi procesas

• Vienaskaita
• Daugiskaita
• Prielinksniai

• Ką apie tai žinote?
• Pasidalinkite turima informacija su draugais.
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Struktûra 
Darbas su minèių þemëlapiu.

Platesnį mąstymą ska nantys klausimai:
• Kokius vienaskaitos ir daugiskaitos pavyzdžius galite pasaky ?
• Pasakykite tris žodžius, kai vartotojama daugiskaita vienam daiktui įvardin .
• Kaip apibūdintumėte grupę žmonių? Vienaskaita? Daugiskaita? 
• Kaip apibūdintumėte šių dviejų žodžių skirtumus? 

Bendradarbiavimas
Darbas poromis, kuriamas minèių þemëlapis.

Refleksija
Kaip sužinoje atsakymą? 
Ar supratote skirtumus tarp vienaskaitos ir daugiskaitos?
Kas buvo sudė ngiausia, ieškant teisingo atsakymo?
Ar rastumėte atsakymą kitaip?

Kûrybinio màstymo uþduoèių vertinimo kriterijai:
Idėjų ir kontekto analizė. 
Idėjų pristatymas įvairiais aspektais.

Kritinio màstymo uþduoèių vertinimo kriterijai:
Mokëjimas papasakoti, kaip jie dirbo, koká darbo pobûdá pasirinko, 
kà mano apie kitų pasirinktas idëjas. 

Platesnį mąstymą ska nantys klausimai:
• Kokius vienaskaitos ir daugiskaitos pavyzdžius galite pasaky ?
• Pasakykite tris žodžius, kai vartotojama daugiskaita vienam daiktui įvardin .
• Kaip apibūdintumėte grg upę žmoniųi ? Vienaskaita? Daugiskaita?
• Kaip apibūdintumėte šių dviejų žodžių skirtumus? 

Bendradarbiavimas
Darbas poromis, kuriamas minèių þemëlapis.

Parengė Serap Ozdemir, Sinan Sari, 
Kocaeli Il Milli Egi m Mudurlugu, Turkija
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ORO UÞTERÐTUMO 
PROBLEMOS. 

RÛGÐTUS LIETUS
Kam skirta? 13-14 metų amžiaus mokiniams. 8 klasė. Chemija. Mokslas. Ekologija.

Mokinio darbo lapas:                            Vardas, pavardė .............................................................  

Tema. Oro užterštumo problemos. Rūgštus lietus. 

Pažiūrėkite į paveikslėlį ir pasižymėkite minčių žemėlapyje informaciją apie rūgštaus lietaus 
atsiradimą ir jo poveikį žmogui.
Pasitarkite su klasės draugais, ar visą informaciją pasižymėjote. Jei ne, papildykite savo minčių 
žemėlapį.                                                     

Rūgš nės dujos 
išmetamos į atmosferą

Vėjas nuneša 
dujas toliau Dujos susimaio su 

vandens garais sudary-
damas rūgš nį lietų

Rūgš nis lietus naikina augalus, 
užteršia vandens šal nius, 

dirvožemius ir ardo pastatus



75

Paþiûrëkite á nuotraukas ir atsakykite á klausimus.

2a. Rûgðtaus lietaus ðaltiniai:
1) Koks kuras deginamas elektrinėse?                                                                                    
..........................................................................................................
2) Kur gaminamas kuras? 
..........................................................................................................
3) Kodėl šis kuras deginamas elektrinėse? 
..........................................................................................................
4) Kokios dujos susidaro, kai anglis deginama elektrinėse? 
..........................................................................................................
5) Kokios dujos susidaro, kai degalus degina automobilai? 
..........................................................................................................

2b. Rûgðtaus lietaus susiformavimas:
1) Kokios dvi cheminės reakcijos įvyksta, kai sieros 
dioksidas ir azoto oksidas reaguoja su lietaus vandeniu 
debesyse? Parašykite reakcijos lyg s.

1(-a) lyg s ..................................................................................

2 (-a) lyg s .................................................................................

2) Pasakykite, kokios rūgštys susidaro lietaus debesyse.
.......................................................................................................

usiformavimas:
ij į k k i i

RÛGÐTÛS 
LIETÛS

POVEIKIS

PRIEÞASTYSPROBLEMOS 
SPRENDIMAI

PASEKMËS
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Sukurkite pristatymà grupës diskusijai:
1) Pasiūlykite geriausius oro taršos problemos 
sprendimo būdus.
2) Suformuluokite klausimus, kuriuose būtų 5 rak niai 
žodžiai apie rūgštaus lietaus 
daromą žalą.
3) Parenkite interviu su savivaldybės gamtos apsaugos specialistu.
4) Pristatykite gautą informaciją kitoms grupėms.

Formuluodami klausimus ir iðvadas, 
vartokite duotus þodþius:
Įsi kinkite (…).
Ar su nkate (…)?
Koks jūsų kslas (…)?
Ar svarbu ir kokia reikšmė (…)?
Ką pasiūlytumėte (…)?
Kaip teistumėte (…)?
Kodėl tai geriau (…)?
Ką darytumėte, jei (…)?
Pamaty , išskir , paryškin .

Parengė Daina Keidane, 
Rygos miesto švie mo ir informacijos centras (RIIMC), Ryga, Latvija

mus ir iðvadas, 
ius:

…)?

.

2c. Rûgðtaus lietaus sukeltos problemos:

1) Kodėl Latvijoje susidaręs rūgštus lietus gali sukel  proble-
mų kitose šalyse, pavyzdžiui, Lietuvoje ir Es joje?

.................................................................................................................
2) Kaip rūgštus lietus gali tap  ežerų ir upių vandeniu?

.................................................................................................................
3) Kodėl rūgštus lietus sukelia augalų ir medžių mir ? 

.................................................................................................................
4) Paaiškinkite, kaip rūgštus lietus veikia žuvų ir kitų vandens 
gyvūnų gyvenimą ežeruose ir upėse.

.................................................................................................................
5) Paaiškinkite, kaip rūgštus lietus veikia paminklus ir kt. 
struktūras, pagamintas iš kalkių akmens.

.................................................................................................................
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ENERGETINIAI IR SPORTO 
GËRIMAI PAÞEIDÞIA DANTIS

Kam skirta? 14-15 metų amžiaus mokiniams. 9 klasė. Chemija. Biologija. 

Mokinio darbo lapas:                            Vardas, pavardė .............................................................  

Informacijos paieška. Projektas.

Ar energijos suteikiantys gėrimai pažeidžia dan s?
 
Įžanga

Energetiniai gërimai paþeidþia dantis

   Mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad energe-
niai ir sporto gėrimai daro i n didelę žalą dan-
ms, ypač energe niai. Žurnale „Bendroji odon-

tologija” paskelbta ataskaita, kurios autoriai 
teigia, kad didelis rūgš ngumo lygis minėtuose 
gėrimuose pažeidžia dantų emalį. Dr. Poonam 
Jain sako, kad žmonės vartoja energe nius ir 
sporto gėrimus, kėdamiesi pagerin  sporto 
rezultatus, įgau  daugiau energijos. Tačiau la-
bai nustemba sužinoję, kad šiuose gėrimuose 
esan  rūgš s negailes ngai graužia jų dan s: 
dantys sugadinami ir darosi reikalingi gydymo.
   Teigiama, kad 30-50 procentų paauglių re-
guliariai vartoja sporto ir energe nius gėrimus. 
Net 62 procentai žmonių per dieną išgeria vieną 
energe nį gėrimą. 
    Daktarai pataria palauk  bent valandą po šių 
gėrimų vartojimo ir k tuomet valy  dan s. 
    Dr. Jennifer Bone rekomenduoja kramty  be-
cukrę kramtomąją gumą ir skalau  burną po šių gėrimų vartojimo. Ji sako: „Abu pasirinkimai 
didina seilių išsiskyrimą burnoje ir taip padeda sureguliuo  burnos rūgš ngumą” (žr. žurnalą 
„Bendroji odontologija“, 2012).

Tikslas. Pristatyti mokslinių tyrimų duomenis apie energetinių ir sporto gėrimų poveikį sveikatai; 
įvertinti jaunų žmonių požiūrį į energetinių ir sporto gėrimų vartojimą.

Uþduotys: 
1. Organizuo  diskusiją apie energe nių ir sporto gėrimų vartojimą, dantų sveikatą ir jaunų 
žmonių požiūrį į sveikatos apsaugą.
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2. Atlik  eksperto vaidmenį ir analizuo  turimą informaciją:
a) energe nių gėrimų pai, jų sudė s, vartojimas, poveikis žmonių sveikatai;
b) sporto gėrimų pai, jų sudė s, vartojimas, poveikis žmonių sveikatai;
c) dantų sveikata, apsauga ir įpročiai: saldainių, kavos ir kitų produktų vartojimas; 
dantų balinimas ir dantenų ligos; rūkymas;
d) vartotojų ir mitybos specialistų nuomonė apie energe nių ir sporto gėrimų vartojimą:
mokinių apklausa apie energe nių ir sporto gėrimų vartojimą;
gėrimų pasirinkimo kriterijai;
kasdieniniam naudojimui ir sportui rekomenduojami produktai ir gėrimai.
3. Pareng  temos pristatymą.
4. Bendradarbiau .

Uþduoties eiga:
1. Darbui duodama viena savaitė. 
2. Sudaromos mokinių grupės. Visos grupės gauna užduo s.
3. Grupė išsirenka lyderį, kuris pristato grupės darbą, kalba prezentacijos metu. 
Ki  nariai ieško reikiamos informacijos ir ją perduoda vienas kitam, atlieka įvairias pareigas, 
kad projektas būtų įgyvendintas sėkmingai.
4. Grupė sukuria minčių žemėlapį. 
5. Sukuria kompiuterinę prezentaciją, kuri a nka užduo s ir papildo eksperto pasakojimą.
6. Aktyviai dalyvauja diskusijoje. 
7. Diskusijos pabaigoje suformuluoja pagrindinius teiginius. 
8.  Kiekvienas daro savo išvadas ir priima savo sprendimą dėl energe nių ir sporto gėrimų 
vartojimo bei požiūrio į sveikatą! Pasirinkimą argumentuoja.
9. Projekto apibendrinimas.

8
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SPORTO GËRIMAI 
moksleivių mityboje

KAS BENDRO?

KAS SKIRIASI?

moksleiv
ENERGETINIAI GËRIMAI 

moksleivių mityboje
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Rekomenduojama literatûra:

Energe niai gėrimai
h ps://www.delfi.lv/vina/veseliba/vesela-un-laimiga/energijas-dzerienu-lamatas.d?id=33368895
h p://mxon2014.lv/kapec-mes-izmantojam-energijas-dzerienus/
h ps://womenhealthnetlv.netlify.com/veselgas-anas0/enerijas-dzrieni-388
h ps://www.horeca.lv/raks /energijas-dzerienu-apslepta-daba
h p://www.consumer-guide.lv/par ka/index.html
h ps://www.webmd.com/food-recipes/news/20080924/energy-drinks-hazardous-to-your-
health#1
h ps://www.caffeineinformer.com/top-10-energy-drink-dangers
h ps://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutri on-and-healthy-ea ng/expert-answers/energy-
drinks/faq-20058349

Sporto gėrimai
h ps://medicine.lv/raks /atspirdzinoso-dzerienu-ietekme-uz-zobiem
h p://www.vesels.lv/raks -par-veselibu/sports-un-veseliba/ko-un-kad-st-pirms-un-pc-sporta-ak -
vi m.html
h p://www.consumer-guide.lv/par ka/index.html
h ps://www.healthline.com/nutri on/sports-drinks
h ps://www.webmd.com/diet/ss/slideshow-drinks-and-your-health

Dantų sveikata
h p://www.vesels.lv/raks -par-veselibu/zobu-un-mutes-veseliba.html
h p://www. rizobi.lv/mutes-dobuma-zobu-veseliba
h p://www.gromadental.lv/ju gi-zobi-uzzini-kapec/
h ps://www.webmd.com/oral-health/features/helpful-hints-for-healthy-teeth#1
h ps://www.mouthhealthy.org/en/nutri on/good-foods-slideshow

Vartotojams ir mitybos specialistams
h p://www.gromadental.lv/ju gi-zobi-uzzini-kapec/
h ps://www.delfi.lv/vina/veseliba/vesela-un-laimiga/gaze e-dzerieni-veselibas-
skidinataji.d?id=597183
h p://veselam.la.lv/ka-padarit-savus-zobus-baltakus
h p://www.gromadental.lv/ju gi-zobi-uzzini-kapec/
h ps://www.hsph.harvard.edu/nutri onsource/healthy-drinks-full-story/
h ps://www.ge ng-started-with-healthy-ea ng.com/healthy-fruit-juice.html
h ps://www.webmd.com/fitness-exercise/features/drink-up-sports-fitness#1
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ju gi-zobi
edu/nutri onsource/he
d-with-healthy-ea ng.com/healthy

/fitness-exercise/features/drink-up-sports-fi
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Informacijos paieðka. Vertinimo kriterijai:

Labai gerai, gerai
3 taškai

Patenkinamai
2 taškai

Nepatenkinamai
1 taškas

Surink  
taškai

1. Gebėjimas atsaky  į temą
Į temą atsakyta išsamiai. 
Teisingai suformuluo  

klausimai ir į juos atsakyta 
gerai. Nėra fakto klaidų. 

Nėra s liaus klaidų.

Svarbiausi klausimai išdės-
ty  gerai.

Atsakyta k į vieną kitą 
temos klausimą.    

2. Bendradarbiavimas grupėje
Visą laiką buvo dirbama 

kartu: geras pareigų pasi-
dalijimas, gerai parengtas 
darbo planas, gerai keista-

si informacija.

Dirbama kartu, bet kartais 
neefektyviai pasikeičiama 

rasta informacija.

Dažnai dirbama atskirai, 
nukrypstama nuo darbo 

plano.
   

3. Informacijos paieškos įvairovė
Informacijos paieška viso-
se turimose laikmenose, 
visuose galimuose infor-

macijos šal niuose.

Paieška įvairiuose infor-
macijos šal niuose.

Paieška k kai kuriuose 
informacijos šal niuose.    

4. Vaizdinė medžiaga
Tur nga vaizdinė medžia-
ga. Informacija pateikiama 
nuosekliai, suprantamai.

Vaizdinė medžiaga pa-
rengta gerai. Yra vienas 

kitas trūkumas.

Prastai parengta vaizdinė 
medžiaga. Trūsta informa-

cijos pa kimumo.
   

5. Pristatymas
Mintys reiškiamos laisvai, 
nuosekliai dėstomi faktai. 

Teiginiai, išvados, argu-
mentai, citatos (…).  

Tema pristatoma gerai. Yra 
viena kita fakto, s liaus 
klaida. Trūksta įrodymų.

Pristatymo tekstas 
skaitomas.    

6. Klausimų parengimas
Siekiant atsaky  į temą, 

klausimai parink  
kslingai. Visi klausimai 

aiškūs, kslūs.

Klausimai suformuluo  
gerai. Yra neprįstų 

klausimų.

Klausimai nėra aiškūs 
ir kslūs.    

Savęs ásivertinimo klausimai:
Ar pasiekėte projekto kslus? 
Kaip bendradarbiavote grupėje? 
Ar informacijos paieška yra sudė ngas darbas?
..............................................................................................................................................................................
Nurodykite sunkumus.
..............................................................................................................................................................................
Ar radote naujos informacijos? Jei taip, kokia ji.
..............................................................................................................................................................................
Kokius įgūdžius tobulinote, įgyvendindami šį projektą?

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

Parengė Daina Keidane, 
Rygos miesto švie mo ir informacijos centras (RIIMC), Ryga, Latvija
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KRITIÐKAI ÁVERTINKITE 
Á(SI)ELEKTRINIMO PROBLEMÀ IR NU-
RODYKITE JOS SPRENDIMO BÛDUS. 

KODËL ELEKTRINAMËS IR 
KAIP TO IÐVENGTI? 

14-15 m. amžiaus mokiniams. 9 klasė. Fizika.

Kokias kompetencijas ugdysime?

Paþiûrëkite á ðiuos paveikslëlius ir aptarkite situacijas. 

1. Didžiosiose elektronikos gamyklose darbininkai nešioja specialias an sta nes apyrankes (1 pav.).
2. Automobilio durų apačioje kyšo guminė juostelė, kuri užpildyta grafitu, aliuminiu arba e-
siog viela. Ši juostelė jungia automobilio korpusą ir žemę (2 pav.).
3. Žiemą plaukus labai sunku sušukuo : jie nepaklusnūs,  šiaušiasi ir limpa prie drabužių (3 pav.). 

Atsakykite į šiuos klausimus:
1. Apie kokį reiškinį čia kalbama? 
2. Kodėl norime pašalin  šį efektą? 
3. Kodėl atsiranda sta nis krūvis? 
4. Papasakokite apie pa rtus į(si)elektrinimo atvejus.  Kokių veiksmų ėmėtės, norėdami jų išveng ? 

Dirbdami individualiai (poromis arba grupėmis), perskaitykite tekstą apie į(si)elektrinimą. Tai-
kydami įžanginio ir prasminio skaitymo  techniką, jį išanalizuokite, užpildykite „Insert” lentelę, 
partur nkite teiginius  savo pa r mi.

Prieš pradedami darbą su tekstu, pirmiausia supažinkite su įžanginio ir prasminio skaitymo 
metodais.

1 pav. 2 pav. 3 pav.
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Áþanginis skaitymas:
• Tekstą skaitykite pastraipomis, dėmesį fiksuodami į daiktavardžius ir į pirmą bei pasku nį 
kiekvienos pastraipos sakinį.
• Skaitydami informaciją pasižymėkite sutar niu ženklinimu, pvz.:  ? – nesuprantu, ! – įdomu,  
j - aš tai jau žinojau,  ± -  tai nauja. Skyrelyje „Papildžiau savo min mis“ rašykite visus savo 
pastebėjimus. 
Prasminis skaitymas:
• Skaitykite a džiai. Kiekvienoje pastraipoje raskite svarbiausią min . Pažymėkite ją kita spal-
va, pabraukdami, figūriniais  skliausteliais  ir kt..
• Pagalvokite, kuo siejasi pagrindinės pastraipų mintys.
• Skaitydami pastraipą (arba visą tekstą), iškelkite probleminius  klausimus.
• Sudarykite teksto planą, grafinę arba kitokią struktūrinę schemą, padedančią pamaty  ryšius 
tarp dalių.
• Paruoškite antrą tekstą, panaudodami svarbiausias pirminio teksto min s.
Interaktyvus skaitymas:
• Pasidalinkite perskaityta informacija grupėje.
• Suformuluokite klausimus ir juos pateikite.
• Analizuokite teksto informaciją, atsižvegdami į kitų mokinių pastebėjimus.
• Ver nkite, įsiver nkite.
• Parenkite viešą pristatymą. 

Parenkite lentelę „Insert”. Skaitydami tekstą, trumpai užrašykite pagrindines min s ir pažymė-
kite jas  sutar niu ženklu (? – nesuprantu, ! – įdomu,  j – aš tai jau žinojau,  ± – tai nauja).

Trumpas konspektas Komentaras
sutar niu ženklu

Papildžiau 
savo min mis 

Kaip sumaþinti á(s)ielektrinimo efektà? 

      Į(si)elektrinimas – reiškinys, susijęs su dviejų kūnų sąveika (t. y. trin mi) ir įelektrintų dalelių 
(elektronų) apsikei mu. Vienų medžiagų atomų elektronai labai tvirtai sukibę su branduoliais 
(sąveikos jėga tarp teigiamai ir neigiamai įelektrintų kūnų), o kitų – silpniau. Skir ngų rūšių (ir 
t. p. skir ngų matmenų) atomuose elektronų sąveika su branduoliu – skiriasi. Tad sąveikaujant 
dviem skir ngos rūšies medžiagoms, iš vienos jų elektronai peršoka į kitą, įelektrindami ją nei-
giamai, 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. Į(si)elek-
trinimą pastebėtume k tų kūnų, kurie pa kimai yra izoliuo  nuo žemės. Kartais elektra nukre-
čia ir nuo prietaisų, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo visai nekaltai,  pavyzdžiui, metalinis čiaupas. 
      Metaliniai (elektros laidininko) vanden ekio vamzdžiai paklo  po žeme. Tad vamzdžių 
potencialas visada lygus žemės potencialui. Kitaip tariant, krūvis, atsiradęs ant čiaupo, nutekės 
vamzdžiu į žemę, o elektros srovė vamzdžiu tekės tol, kol čiaupą palietusiojo elektrinis po-
tencialas susilygins su žemės/vandens čiaupo potencialu. Pastaba: jei vanden ekio vamzdžiai 
plas kiniai (plas kas – elektrai nelaidi medžiaga), elektrinės iškrovos nebus. 
      Žmogaus odos paviršius (elektrai nelaidus sluoksnis, kurį sudaro suragėjusios odos ląs-
telės), sąveikaudamas su oru (elektrai nelaidi medžiaga), į(s)ielektrina. Žmogaus, palietusio 
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metalinį čiaupą, kūno paviršiuje sukauptas krūvis vamzdžiu nutekės į žemę. Tad žmogus pa-
jus trumpalaikę elektrinę iškrovą, t. y. elektros srovė tekės tol, kol žmogaus kūno paviršiaus 
ir žemės potencialai susilygins. Kūnų paviršiai gali įsielektrin  ne k dėl trin es, bet ir jiems 
sąveikaujant su aplinka. Tai gali nu k  ir dėl blogo elektrinių prietaisų įžeminimo. Tarkime, 
viena ranka liečiame metalinį korpusą, ne nkamai įžemintos skalbyklės, o kita ranka – grybš-
telėsime vandens čiaupą, į kurį metaliniu vamzdžiu  a teka vanduo. Tuomet aukštesnio 
elektrinio potencialo skalbyklė sukurs elektrinę įtampą žemės atžvilgiu, o žmogaus kūnu, 
jungiančiu abu  nevienodai įelektrintus objektus, ims tekė  ilgalaikė elektros srovė, galin  
duo  liūdnas pasekmes.
      Kodėl žmones, būnančius toje pačioje patalpoje, elektra nukrečia skir ngai? Vieniems kliū-
va kasdien, ki ems – niekada. Priežasčių gali bū  daug. Dažniausiai į(s)ielektrinimas pasireiškia 
žemės potencialo atžvilgiu. Stovėdami ant žemės basomis, niekada nepajusime elektros išly-
džio, nors ir liesime  įžemintą vandens čiaupą. Avėdami avalynę elektros srovei nepralaidžiais 
padais, ilgiau išsaugosime odos paviršiuje susikaupusį elektros krūvį. Tad palietę žemę, pajusi-
me s presnę ar silpnesnę elektros iškrovą. Priežas s – mūsų kūnas izoliuotas nuo žemės, todėl 
sukauptas krūvis sąlyčio su žeme metu nutekės į žemę.
       Žmogaus kūno į(si)elektrinimą gali sus prin  rūbai. Daugelis sinte nių rūbų labai greitai 
įsielektrina, prarasdami ar prisijungdami elektronus iš juos supančios aplinkos. Įsielektrinę 
rūbai limpa prie žmogaus kūno, nes kūną  įelektrina priešingo ženklo krūviu, dėl ko ir atsiranda 
traukos jėga (prilipimas). Dėl rūbo deformacijos jie gali įsielektrin  netolygiai, t. y. viena rūbo 
dalis gali įsielektrin  kitos rūbo dalies atžvilgiu, sukaupdama priešingo ženklo krūvius. Tuomet 
pats rūbas kibirkščiuos, jį deformuojant (t. y. rūbą lankstant, glamžant ar kt.). Sinte nio rūbo 
įsielektrinimu galima nesunkiai įsi kin , visiškoje tamsoje nusirengiant ar apsirengiant. Kartais 
drabužiai net šviečia nuo elektros išlydžių. Be abejo, toks rūbų kibirkščiavimas gali tap  gais-
ro priežas mi, ypač jei elektros išlydžiai atsiranda lengvai užsiliepsnojančioje aplinkoje (arba 
kitaip tariant, aplinkoje, kurioje yra  mažos šilumos talpos degių medžiagų).
    Kuriuo sezonu šių iškrovų padažnėja? Ar galime saky , kad viskas priklauso nuo oro sausu-
mo? Taip.  Kuo sausesnis oras, tuo jis mažiau pralaidus elektros srovei. Tad sausas oras s priau 
įelektrins jame judančius objektus. Pvz., automobilio korpusas s priau į(si)elektrina vasaros 
metu k 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 
pajus  nemalonią elektros iškrovą. Diskomfortą sumažina, automobilio galinėje dalyje, prie 
galinio buferio, paprastai įtvir nama metalizuotos gumos juostelė, kuri, automobiliui sustojus, 
priglunda prie žemės. Juostele visas susikaupęs automobilio korpuse perteklinis elektros krū-
vis nuteka į žemę. 
       Atviroje erdvėje (pvz., lauke, išlipus iš automobilio ir siekiant paim  daiktus iš bagažinės ar 
kt.) taip pat galima išveng  nemalonaus elektros išlydžio,  jei ir automobilio galinis buferis be 
metalizuotos gumos juostelės. Žinant, kad elektros išlydis –  tai oro tarpo, esančio  tarp skir-

ngą krūvį sukaupusių kūnų, elektrinis pramušimas (t. y. elektrinio pramušimo metu s prus 
elektrinis laukas jonizuoja dujas tarp greta esančių skir ngai įelektrintų objektų). Dujų joniza-
cijos proceso metu atsiradusios įelektrintos dalelės juda dideliu greičiu ir, atsitrenkusios į kitas 
daleles, įkai na ne k pakeliui esančias dujų molekules (Voltos lanko atveju stebimas blankiai 
žydras švystelėjimas), bet ir suartėjusių kūnų paviršiaus dalis, tarp kurių šokteli kibirkš s.
   Reikia, išlipus iš automobilio, jo korpuso dureles ar kt. metalines dalis palies  ne pirštais ar 
delnu, kaip kad dažniausiai darome, bet automobilio metaliniu rakteliu (ar kt. metaliniu daik-
tu), jį s priai laikant pirštais už metalinės raktelio dalies. Tuomet elektros išlydis susikurs tarp 
automobilio korpuso ir raktelio galo, o automobilio šeimininkas visai nepajus elektrinio išlydžio 
poveikio (arba toks poveikis bus labai silpnas).

prof. Artūras Jukna
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Keli patarimai siekiantiems efektyvaus skaitymo
• Skaitydami kurkite vaizdinius („Kinas galvoje“).
• Nuolat stabtelkite ir įver nkite, ar suprantate esmę.
• Jei nesuprantate pastraipos, skaitykite dar kartą.
• Neaiškių ar naujų žodžių reikšmes pa kslinkite klausdami, internete, žodynuose, žinynuose. 

Bûkite pasirengę apibendrinti. Pasidalinkite savo mintimis 
su kitais mokiniais.
• Ką naujo sužinojote? 
• Ką įdomaus perskaitėte apie į(si)elektrinimą ir būdus, kaip jo galima išveng ? 
• Perskaitykite įdomiausias vietas tekste. Kuo, jūsų manymu, informacija yra įdomi?
• Perskaitykite pažymėtą teksto dalį. Raskite sakiniuose žodžius, kurie jums 
buvo nesuprantami.
• Pasakykite, kodėl reikia įsidėmė  apsaugos nuo į(si)elektrinimo būdus?
• Ar gerai įsiminėte  įelektrinto kūno požymius?  Išvardykite. 
• Kokių būna įelektrinimo būdų?

Lentelę užpildykite, nepamiršdami ir kitų mokinių pastebėjimų bei išvadų.

Įsiver nkite, atlikdami nebaigtų sakinių testą.

Sakiniai Pastabos, išvados

1. Labiausiai kūnai įsielektrina, kai (...).  

2. Kūnai įelektrinami tada, kai (...).

3. An sta kas veikia taip. 
Išpurkštas skys s (...).

4. Kūnai įelektrinami, kai (...).

5. Laidi juostelė tarp automobilio 
ir asfalto yra tam, kad (...). 

6. Lėktuvo korpusas įsielektrina, 
nes (...).

7. Parašykite tris taisykles, 
kaip išveng  elektros išlydžio.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Parengė Gražienė, Jus na Naujokai enė 
Kauno „Saulės“ gimnazija
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EKSPERTŲ ANALIZË: VIDINËS 
ENERGIJOS KITIMO BÛDAI IÐ 

ÐEÐIŲ  PUSIŲ
Kam skirta? 
14-15 m. amžiaus mokiniams. 9 klasė. Fizika.
Koks užduo es kslas? Dirbant grupėse, naudojant Bloomo kubą, sukur  vidinės energijos ki-

mo būdų holis nį (daugialypį) vaizdą.  Formuluo  klausimus ir į juos atsaky .   

Kokias kompetencijas ugdysime?
• atsimin  išmoktus faktus, terminus bei sąvokas
• panaudo  žinias naujoje situacijoje
• įžvelg  loginius,  reiškinį apibūdinančius ryšius
• išsaky  ir apgin  savo nuomonę, pagrįs  samprotavimus, analizuo  informaciją
• formuluo  klausimus
• rink  informaciją, naudo s įvairiais šal niais:  sukur  unikalų, originalų žodinį produktą apie 
duotą reiškinį
• dirb  grupėse

Atlikite temos eksper nę analizę panaudojant k 6 klausimus. Klausimų ar užduočių formula-
vimui panaudokite ant kubo šonų užrašytus žodžius. Jei klausimų formulavimui jų pritrūksta, 
pasinaudokite lentoje pateikta lentele.

Grupei pateikiamas  KUBAS.  Ant kubo šonu užrašy  žodžiai : Apibūdink, Kodėl?, Paaiškink, Pa-
siūlyk, Pasidalink, Sugalvok. Mokinių grupė pasirenka vieną iš vidinės energijos ki mo būdų: at-
liekant darbą, konvekcija, šiluminis laidumas, spinduliavimas. Grupės mokiniai kuria klausimus 
ir užduo s ne savo temai, o kitos grupės. Ver na tos grupės atsakymus, jei reikia papildo.

Mokiniams pateikiama skaidrë su ávairiais vidinës energijos kitimo bûdais. 
Tai pagalba mokiniams formuluojant klausimus kartojimui.
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Problemų sprendimo pagrįstas mokymosi procesas

Mokiniams pateikiama lentelė su klausimais ir praeitos temos terminais. Reikia sudary  kuo 
daugiau klausimų panaudojant klausimo žodžius ir terminus.

Klausimųjų sakinių pirmieji žodžiai Pagrindinės temos 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

• Ávadinë dalis. 
Prisiminama, ko ir kaip buvo mokoma(si) šioje temoje, nes ši pamoka apibendrinamoji. Meto-
das kurį pasirenkame tai klausimų formulavimas (be atsakymų).
Aptariama, ką veiksime pamokoje, kuo ji mums bus naudinga, svarbi ir įdomi. Mokiniams aiš-
kinama, kad klausimų kėlimo menas yra skirtas jų aukštesnių gebėjimų ugdymui. Paaiškinamos 
KUBO taisyklės.
Paskelbiamas pamokos uždavinys ir aptariama, ko reikės norimam uždaviniui pasiek . Apta-
riama mokinių veikla.
• Pagrindinė dalis. 
Klasė pasidalina į 5 grupes. Kiekvienoje grupėje mokiniai savarankiškai (arba aptardami gru-
pėje) nagrinėja atskirą reiškinį,  kelia klausimus ir gilinasi į reiškinio detales „Apibūdin “ bei 
„Paaiškinimo“ etapuose. 
Naudojasi anksčiau  įgytomis  žiniomis, savo pa r mi, išmoksta formuluo  klausimus, pasi-
naudodami lentelėje pateiktais veiksmažodžiais.
Tiria faktus, įrodymus ir iš įvairių šal nių (vadovėlis, užrašai, internetas ir t.t) atrenka reikalin-
ga informaciją apie reiškinį.
Formuluojant klausimus etape „Pasidalink“ išmoksta atskir  faktus nuo nuomonių.
Analizuoja idėjas, pasiūlymus ir prielaidas. Ypač tai pasireiškia etapuose „Pasiūlyk“ ir „Sugal-
vok“.
supapras na klausimus ir paaiškinimus, paliekant esmę „Paaiškinimo“ ir „Kodėl?“ etapuose.
Aptaria kitos grupės atsakymų ver nimo kriterijus. 
Mąsto nestandar škai, nesilaiko šablonų.

• Baigiamoji dalis. 
Kiekviena grupė perskaito klausimus skirtus KUBO šonui ir į juos atsako.
Mokiniai, kurie ruošė šiuos klausimus, ver na atsakymų teisingumą, juos praplečia. 
Visi klausimai iškabinami lentoje. 
Įvardinama „Geriausio klausimo“ nominacija.
Klausiama ką dar norėtu sužino , išsiaiškin , supras .
Skelbiami kūrybiški namų darbai sugalvo  penkiaeilį nagrinėjamai temai.
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Patrauklumas
Šioje pamokoje mokiniai parodo, ką moka ir geba. Jie kuria klausimus nuo paprastų iki sudė n-
gų, įvairių struktūrų, taip demonstruoja savo kūrybiškumą ir kri nį mąstymą. Žavisi tuo, kad at-
sakinė  į šiuos klausimus nereikia (įvadinėje dalyje), o pasinaudodami Bloomo KUBU, galvoja, 
ką tokio neįprasto, ne kėto gali gau  iš kitos grupės. Mokytojas k stebėtojas, mažai „kišasi“ į 
grupių darbą ir prak škai nedalyvauja ver nime. 

Refleksija
Aptaria darbą grupėje, visų įsitraukimą į klausimų ruošimą.
Ar šis metodas Bloomo KUBAS leido pažiūrė  į reiškinį visapusiškai ir giliai? Kur galėtumėte jį 
pritaiky ?
Mokinių  prašoma papasako  apie tai, kokie klausimai ar užduo s jiems buvo sukur  sunkiau-
siai ir kodėl. 
Sugalvoja originalius pavadinimus pateiktam paveikslėliui.
Namų darbai. Sukur  penkiaeilį savo temai.

Kûrybinio màstymo uþduoèių vertinimo kriterijai (studentai ar mokytojai)
Sukur  originalūs klausimai nagrinėjamai temai, kūrybiškai pristatomi atsakymai, padaromos 
išvados. Tema „Vidinės energijos ki mo būdai“ pakartota nestandar škai . Vaikai pasiruošė at-
siskaitymui. 

Parengė Larisa Gražienė, Jus na Naujokai enė 
Kauno „Saulės“ gimnazija

siai ir kodėl. 
Sugalvoja originalius pavadinimus pateiktam paveikslėliui.
Namų darbai. Sukur  penkiaeilį savo temai.

Kûrybinio màstymo uþduoèių vertinimo kriterijai (studentai ar mokytojai)
Sukur  originalūs klausimai nagrinėjamai temai, kūrybiškai pristatomi atsakymai, padaromos 
išvados. Tema „Vidinės energijos ki mo būdai“ pakartota nestandar škai . Vaikai pasiruošė at-
siskaitymui. 
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PAÞINKIME SAVE. VERTYBËS 
MANO GYVENIME

14-15 m. amžiaus mokiniams. 9 klasė. Psichologija. E ka. Socialinis ugdymas.

Kokias kompetencijas ugdysime?
• pagrįs  savus samprotavimus argumentais 
• klausy s vienas kito, supras , pagerb
• pasaky  ir apgin  savo nuomonę, pagrįs  samprotavimus, analizuo  informaciją
• formuluo  klausimus
• ver n  ir įsiver n

Diskusija po filmo, aktyvi refleksija
Klausimai:
• Kodėl svarbu turė  vertybines nuostatas?
• Ar mes pastebime kito žmogaus vertybes?
• Kas atsi nka, kai žmonių vertybinės nuostatos nesutampa?
• Kaip mūsų vertybes formuoja kultūrinė pa r s?

Vizualizacija 
Filmukas apie vertybes h ps://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/valuesn  

• Kaip mūsų vertybes formuoja kultūrinė pa r s?

Vizualizacija
Filmukas apie vertybes h ps://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/valuesn

Problemų sprendimu 
pagrástas mokymosi 
procesas
Duota lentelė su vertybių są-
rašu. Suranguokite vertybes 
pagal jums svarbius kriterijus.

Kriterijai, pagal kuriuos 
ranguoju vertybes:
•....
•....
•....
•....
•....
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TOBULËJIMAS

meistriškumo siekis, 
nuola nė pažanga, 
judėjimas pirmyn

NUOTYKIAI

nauja pa r s ir iššūkiai

PRISIRIÐIMAS

meilė, rūpes s, stabilūs 
santykiai, iš kimybė.

KONKURENCIJA

galimybė rizikuo , pa r  
pergalės džiaugsmą

NUOTYKIAI

saviraiška, galimybė kur

PRISIRIÐIMAS

este ka, galimybė 
puoselė  grožį

PRISIPAÞINIMAS

galimybė bū  garsiam, 
gerai žinimam

ÐEIMYNINË LAIMË

stabilūs šeimyniniai 
santykiai, jaukūs namai, 

laimingi vaikai

LAISVË

nepriklausomybė, galimy-
bė paiam puoselė  grožį

SVEIKATA

puiki fizinė ir dvasinė 
savijauta

DVASINGUMAS

dora, tyrumas, 
nuoširdumas

NAUDINGUMAS

pagalba ki ems, visuo-
menės tobulinimas

VIDINË HARMONIJA

taika su savimi

DALYVAVIMAS

priklausymas grupei, 
įsitraukimas į bendras 

veiklas

TVARKA

ramybė, siškumas, stabi-
lumas, pastovumas

MALONUMAI

laisvalaikis, šventės, 
pramogos

JËGA

galimybė valdy , bū  
autoritetu, ary  taką 

ki ems

DIEVIÐKUMAS

kėjimas, religija

SAVIGARBA

pagarba sau, pagrįstas 
didžiavimasis savimi

TURTAS

daug pinigų, 
prabangs daiktai

IÐMINTIS

troškimas supras  giliau-
sias gyvenimo esas
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Pagrindinë dalis.
Žiūrima filmuota medžiaga ir ji aptariama.
Ranguojamos vertybės.
Žaidžiamas aktyvus žaidimas.
Kuriamas mąstymo žemėlapis.

Baigiamoji dalis. 
Mokiniai grupėse pristato savo minčių žemėlapius.
Diskutuojama apie išmoktus dalykus bei pa r s pamokoje.
Minčių žemėlapiai iškabinami klasėje.

Patrauklumas
Mokiniai reflektuoja savo gyvenimiškąją pa r , mokosi priim  kito nuomonę, diskutuo . 

Suplanuotos veiklos mokiniams vizualiai patrauklios, greitai kintančios, ska nančios aktyvų 
įsitraukimą į darbą.

Bendradarbiavimas
Darbas grupėse, diskusijos. 
Porose ir/ar grupėse gali palygin  savo vertybių „žemėlapius”, suras , kas juose yra ben-
dro ir kas juos skiria. Jeigu yra kitokios kultūrinės pa r es mokinių, galima aptar , kodėl ir 
kaip mūsų vertybes formuoja kultūrinė pa r s. 
Mokiniai gali papasako  apie žmones (garsius ir ne), a nkančius jų vertybines nuostatas, 
ir sukur  atei es gyvenimo viziją “Koks gyvenimas laukia/lauktų, turint tokią vertybių 
sistemą” (rašinys arba paveikslas). 

Refleksija
Aptarkite darbą pamokoje, prisiimkite atsakomybę už atliktą darbą. 
Reflektuokite, kokį poveikį darbas pamokoje/pamokose padarė? Kokį ryšį tai turi su mano 
gyvenimu? Kas man iš to? Dėl kokių vertybių turėčiau ką nors keis  savo gyvenime? Ką turė-
čiau dary  kasden, puoselėdamas turimas/siek nas vertybes? Kaip įgy  tam kras vertybes? 
Ar vertybė yra siekiamybė? 

Kûrybinio màstymo uþduoèių vertinimo kriterijai:
Sukur  mokinių vertybinių nuostatų žemėlapiai.
Sukurtas „Minčių žemėlapis”, sukurtas įsivaizduojamas/siek nas gyvenimo scenarijus.
Naudo  įvairūs mokymosi šal niai: knygos, vadovėliai, žurnalai ir kt.
Dirbta grupėse, porose.

Parengė Jus na Naujokai enė, Larisa Gražienė 
Kauno „Saulės“ gimnazija

Ávadinë dalis. 
Aptarkite, ką veiksite pamokoje, kuo ji jums bus naudinga, svarbi ir įdomi. 
Atminkite, kad klausimų kėlimo menas yra skirtas aukštesnių gebėjimų ugdymui. 
Prisiminkite taisykles, už krinančias saugią pamokos atmosferą.
Išsikelkite pamokos kslą ir susitarkite, ko reikės jam pasiek . 
Aptarkite veiklas.
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KÛRYBINIS TIRIAMASIS 
DARBAS. KAIP TERMOMETRU 

IÐMATUOTI KÛNO MASĘ?
Kam skirta? 
15-16 m. amžiaus mokiniams. 9 klasė. Fizika.

Koks užduo es kslas? Eksperimentuojant ras  būdą, kaip be svarstyklių nustaty  
s klinės masę.

Kokias kompetencijas ugdysime?
• kūrybiškai taiky  žinias apie šilumos kiekį bei šilumos mainus naujoje situacijoje
• tyrinė , spręs  problemas
• savarankiškai mąsty
• priim  sprendimus
• organizuo  riamąją veiklą
• planuo  ir įver n  mokymosi procesą, pasiektus rezultatus

Yra trys kri nio mąstymo modelio realizavimo pakopos – žadinimo, prasmės suvokimo, 
refleksijos.
Žadinimo ir  prasmės suvokimo pakopoje pasirenkite priim  ir suvok  informaciją, užkoduotą 
užduotyje:

Du mokiniai susiginčijo dėl būdų masei išmatuo . Vienas sako, kad būdas gali bū  k vienas –
pasver , o kitas tvir no, kad būdų gali bū  daug. Vienas iš jų – išmatuo  masę termometru. 
Tam reikia visai nedaug:  indo, kurio masę reikia sužino , karšto vandens ir termometro. Pri-
reiks ir medžiagų savitosios šilumos lentelės. 
Iššūkis! Išmatuokite ne esioginiu būdu kūno masę.

Raskite, kokiu būdu galima išmatuo  temperatūrą. 
Čia turėtų atsiskleis  jūsų gebėjimas taiky  žinias naujoje situacijoje ir prak niai gebėjimai: 
numaty  tyrimo eigą, kel  hipotezes, parink  priemones ir t. t.
Refleksija – tai etapas, kai mokinys įver na idėjas ir sunkumus, su kuriais susidūrė, ir esas 
ar faktus, kuriuos suvokė. Jis savęs klausia, interpretuoja, taiko, po to įrodinėja suolo draugui 
idėjas. Įvardija naują pa r , pasidalindamas ja su kitais.

Mokymosi ðaltiniai: vadovėlis, lentelės.

Màstymà skatinantys klausimai ir uþduotys:

• Kada rašoma šiluminio balanso lyg s? Ką iš jos galima sužino ?
• Kaip apskaičiuosite a duodamą šilumos kiekį s klinei? 
• Kokius dydžius reikia žino , kad galima būtų ras  s klinės masę?
• Kokių papildomų duomenų reikia ieško ?  
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• Iliustruokite brėžiniu, schema, paveikslėliu,  eksperimentu.
• Nurodykite priežas , dėl kurios gali nesutap  s klinės masė, apskaičiuota  ne esioginiu 
būdu, su mase, išmatuota svarstyklėmis?

Kûrybinio ir kritinio màstymo árankiai ir metodai

• Metodas „Taip“ –„ne“ su komentaru. Pateikiami mąstymą ska nantys klausimai, skir  šiai 
temai:

Nr. Teiginys Taip Ne Paaiškinkite
1. Ar kūno masė  įeina į šilumos kiekio formulę? 
2. Ar skirsis termometrų parodymai, kai matuosime 

temparatūrą karšto vandens, esančio virdulyje, ir 
vandens, įpilto į s klinę ?

3. Ar reikia, kad s klinė būtų sugraduota ml?
4. Ar reikia žino  s klo tankį?
5. Ar reikia žino  s klo savitąją šilumą?
6. Ar, nustatant s klo masę, į s klinę 

termometrą užtenka įdė  vieną kartą? 

• Kartodami turėtumėte padary  išvadą, kad apskaičiuosite s klinės masę, jei žinosite tris 
temperatūras: oro, karšto vandens virdulyje ir vandens, įpilto į s klinę, po nusistovėjusios šilu-
minės pusiausvyros. Taip pat reikia žino  s klinės tūrį ir s klo savitąją šilumą. 
• Toliau naudo nas vizualinis mąstymo būdas. Naudodami savo sukurtus atraminius signalus: 
paveikslėlius ar formules, sudėliokite eksperimento schemą ir masės apskaičiavimo kelią.  
• Nėra toks svarbus pats tyrimas, kokia svarbi mąstymo eiga, kaip jį atlik  ir apskaičiuo  s klinės 
masę.

Kûrybinio ir kritinio màstymo produktai/rezultatai:
Sukurtas mąstymo žemėlapis.
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Susikurkite “pastolius”:
– Prisiminkite, kaip apskaičiuojamas šilumos kiekis, kurį kūnas gauna arba netenka šilu-
mos perdavimo būdu.
– Sudarykite veiksmų eiliškumą (mokinių darbo lapuose yra pavaizduotos priemonės, ku-
rias jie galės naudo , konstruodami tyrimą).
– Iš kur gauna šilumą s klinė, kurios masę mes skaičiuojame?
– Prisiminkite laboratorinį darbą ir jo išvadas, kai skaičiavome metalinio ri nėlio savitąją 
šilumą. Kokius šilumos kiekius mes lyginome?
– Kodėl rezultatas nėra toks kslus, koks yra sveriant s klinę svarstyklėmis?
– Viena mokinių  pora atlieka bandymą ir lentoje užrašo išmatuotus dydžius.

Kūno masę galima išmatuo  ir kitais būdais, pvz., spyruokline svyruokle arba sąveikaujant ne-
žinomos masės kūnui  su kitais kūnais, kurių masę žinome.

Frazeologizmas.
„Išmatuo  galima viską, ką galima išmatuo , 
o, ko negalima išmatuo , reikia padary  matuojamu“ (G. Galilėjus).

„Jei jūs ko nors negalite išmatuo , vadinasi, jūs negalite jo valdy “ (autorius nežinomas).

•  Prisiminkite, kokius dydžius reikia žino , kad galėtumėte apskaičiuo  masę, naudodami šilu-
mos kiekio formulę.
– Dirbkite porose, aptardami savo veiksmų planą, aiškinkitės, prognozuokite, numatykite tyri-
mo eigą, bandykite, klyskite, diskutuoja (atradimo metodai).
– Atkreipkite dėmesį. Ryškėja aukštesni pažinimo lygiai: sintezės (konstravimas, kombinavimas, 
apibendrinimas bei hipotezių kėlimas) ir ver nimo (sprendimų priėmimas, nuomonės susidary-
mas, argumentuota kri ka).  
Kelkite sau klausimus ir kurkite planą, kaip galima būtų apskaičiuo  kūno masę.
Braižykite loginę schemą, kaip tai bus įgyvendinama. Išmatuokite kambario temperatūrą, ku-
rioje buvo s klinė, išmatuokite karšto vandens temperatūrą, temperatūrą, kuri nusistovi, įpylus pilną 
s klinę vandens. Žinodami s klinės tūrį, s klo  savitąją šilumą bei taikydami šiluminio balanso lyg , 
apskaičiuokite s klinės masę.

Refleksijai keliami tokie klausimai:
Klausimai, skir  pa kslin  mąstymo procesą darbo eigoje (ar galite pa kslin  savo min s dėl 
šiluminio balanso lyg es taikymo? ar, sudarydami loginę schemą, mąstymo žemėlapį, radote 
kelią? kodėl pasirinkote tokią eksperimento procedūrą?).
Klausimai, skir  įrodymui (kokiu būdu mes galime įrody , kad kelias masei nustaty , yra tei-
singas? kuo turime rem s? į ką šiame eksperimente galime nekreip  dėmesio?  kas buvo sun-
kiausia, ieškant būdo masei nustaty , taikant šiluminio balanso lyg ?).
Nutarkite, kokias priemones reikia pasirink  eksperimentui ir kokius dydžius reikia papildo-
mai žino .
 Atlikite reikalingus matavimus,  apskaičiuokite s klinės masę ne esioginiu būdu, pa kslinkite, 
ar masės sutampa (su mase pasveriant s klinę).                           
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Veiklos ásivertinimo kriterijai. Mokymosi rezultatų/produktų 
vertinimo kriterijai. 
     
Stebėkite savo darbą, darykite išvadas, kaip naudojotės mąstymo įgūdžiais. 
Papasakokite, kaip dirbote, koks buvo pasirinktas kelias, ką galvojote apie savo kelio pasirinki-
mą. Analizuokite savo veiksmus, kai braižėte mąstymo žemėlapį, nustatykite, kurie  ryšiai sekė-
si sunkiausiai. Su humoru žiūrėkite į nesėkmes. 
Svarbiausi klausimai ems, kurie atliko darbą be pagalbos:  kaip jums pavyko? koks buvo svar-
biausias atskaitos taškas, formuojant mąstymo žemėlapį? ar galėjo mąstymo žemėlapyje bū  
daugiau „šakų“ ir „kekių“? kokių?
Svarbiausi klausimai ems, kuriems reikėjo pagalbos: kodėl nepavyko padary  pa ems? ar 
dabar, kai darbą atlikote, galėtumėte paaiškin  ki ems, kaip galima nustaty  kūno masę ne e-
sioginiu būdu?

Refleksijai panaudokite 5 pirštų metodą.

Tyrimui atlik  reikalingos priemonės: termometrai, sugraduotos s klinės, karštas vanduo.

Parengė Larisa Gražienė, Jus na Naujokai enė 
Kauno „Saulės“ gimnazija

Parengė Larisa Gražie
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SUGALVOKITE BÛDÀ, KAIP 
NUSTATYTI LUPOS DIDINIMÀ

15-16 m. amžiaus mokiniams. 10 klasė. Fizika. 

Kokias kompetencijas ugdysime?
taiky  žinias apie lęšio didinimą naujoje situacijoje
tyrinė , spęs  problemas
savarankiškai ir originaliai mąsty
priim  sprendimus
organizuo  riamąją veiklą
planuo  ir įver n  mokymosi procesą bei jo rezultatus

Šerlokas Homsas, ieškodamas nusikaltėlių, naudodavosi vienu 
pagrindiniu įrankiu ir metodu. Koks tai įrankis ir koks metodas?
Ieškodamas nkamos lupos, Šerlokas su daktaru Vatsonu atvy-
ko į mažą op nių prietaisų parduotuvę. Ažiūrėjęs keletą  pavyz-
džių, jis atrinko nkamiausią.
   – Kaip jūs tai padarėte, Holmsai? – paklausė Vatsonas.
   – Elementaru, Vatsonai, – atsakė Šerlokas. – Tiesiog reikia (...)“.

vienu
odas?
atvy-

pavyz-

kia (...)“.

Sugalvokite būdą (būdus), kaip nustaty  lupos didinimą.
 
Tyrimu grástas mokymas:
Paaiškinkite, kaip sugalvojote būdą lupos didinimui nustaty ?
Ar pasitvir no jūsų spėjimas?
Kaip kilo idėja įgyvendin  tokią eksperimento procedūrą?
Kaip galime įrody , kad eksperimentas leido nustaty  lupos didinimą?
Kodėl abejojate?
Kokie galėtų bū  įrodymai?
Kas buvo sunkiausia, planuojant eksperimentą?
Koks gali bū  kitas būdas? Kaip nustaty  lupos didinimą? Pateikite alternatyvą.
Kokius kėlėte sau klausimus, planuodami eksperimentą?

969696969696969696966666666

Kodėl abejojate?
Kokie galėtų bū įrodymai?
Kas buvo sunkiausia, planuojant eksperimentą?
Koks gali bū  kitas būdas? Kaip nustaty  lupos didinimą?
Kokius kėlėte sau klausimus, planuodami eksperimentą?

Darbas su „Mind map” programa
Kuo panaši lupa į glaudžiamąjį lęšį?
Kokius dydžius reikia žino , kad galima būtų 
ras  didinimą?
Kokias priemones reikėtų pasirink ?
Kokiu būdu, mes galime pa krin , ar šis būdas 
yra teisingas?
Iliustruokite brėžiniu, schema, paveikslėliu ar 
eksperimentu.
Nustatykite priežas , dėl kurios nepavyksta? 
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Nr. Teiginys Taip Ne
1. Lupa – tai skaidomasis lęšis.
2. Lupa kuria menamąjį daikto atvaizdą.
3. Lupos didinimas nėra pastovus.

4. Glaudžiamojo lęšio didinimą galima nustaty , žinant daikto ir vaizdo aukš-
čius.

5. Lupa nutolusi nuo daikto atstumu, kuris lygus geriausiam matymo nuotoliui.
6. Lupos židinio nuotolis yra 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 padedamas 5 cm atstumu prieš lupą. Ar lupos židinio nuotolis bus 
lygus 10 cm? 

Ávertinkite duotus lentelëje  teiginius:

Bendradarbiavimas
Darbas porose, eksperimento planavimas.

Refleksija
Kaip sekėsi atlik  užduo ? Kodėl?
Ką naujo sužinojote, atlikę užduo ? Kodėl?
Kas buvo sunkiausia, atliekant užduo ?
Koks buvo jūsų indėlis?
Ar grupės nariai vykdė pareigas?
Kokį pažymį parašytumėte sau? Kodėl?
Ką reikėtų patobulin ?
Ką darytumėte kitaip?

Parengė Larisa Gražienė, Jus na Naujokai enė 
Kauno „Saulės“ gimnazija
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PATYÈIOS MOKYKLOJE 
IR VISUOMENËJE

Kam skirta? 
Įvairiaus amžiaus mokiniams. Socialiniai mokslai. Psichologija. Gimtoji kalba. Užsienio kalba. 

Tikslas. Apibūdin  patyčias ir gerą socialinę aplinką. Apibrėž , kas yra gera aplinka, o kas ne?

Uþduoties apraðymas
Analizuokite duotas situacijas. Ar galima jose įžiūrė  patyčias? Kodėl žmonės tyčiojasi 
vieni iš kitų?
Dirbkite kartu ir suformuluokite teiginius, kokios gali bū  patyčių priežastys, kodėl žmonės 
tyčiojasi vieni iš kitų (rizikos veiksniai).
* Ver nkite, ką sugalvojote, kokių atsargumo priemonių galima im s mokyklose ir kt.
* Įver nkite savo elgesį (galimos patyčios).

Vizualizacija 

Ver nkite, ką sugalvojote, kokių atsargumo priemonių galima im s mokyklose ir kt.
* Įver nkite savo elgesį (galimos patyčios).

Vizualizacija
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Tyrimais pagrástas mokymosi procesas.
Raskite faktų.
Sužinokite apie patyčių pasekmes.
Pasidomėkite, kokia patyčių sta s ka, rūšys ir prevencija.

Autoriai: Ena Ulversøy, Anne Kris n Skår ir Agnieszka Golec-Rutkowska, 
„Fitjar vidaregåande” mokykla, Norvegija

Struktûra.
1. Mokiniai dirba poromis arba grupėse. 
2. Mokytoja rodo įvairių situacijų nuotraukas ir prašo įver n , ar tai patyčios. 
3. Mokiniai turi paaiškin , kodėl vienaip arba kitaip ver na.
4. Mokiniai ieško informacijos apie patyčias: vietas, priežas s, tuos, kurie tyčiojasi, ir tuos, 
iš kurių tyčiojamasi, rizikos faktorius, atsargumo priemones. 
5. Suformuluoja tris teiginius, kodėl žmonės tyčiojasi vieni iš kitų. Grupės teiginius pristato 
visai klasei.
6. Žiūri filmą apie patyčias, pavyzdžiui: Forestas Gumpas (Forest Gump), 13 priežaščių 
kodėl (13 Reasons Why), Mažas viščiukas (Li le Chicken), Patyčios (Bully), Stebuklas 
(Wonder) ir pan. Filmas yra sustabdomas dar jam nepasibaigus. Mokytoja paprašo parašy  
galimą filmo pabaigą.
7. Mokiniai parašo ir perskaito visai klasei.
8. Paskui žiūri filmo tęsinį.
9. Tema apibendrinama. Nupiešiamas minčių žemėlapis ant lentos. Kas yra patyčios? Ko-
kios patyčių rūšys?

Màstymà skatinantys klausimai:
Kas yra patyčios?
Kokios patyčių atsiradimo priežastys?
Kokios patyčių pasekmės?
Ką galima padary , siekiant išveng  patyčių?
Pateikite pavyzdžių.
Patrauklumas.

Tema labai aktuali šiuolaikinėje visuomenėje.
Daug dėmesio skiriama kiekvieno žmogaus teisei į gerą psichosocialinę aplinką.
Kampanija „Aš taip pat“ (Me Too) yra labai didelė. Kodėl?
Mokiniai ska nami įsitrauk  į diskusiją.

Bendradarbiavimas.
Mokiniai dirbs poromis arba grupėse.

Refleksija.
Ko išmokote, nagrinėdami patyčių temą?
Ar išmokote ką nors naujo?
Ar radote idėjų, ką galima būtų padary  mokykloje, siekiant :
a) užkirs  kelią patyčioms,
b) sukur  gerą psichosocialinę darbo aplinką visiems mokiniams.

Vertinimas.
Ar mokiniai rado idėjų, ką reikia dary , kad būtų užkirstas kelias patyčioms mokykloje?

Kritiná màstymà ugdanèių uþduoèių vertinimo kriterijai:
Įver n , ar to, kas buvo aptarta, pakanka, kad būtų užkirstas kelias patyčioms.
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NATÛRALI APLINKA. 
MÀSTYKITE NAUJAI

Kam skirta? 13-18 metų mokiniams.
Socialiniai mokslai. Biologija. Gimtoji kalba. Užsienio kalba. 

Tikslas. Kaip sumažin  vartojimą ir išsaugo  natūralią aplinką? 
Pagrindinis mokytojo dėmesys skiriamas mokinio gebėjimui pasaky , koks vartojimas teigia-
mas ir koks neigiamas, ko reikia, kad vartojimas nekeltų grėsmės natūraliai aplinkai.

Màstymà skatinanèios uþduoties apraðymas.
Analizė. Panagrinėkite savo pačių vartojimą. Kiek maisto, energijos, drabužių, vandens ir kt. 
naudojote per savaitę. Kiek tai kainuotų per metus?
Sintezė. Kaip galite pakeis  savo vartojimą, „nieko nekeisdami“?
Įver nkite darbą. Ką sugalvojote? Ar dabar pradėjote galvo  kitaip? Ar keisite savo požiūrį į 
vartojimą? Ar keisite įpročius?

Vizualizacija.

Tyrimais pagrástas mokymosi procesas.
Kaip galime sumažin  savo neigiamą pėdsaką aplinkoje? Kiekvienas galime rūpes ngai elg s.

Struktûra.
1. Pradėkime nagrinė  temą paskaita, filmu, minčių lietumi. 
2. Konstatuokime faktą, kad mes per daug vartojame. Vartojimas darosi grėsmingas.
3. Išsiaiškinkime, ką galime padary , kad tausotume gamtą. 
4. Mokiniai dirba poromis. Parašo, kokią įtaką daro aplinkai jų vartojimas/naudojimas.
5. Mokytoja visas idėjas surašo ant lentos.
6. Kiekvienas mokinys ima vieną problemą ir ieško atsakymo, kaip ją išspręs , pavyzdžiui: 
energijos suvartojimas, telefonas, plaukų džiovintuvas, dantų pasta, degalai, maistas, drabužiai, 
vandens suvartojimas ir pan.
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7. Poros pristato savo idėjas visai klasei ir ver nimo komisijai.
8. Geriausios, naujoviškiausios, orginaliausios idėjos parodomos visai mokyklai.

Autoriai: Ena Ulversøy, Anne Kris n Skår ir Agnieszka Golec-Rutkowska, 
„Fitjar vidaregåande” mokykla, Norvegija

Màstymà skatinantys klausimai:
Kas yra darnus vystymasis?
Ką galiu padary , kad prisidėčiau prie prie darnaus vystymosi?
Ar visas atliekas galima perdirb ? Kodėl galima? Kodėl negalima?
Kas atsi ks, jei nekeisime savo įpročių?
Kodėl ek daug taršos? Nurodykite priežas s.
Kaip kiekvienas žmogus gali gerin  susidariusią situaciją?

Patrauklumas.
Ši tema labai aktuali šiuolaikinėje visuomenėje.
Daug dėmesio skiriama klimato pokyčiams ir klausimams, ką dary .
Mokiniams sudaromos sąlygos įsitrauk  į socialines diskusijas, analizuo  asmeninį vartojimą.
Mokiniai turėtų tap  sąmoningesni ir keis  įpročius.

Bendradarbiavimas.
Mokiniai dirba poromis ir mažose grupėse.

Refleksija.
Ko jūs išmokote, nagrinėdami temą?
Ar sužinojote ką nors naujo?
Kas priverstų pakeis  įpročius, darančius neigiamą įtaką gamtai?

Kas vertinima?
Kūrybiškumas ir idėjos.
Sugebėjimas nustaty  ryšį tarp žmogaus įpročių ir poveikio gamtai.
Gebėjimas nurody  reiškinio priežas s ir pasekmes.
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ÐIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ 
SISTEMA. VIENA DIENA 
RAUDONŲJŲ KRAUJO 
KÛNELIŲ GYVENIME

Kam skirta?  15-18 metų mokiniams. 
Anatomija. Gimtoji kalba. Užsienio kalba.

Tikslas. Sužino  apie širdies ir kraujagyslių sistemą ir veiksnius, galinčius sukel  gerą 
arba blogą kraujotaką.

Màstymà skatinanèios uþduoties apraðymas.
Faktorių, darančių įtaką širdies ir kraujagyslių sistemai, analizė.
Sintezė. Sukurkite pasakojimą apie širdies ir kraujagyslių sistemos darbą.
Įsiver nkite: ko išmokote? kaip dirbote? kokius informacijos šal nius naudojote?
Įver nkite savo gyvenimo būdą.

Vizualizacija.

Tyrimais pagrástas mokymosi procesas.
Raskite pa kimų informacijos šal nių apie širdies ir kraujagyslių sistemą. 
Paaiškinkite, kodėl galite jais pasikliau . 
Aptarkite, kaip jūsų gyvenimo būdas gali paveik  jūsų kraujotaką.



103

Struktûra.
Mokiniams pamokoje demonstruojami įvairūs širdies ir kraujagyslių sistemos vaizdai.
Norėdami sužino  daugiau, jie gali naudo s kitais informacijos šal niais.
Mokytojas skaito paskaitą ir organizuoja veiklas, kad mokiniai daugiau sužinotų.
Sukurkite istoriją ir animacinį filmą apie vieną raudonųjų kraujo kūnelių gyvenimo dieną.

Màstymà skatinantys klausimai:
Kokia širdies ir kraujagyslių sistemos paskir s?
Kokie organai sudaro širdies ir kraujagyslių sistemą?
Kas veikia sistemą teigiamai ir kas neigiamai?
Kaip jūsų gyvenimo būdas gali paveik  širdies ir kraujagyslių sistemą?
Ar galite padė  ki ems rūpin s savo sveikata? Kaip?

Patrauklumas.
Visame pasaulyje širdies ir kraujagyslių sistemos ligos eina pirmuoju numeriu mir es 
priežasčių sąraše.
Vien  2016 m. nuo širdies ir kraujagyslių ligos mirė 17,9 mln. žmonių, t. y. 31% visų mirčių pa-
saulyje. Labai svarbu žino  rizikos ir apsaugos veiksnius.

Bendradarbiavimas.
Iš pradžių mokiniai dirba individualiai.
Vėliau savo animacinius filmus rodo ir komentuoja 3 žmonių grupėse.

Refleksija.
Ko išmokote, nagrinėdami šią temą?
Ar įgytos žinios turės įtakos jūsų gyvenimo būdui?

Kûrybiniam màstymui ugdyti skirtų uþduoèių vertinimo kriterijai:
Sukurtos istorijos ir filmo kokybė.
Pasiūlymų pakeis  gyvenimo būdą pagrįstumas.

Kritiniam màstymui ugdyti skirtų uþduoèių vertinimo kriterijai:
Informacijos šal nių įvairovė ir pa kimumas..
Gyvenimo būdo analizės kokybė.
Širdies ir kraujagyslių ligų priežastys ir pasekmės.

Autoriai: Ena Ulversøy, Anne Kris n Skår ir Agnieszka Golec-Rutkowska, 
„Fitjar vidaregåande” mokykla, Norvegija

įvairovė ir pa kimumas..
izės kokybė.
ų ligų priežastys ir pasekmės.

øy, Anne Kris n Skår ir Agnieszka Golec-Rutkowska, 
 mokykla, Norvegija
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MËSOS VARTOJIMO ÁTAKA 
VISUOMENEI IR GAMTAI

Kam skirta? 13-18 metų mokiniams.
Socialiniai mokslai. Gimtoji kalba. Užsienio kalba. Dietos ir mitybos tema.

Tikslas. Lavin  analizės, darbo grupėje, temos formulavimo ir dėstymo įgūdžius.

Màstymà skatinanèios uþduoties apraðymas.
Analizuokite: dabar niai valgymo įpročiai, kri škas požiūris į informacijos šal nius.
Sintezė: rinkite svarbius faktus, parenkite lanks nuką, sudarykite meniu.
Įver nimas: darbo procesas. Ką tu padarei? kodėl taip padarei? ko išmokai? kaip sekėsi dirb  
grupei? Ar visi grupės nariai gerai dirbo?

Vizualizacija. 

Tyrimais pagrástas mokymosi procesas.
Aptarkite šiandienos mitybos įpročius visuomenėje. 
Suformuluokite teiginius, kokią įtaką daro tokie įpročiai žmogui, visuomenei ir gamtai.

Struktûra.
Raskite informacijos apie mėsą, jos rūšis, mais ngumą ir vartojimą pasaulyje. 
Faktus pasižymėkite.
Organizuokite apklausą apie mokinių valgymo įpročius.
Apklausos rezultatus pavaizduokite grafiškai.
Parenkite lans nuką. 
Sudarykite vienos savaitės meniu be mėsos (arba mažu jos kiekiu).

Màstymà skatinantys klausimai:
Kokių svarbių žmogui medžiagų yra mėsoje?
Kokią mėsą perkate dažniausiai? Kodėl?
Kas vyksta kūne, kai valgote mėsą?
Kokią įtaką mėsos vartojimas turi aplinkai?
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Kokios rūšies mėsą reikėtų valgy  dažniau, o kokios visai nevalgy  arba valgy  retai? Kodėl?
Kodėl žmonės turėtų mažin  mėsos vartojimą?
Kaip mes galime sumažin  mėsos vartojimą?
Kodėl dabar mes valgome daugiau mėsos nei anksčiau?

Bendradarbiavimas.
Mokiniai dirba grupėse.

Refleksija.
Ko išmokote, dirbdami šiuo klausimu?
Kokie faktai nustebino?
Ar tai turės įtakos jūsų gyvenimo būdui?

Kûrybiniam màstymui ugdyti uþduoèių vertinimo kriterijai:
Įver n  grupių pasiūlymus dėl valgymo įpročių kei mo.

Kritiniam màstymui ugdyti uþduoèių vertinimo kriterijai:
Šal niai, analizė, išvados.
Kaip mokiniai dirbo, atlikdami užduo s?

Autoriai: Ena Ulversøy, Anne Kris n Skår ir Agnieszka Golec-Rutkowska, 
„Fitjar vidaregåande” mokykla, Norvegija

Patrauklumas.
Tema yra labai aktuali šiuolaikinėje visuomenėje.
Mėsos vartojimas daro didelę įtaką aplinkai, sveikatai ir e kai.
Mokiniai noriai įsitraukia į diskusijas apie mėsos gamybą ir gyvūnų gerovę.
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ÞINIOS APIE LIGAS. 
KAIP GYVENTI SERGANT

Kam skirta? 15-18 metų mokiniams. 
Sveikatos priežiūra. Gimtoji kalba. Užsienio kalba.

Tikslas. Žinios apie ligas, kuriomis dažniausiai sergama. Jų simptomai. 
Patarimai, kaip mai n s sergant, kaip gyven  su liga ir kt.

Lavinami šie įgūdžiai: analizė, darbas grupėje, temos klausimų iškėlimas ir atsakymas į juos.

Mąstymą ska nančios užduo es aprašymas.
Išanalizuokite: ką reikėtų valgy  ir ko nevalgy , kaip mankš n s, kad ligą įveiktume?
Sintezė: susikurkite mitybos ir treniruočių planą.
Įver nimas: darbo procesas. Ką tu padarei, kodėl taip padarei, ko išmokai? Kaip sekėsi dirb  
grupėje? Ar visi grupės nariai gerai dirbo? Su kokiu iššūkiu sergan s žmogus susiduria kasdien-
iame gyvenime?

Vizualizacija.

grupėje? Ar visi grupės nariai gerai dirbo? Su kokiu iššūkiu sergan s žmogus susiduria kasdie
iame gyvenime?

Vizualizacija.

Tyrimais pagrástas mokymosi procesas.
Gaukite žinių apie ligą. Būkite kri ški informacijos šal niams.
Raskite mitybos patarimų žmonėms, sergan ems šia liga.
Mokytojas padeda mokiniams daugiau sužino : pokalbis, tam krų šal nių paieška.
Parenkite lanks nuką apie ligą su faktais ir paveikslėliais.
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Struktûra.
Sukurkite kelių srautų minčių žemėlapį,
kuriame surašykite ligos simptomus, priežas s ir kitą svarbią informaciją. 
Parenkite patarimus, kokios dietos laiky s ir kokios veiklos im s.
Liga turėtų bū  pažymėta minčių žemėlapio viduryje.

Màstymà skatinantys klausimai:
Koks ligos pavadinimas?
Ar ta liga sergama k mūsų šalyje? 
Ar sergama visame pasaulyje, ar k kai kuriose jo dalyse?
Ar ligos simptomai visur tokie patys?
Ar ši liga priklauso nuo žmogaus amžiaus?
Ar liga turi bū  gydoma?
Ar galima ligą išgydy  dieta?
Kokios ligos priežastys?
Kokie yra ligos simptomai?
Kas gali atsi k , jei nevartosite vaistų, nesilaikysite dietos, mankštos ir kt. 
gydytojo rekomendacijų?
Kokie atliekami tyrimai?
Ar yra paramos formų ems, kurie serga šia liga?
Į kokias ins tucijas galima kreip s dėl finansinės paramos, sergant arba slaugant ligonį?

ą. 

Patrauklumas.
Tema yra labai aktuali šiuolaikinėje visuomenėje.
Ligos dažnai neleidžia žmogui gyven  kokybiškai, pavyzdžiui, diabetas arba nutukimas.
Kai kurios jų kelia pavojų gyvybei, pvz., širdies ir kraujagyslių ligos.

Bendradarbiavimas. 
Dirbama 3-4 mokinių grupėje.

Refleksija.
Ko išmokote, nagrinėdami šią temą?
Kokie faktai nustebino?
Ar tai, ką sužinojote, turės įtakos jūsų gyvenimo būdui?

Kûrybiniam màstymui skirtų uþduoèių vertinimo kriterijai:
Informatyvus lanks nukas apie ligą.

Kritiniam màstymui ugdyti uþduoèių vertinimo kriterijai:
Įver nkite šal nius. Analizuokite išvadas.
Įver nkite, kaip atliktos užduotys, kokie kalbėjimo įgūdžiai.

Autoriai: Ena Ulversøy, Anne Kris n Skår ir Agnieszka Golec-Rutkowska, 
„Fitjar vidaregåande” mokykla, Norvegija
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KODËL IR KUO NORVEGŲ 
KALBA SKIRIASI 
NUO KAIMYNŲ? 

Kam skirta? 15-18 metų mokiniams. 
Gimtoji kalba. Istorija. Geografija. 

Mokymosi kslas. Sužino  apie gimtosios kalbos ir vienos iš kaimyninių kalbų vystymąsi: 
kokie veiksniai lemė kaimyninių šalių kalbų panašumus ir skirtumus. 

Màstymà skatinanèios uþduoties apraðymas.
Išanalizuokite. Raskite informacijos apie procesus ir priežas s, 
sąlygojusias kalbų kilmę iš vienos kalbų šakos.
Šiandienos norvegų kalba keičiasi, panašėja į kitas skandinavų kalbas.
Sintezė: surinkite svarius faktus.
Įver nkite: ką padarė, kodėl taip padarė, ko išmoko?
kaip sekėsi dirb  grupėje? kaip dirbo grupės nariai?
Atlikite įtakos veiksnių, priežasčių ir proceso analizę.

Vizualizacija.

Tyrimais pagrástas mokymosi procesas.

Paimkite skandinavų dviejų kalbų žodyną.
Išmokite keletą sakinių jų kalba.
Išsiaiškinkite, kokie kalbų panašumai ir kokie skirtumai.
Raskite informacijos, kodėl būtent taip yra. 
Kri škai ver nkite informacijos šal nį.

Struktûra.
Mokiniai randa daug informacijos apie senąją norvegų kalbą.
Sužino ir apie šiandienos norvegų, islandų, danų, švedų kalbas. 
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Parengia pristatymą: naudoja „Venn“ žemėlapius, parodo kalbų panašumus ir skirtumus. 
Pranešime paaiškina vienos arba kelių Šiaurės kalbų plėtros priežas s.

Màstymà skatinantys klausimai:
Kaip apibūdin  kalbą?
Kaip apibūdin  kalbų šeimą?
Kodėl kalbos viena nuo kitos skiriasi?
Kodėl kalbos nuolat vystosi?
Kokią įsivaizduojate norvegų kalbą po 50 metų?
Ar turėtume bū  griežtesni kalbos klaidoms, sve mų kalbų įtakai ir pan.?
Kuri kalba daro didžiausią įtaką norvegų kalbai? Kodėl?

Patrauklumas.
Visuomet įdomi ir svarbi tema: norime pažin  save ir kitus.

Bendradarbiavimas.
Dirba poromis arba 3 mokinių grupėje.

Refleksija.
Ko išmokote, nagrinėdami temą?
Kokie faktai nustebino?
Ar gautos žinios turės įtakos jūsų kalbai? Papasako  apie galimus pasikei mus.

Kûrybiniam màstymui ugdyti uþduoèių vertinimo kriterijai:
Parengto pristatymo kokybė.
Ar galima pasiskolin  žodį iš kitų kalbų ir jį pavers  norvegų kalbos žodžiu?

Kritiniam màstymui ugdyti uþduoèių vertinimo kriterijai:
Informacijos šal nių įvairovė. Informacijos pa kimumas.
Rezultatų kokybė.
Darbo grupėse efektyvumas. 

Autoriai: Ena Ulversøy, Anne Kris n Skår ir Agnieszka Golec-Rutkowska, 
„Fitjar vidaregåande “mokykla, Norvegija



110

ÐIEK TIEK MEDICINOS 
ISTORIJOS. RAUPSAI

Kam skirta? 15-18 metų mokiniams. 
Sveikatos priežiūra. Gimtoji kalba.

Tikslas. Sužino  apie raupsus, ligos e ologiją, simptomus, gydymą ir dabar nę situaciją.

Kokia kompetencijas ugdysime?
* ieško  informacijos, ją analizuo  ir sistemin ; dary  išvadas
* dirb  poromis ir grupėse
* atsaky  į temą, kel  klausimus ir į juos atsaky

Màstymà skatinanèios uþduoties apraðymas.
Aanalizuokite: kas yra raupsai? kokie ligos simptomai? kokia ligos dabar s ir praei s?
Sintezė: supraskite ligos pobūdį.
Perskaitykite knygą apie raupsus. Nuvykite į Leprosy muziejų Bergene.
Pristatykite temą pranešimo arba kt. forma. 
Įver nkite informacijos šal nių įvairovę ir pa kimumą.

Vizualizacija.

Tyrimais pagrástas mokymosi procesas.
Mokiniai kelia daug klausimų ir randa atsakymus. Kri škai ver na informacijos šal nius.

Struktûra.
Dirba 3 mokinių grupėse.
Mokiniams yra duotas paveikslėlis ir minčių žemėlapio pasiūlymas A3 lapuose. 
Mokiniai parašo, ką galvoja, žiūrėdami į paveikslėlį. Galimas 5 minučių pokalbis.
Grupės gauna klausimus ir atsaky  į juos turi per 5 minutes. Faktus pasižymi minčių žemėlapyje.
Atsakymus į klausimus grupės pristato visai klasei. Konkurso forma.
Išvyka į raupsų muziejų Bergene.
Projektas – Skaitome ir aptariame Viktorijos Hislopo knygą „Sala” (Øya).
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Màstymà skatinantys klausimai:
Kas yra raupsai?
Kokia ligos eiga?
Ar dar sergama raupsais? Jei taip, nurodykite kur?
Ar pasaulis buvo įveikęs raupsus? Kada?
Kokie vaistai varto ni, sergant raupsais? 
Ar yra Fondų, padedančių ligoniams?

Patrauklumas.
Tai labai įdomi tema.
Svarbi sveikatos priežiūros ir slaugos veikla.

Bendradarbiavimas.
Mokiniai dirba grupėse.

Refleksija.
Ko jūs išmokote, nagrinėdami temą?

Kûrybiniam màstymui ugdyti uþduoèių vertinimo kriterijai:
Parengto pristatymo kokybė. 
Kriterijai priklauso nuo to, kokią pristatymo formą mokiniai pasirenka: filmas, lanks nukas, 
klausimų ir atsakymų žaidimas (...).

Kritiniam màstymui ugdyti uþduoèių vertinimo kriterijai:
Kokius informacijos šal nius jūs naudojote?
Įrodykite, kad  informacija, panaudota jūsų pristatyme, yra teisinga?

Autoriai: Ena Ulversøy, Anne Kris n Skår ir Agnieszka Golec-Rutkowska, 
„Fitjar vidaregåande” mokykla, Norvegija
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KAS APIBÛDINA EILËRAÐTÁ?
Kam skirta?
15-18 metų mokiniams.
Gimtoji kalba. Užsienio kalba.

Tikslas. Supras  įvairių literatūros žanrų specifiką. Didesnį dėmesį skir  eilėraščiui.

Kokias kompetencijas ugdysime?
* ieško  informacijos, ją sistemin  ir analizuo , dary  išvadas 
* dirb  poromis ir grupėse
* kel  klausimus, ras  atsakymus, atsaky  į temą

Màstymà skatinanèios uþduoties apraðymas.
Analizė: apibrėžkite literatūros žanrus; apibūdinkite eilėraš .
Sintezė: raskite eilėraščio ir apsakymo panašumus ir skirtumus.
Įver nimas: ko išmokote, atlikdami šią užduo ?

Vizualizacija.

Tyrimais pagrástas mokymosi procesas.
Įrodykite teiginius:
1) Eilėraščiams nėra formos taisyklių.
2)  Ki ems literatūros žanrams tokios taisyklės yra.
Duokite eilėraščiuose naudojamų priemonių pavyzdžių. 
Ką pasakytumėte draugui apie eilėraščio žanrą?
Parašykite eilėraš .
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Struktûra.
1. Nurodykite eilėraščio ir apsakymo žanro ypatybes.
2. Sukurkite „Venno“ diagramą. Parodykite apsakymo ir eilėraščio skirtumus bei panašumus.
3. Sudarykite literatūros priemonių, naudojamų eilėraščiuose, sąrašą. 
Paaiškinkite, kokiam kslui jos naudojamos.
4. Parenkite pristatymą: filmą arba paskaitą apie eilėraščio žanrą. 
5. Parašykite eilėraš .
Mąstymą ska nantys klausimai:

Kas yra eilëraðtis?
Kuo eilėraš s skiriasi nuo trumpo pasakojimo?
Kokia tema dažniausiai eilėraščiai rašomi? Kodėl?
Kodėl tau pa nka eilėraščiai?
Kodėl daugelis senų eilėraščių vis dar skaitomi įvairiose   situacijose?
Kokiose situacijose nka skaity  eilėraščius? Kodėl?
Ar turi mėgstamą eilėraš ? Kodėl jis mėgstamiausias?

Patrauklumas.
Svarbi gimtosios kalbos mokymo(si) tema. Užsienio t. p.

Bendradarbiavimas.
Mokiniai dirba savarankiškai arba poromis.

Refleksija.
Ko išmokote, nagrinėdami šią temą?
Kas buvo nauja?
Ar ši užduo s paska ns dažniau skaity  poeziją ir naudo s ja kai kuriose gyvenimo situacijose?

Kûrybiniam màstymui ugdyti uþduoèių vertinimo kriterijai:
Pareng  pristatymą: mokiniai vienas kitą moko apibūdin  eilėraščio žanrą ir kt.
Ver nimo kriterijai priklauso nuo turinio ir formos.
Mokinių parašy  eilėraščiai visada ver nami gerai.

Kritiniam màstymui ugdyti uþduoèių vertinimo kriterijai:
Kokiais šal niais naudojotės, ieškodami informacijos apie literatūros žanrus?
Kaip jūs ver nate savo pristatymą? Ar jis įdomus ir informatyvus?

Autoriai: Ena Ulversøy, Anne Kris n Skår and Agnieszka Golec-Rutkowska, 
“Fitjar vidaregåande” mokykla, Norvegija
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MATEMATIKA IR EKONOMINIS 
RAÐTINGUMAS. KREDITINËS 

KORTELËS
Kam skirta? 15-18 metų mokiniams. 
Matema ka. Ekonomika ir verslumas. 

Tikslas. Žinios apie kredito korteles. Kortelių privalumai ir trūkumai.

Kokias kompetencijas ugdysime?
* ieško  informacijos, ją analizuo , sistemin ; dary  išvadas 
* dirb  poromis ir grupėse
*  kel  klausimus ir į juos atsaky ; min s dėsty  nuoseliai

Màstymà skatinanèios uþduoties apraðymas.
Analizė: kokie yra kredi nių kortelių naudojimo privalumai ir trūkumai? 
Raskite faktus: palūkanų normos, me niai mokesčiai ir t. t.
Sintezė: parenkite trumpą pranešimą draugui apie kredito korteles.
Įver nkite: ko jūs išmokote, nagrinėdami šią temą?

Vizualizacija.
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Tyrimais pagrástas mokymosi procesas.
1. Sužinokite visą informaciją apie kredito korteles. 
Kur ir kaip kreip s dėl kredi nės kortelės? Kokius kriterijus turite a k , kad gautumėte kredi-
to kortelę? Kiek kredito kortelių gali turė  vienas asmuo? Kokie yra kredi nės kortelės privalu-
mai ir kokie trūkumai? Kas brangiau, ar „skolin s“ pinigus, naudojan s kredi ne kortele, ar im  
banko paskolą?
2. Sudarykite minčių žemėlapį.
3. Pristatykite jį klasei. Pagrįskite savo pasirinkimą.
4. Mokytojas apibendrina ir, jei reikia, papildo.
5. Mokiniai dirba poromis. 
Parengia trumpą pranešimą: „Ką turime žino  apie kredito kortelių naudojimą”. 

Struktûra.
Sudarykite minčių žemėlapį, kuriame susisteminkite informaciją apie kredi nės kortelės priva-
lumus ir trūkumus.

Màstymà skatinantys klausimai:
Kas yra kredi nė kortelė?
Kokie yra kredi nės kortelės privalumai?
Nurodykite priežas s, kodėl daugelis negrąžina kredito kortelės skolos?
Kokių veiksmų imasi bankas, jei žmogus negrąžina skolos? 
Ar visada reikia turė  kredi nę kortelę?
Ar gerai turė  kredi nę kortelę? Kodėl?
Ar jums reikia kredi nės kortelės?

Patrauklumas.
I n aktuali tema. 
Daugelis įkliuva į kredi nių kortelių spąstus.
Svarbu išmok  valdy  asmeninius finansus.

Bendradarbiavimas.
Mokiniai dirba savarankiškai ir poromis.

Refleksija.
Ko jūs išmokote, nagrinėdami šią temą?
Kokie faktai nustebino?
Ar tai, ką sužinojote, turės įtakos jūsų sprendimams?

Kûrybiná màstymà skatinanèių uþduoèių vertinimo kriterijai:
Kaip išmoky  jaunus žmones supras  informaciją apie kredito korteles? 
Mokiniai sukuria mokomąją užduo  ki ems: naudoja filmų fragmentus, žaidimus ir kt.
Ver nimo kriterijai priklauso nuo pristatymo formos.

Kritiná màstymà skatinanèių uþduoèių vertinimo kriterijai:
Ko jūs išmokote, atlikę šią užduo ?
Ar gauta informacija pakeis jūsų požiūrį kredi nes korteles?

Autoriai: Ena Ulversøy, Anne Kris n 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. 

Tikslas. Sužino  apie baltymus.

Kokias kompetencijas ugdysime?
* ieško  informacijos, ją analizuo  ir sistemin , dary  išvadas 
* dirb  poromis ir grupėse
* kel  klausimus ir į juos atsaky , sklandžiai pasako
Mąstymą ska nančios užduo es aprašymas.

Analizė: kas yra baltymai? kokių rūšių baltymai yra? kodėl mums reikia baltymų?
Sintezė: kaip reaguoja kūnas, jei žmogus negauna pakankamai baltymų?
Ver nimas: kaip už krin , kad žmogus gautų pakankamai baltymų? 
Ką galite pasaky  apie besivystančių šalių žmonių galimybes gau  pakankamai baltymų?

Vizualizacija.zualizacija.

Tyrimais pagrástas mokymosi procesas.
Raskite informacijos apie baltymus. Paaiškinkite, kodėl ši informacija yra pa kima.
Įrodykite baltymų vaidmenį. Papasakokite, koks turėtų bū  mai nimasis ir gyvenimo būdas.

Struktûra.
Mokiniai ria baltymus ir sukuria minčių žemėlapį.
Turimos žinios papildomos nauja informacija.
Minčių žemėlapius pristato viešai.
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Mokytojas skaito paskaitą apie baltymus. 
Mokiniai parašo paskaitos konspektą, vartodami šiuos žodžius: 
10-20%, gyvuliniai baltymai, statybinės ląstelės, augaliniai baltymai, raumenys, 9, mankšta, 
geri šal niai, 20, pieno produktas, amino rūgštys, žuvis ir mėsa, energija.
Pasku nę užduo  mokiniai atkieka 3 žmonių grupėje. 
Kiekviena grupė parengia korteles tema:
- Mankšta ir baltymai.
- Baltymai ir mėsos gamyba.
- Baltymų milteliai.
- Vegetariškas arba veganiškas maistas.
Grupės nusprendžia, kokia tema rašys darbą ir organizuos užsiėmimą visai klasei. 
Mokytoja paskiria datą ir laiką.

 Màstymà skatinantys klausimai:
Kas yra baltymai? Koks yra baltymų vaidmuo?
Kokius baltymus galite išvardin ?
Ar gauname pakankamai baltymų valgydami?
Kaip vegetarai gauna pakankamai baltymų?
Kas atsi ks kūnui, jei gaus per mažai baltymų?
Ar yra pasaulyje vietų, kur baltymų trūkumas yra didelė problema? 
Ką galima padary , kad baltymų netrūktų?
Yra daug patarimų. Kaip už krin , kad patarimai žmonių neklaidintų?

Patrauklumas.
Tai aktuali tema.

Bendradarbiavimas.
Mokiniai dirba savarankiškai ir 3 žmonių grupėje.

Refleksija.
Ko išmokote, nagrinėdami šią temą?
Kas buvo nauja, o ką jau žinojai?

Kûrybiná màstymà skatinanèių uþduoèių vertinimo kriterijai:
Ver nimas pristatymo turinys, struktūra. Taip pat ir pasirengimas viešai kalbė . 

Kri nį mąstymą ska nančių užduočių ver nimo kriterijai:

Ver namas informacijos šal nių pasirinkimas.

Autoriai: Ena Ulversøy, Anne Kris n Skår ir Agnieszka Golec-Rutkowska, 
„Fitjar vidaregåande” mokykla, Norvegija
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KOKÁ VAIDMENÁ 
MÛSŲ GYVENIME VAIDINA 

SOCIALINIAI TINKLAI 
IR KITOS TECHNLOGIJOS?

Kam skirta?
16-17 m. amžiaus mokiniams. 11 klasė. Psichologija. E ka. Socialinis ugdymas.

Kokias kompetencijas ugdysime?
• apibrėž  „technologijų priklausomybę“
• paaiškin , kas sukelia technologijų priklausomybę, nurody  konkrečius rizikos veiksnius
• apibūdin  technologinės priklausomybės požymius
• duo  pavyzdžių apie technologijų priklausomybę
• aptar  gydymo galimybes

Diskusija po filmo, aktyvi reflesija
Ar mokiniai yra priklausomi nuo savo mobiliųjų telefonų? Jei taip, ar tai problema?
Kokie ženklai rodo, kad asmuo turi priklausomybę?
Kaip ši priklausomybė veikia mūsų socialinį gyvenimą?
Kaip technologija paveikė vartotojų koncentraciją ir našumą?
Ar „technologijų detoksas“ šiandieninėje visuomenėje yra įmanomas? Jei taip, ar norėtumėte 
išbandy  vieną?

Atsisiųskite programą „Moment“, kuri fiksuoja mobiliojo telefono naudojimą. Stebėkite kelias 
dienas.  Ar nustebino rezultatas: kiek laiko iš esų praeidžiate, naudodamiesi telefonu? Kodėl? 
Ar ši informacija pakeis jūsų elgesį?
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Užduo s. Dalyvaukite mokslinių tyrimų 
projekte, kad galėtumėte išsiaiškin , ar 
interne nis priklausomumas yra realus, 
ir, jei jis yra realus, ar tokia problema yra 
Lietuvoje.

Vizualizacija
Filmukas adresu: 
h ps://study.com/academy/lesson/what-is-
technology-addic on-defini on-signs.html

Parengė Jus na Naujokai enė, 
Larisa Gražienė 

Kauno „Saulės“ gimnazija
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PSICHINËS LIGOS IR SU 
JOMIS SUSIJUSIOS STIGMOS

Kam skirta?
16-17 m. amžiaus mokiniams. 11 klasė. Psichologija, E ka, Socialinis ugdymas.

Kokias kompetencijas ugdysime?
*  įver n , kad elgesys psichologiškai neįprastas
*  apibūdin  istorinius ir tarpkultūrinius anomalijos vaizdinius
*  apibūdin  pagrindinius nenormalumo modelius
*  aptar , kaip s gma yra susijusi su neįprastu elgesiu
*  aptar  psichologinių sutrikimų poveikį asmeniui, šeimai ir visuomenei

Diskusija po filmo, aktyvi refleksija
Klausimai pažiūrėjus filmuką (h ps://bringchange2mind.org/learn/psas/#schizo):
1. Ką mes laikome „normaliu“ ir „nenormaliu“?
2. Su kokiomis psichikos ligomis Jums yra tekę susidur ?
3. Kaip viešieji socialiniai pranešimai (reklamos) gali bū  veiksmingai naudojami stereo pų 
mažinimui?
4. Kokius pagrindinius dalykus mes fiksuojame socialinėje reklamoje?

p g y ę
viešieji socialiniai pranešimai (reklamos) gali bū  veiksmingai naudojami ste

mui?
us pagrindinius dalykus mes fiksuojame socialinėje reklamoje?

Uþduotis. Sukurti socialinę reklamą ir viešai pristatyti.
Darbas grupėse. Reklamos kūrimui gali bū  naudojamas h ps://www.pixton.com/ įrankis arba 
kuriamas trumpas vaizdo įrašas, naudojant kitas mokinių pasirinktas programas.

Parengė Jus na Naujokai enė, Larisa Gražienė 
Kauno „Saulės“ gimnazija
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ABSTRAKÈIŲ TEIGINIŲ 
PAGRINDIMAS TERMODINAMI-

KOS DËSNIAIS
17-18 metų amžiaus mokiniai. 11 klasė. Fizika. Informacinės technologijos.

Kokias kompetencijas ugdysime?
• analizuo  termodinaminius objektus, reiškinius ir procesus
• sistemin  informaciją ir sukur  informacijos pateikimui  mąstymo žemėlapį, panaudojant 
„Mind map“ programą
• kri škai ver n  pateiktus teiginius, argumentuo
stebė  savo mąstymą, dėmesingumą detalėms, samprotau

Britų fizikas ir rašytojas Ch.P. Snow teigė, jog termodinamika – mokslas apie energijos darbą  
sistemoje (nuo variklio iki žemės branduolio). Mokslininkas, kalbėdamas apie termodinamikos 
dėsnius, sakė:
• Jūs negalite išloš
• Jūs negalite išveng  nuostolių
• Jūs negalite palik  žaidimo

Prisiminkime termodinamikos 
sàvokas:
Entropija
Šiluminė pusiausvyra
Negrįžtami procesai
Energija
Šilumos kiekis
Darbas
Temperatūra ir t.t.

• Ką žinote apie šias sąvokas ir jomis įvardytus procesus?
• Viską, ką žinote, užrašykite. 
• Bendraudami poroje arba grupėje, aptarkite ir papildykite savo žinias. Raskite, kas nesutam-
pa ir kodėl?
• Raskite pa kimus įrodymus termodinamikos kurse, kad galėtumėte argumentuo  Ch.P. 
Snow teiginius.
• Išrinkite ir sugrupuokite svariausius įrodymus.
• Iliustruo  savo samprotavimus, konstruodami mąstymo žemėlapį “Mind map” programa.

Darbas su „Mind map” programa
• Ko negalima išloš , kalbant apie šiluminius procesus? 
• Kaip mes galime pa krin , ar teiginys teisingas?
• Į kokius klausimus mes pirmiausia turėtumėme atsaky , norėdami pagrįs  šiuos teiginius?
• Kodėl manote, kad energijos nuostolių negalima išveng ? 
• Kodėl pasirenkame „Mind map” metodą, norėdami pagrįs  arba paneig  Ch.P Snow teiginius?
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Bendradarbiavimas
Darbas porose, mąstymo žemėlapio braižymas.

Refleksija
Kaip sekėsi atlik  užduo ? Kodėl?
Ką naujo sužinojote, atlikę užduo ? Kodėl?
Kas buvo sunkiausia, atliekant užduo ?
Koks buvo jūsų indėlis?
Ar grupės nariai vykdė pareigas?
Kokį pažymį parašytumėte sau? Kodėl?
Ką reikėtų patobulin ?
Ką darytumėte kitaip?

Parengė Jus na Naujokai enė, Larisa Gražienė 
Kauno „Saulės“ gimnazija



122


