
PAMOKOS „KARTOJAME DAIKTAVARDĮ“ PLANAS 

 

Parengė: Klaipėdos Litorinos mokyklos lietuvių kalbos (valstybinės) mokytoja Sigita Koroliovė 

Klasė: 5/7 (jungtinė)                                                                                                

Pamokų skaičius: 1 

 

Tema: „Kartojame daiktavardį“ 

 

Tikslas: Prisiminę daiktavardžių kaitymo giminėmis ir linksniais taisykles, įrašys į tekstą reikiamus daiktavardžius ir pasitikrins savo 

žinias ir gebėjimus apie šią kalbos dalį. 

 

Uždaviniai: 

 naudodamiesi daiktavardžių kaitymo skaičiais ir linksniais lentelėmis, pakartos jų kaitymo taisykles;   

 parinkdami ir įrašydami į tekstą trūkstamus žodžius, taikys daiktavardžio kaitymo taisykles praktiškai;  

 remdamiesi sutvarkytu tekstu ir siužetiniu paveikslėliu-dėlione, pasidalins savo mintimis  apie šuniui ištikusią nelaimę bei 

pakartos saugaus elgesio gatvėje taisykles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pamokos eiga Mokymo(-si) 

priemonės 

Diferencijuota mokinių veikla Užduočių 

komentarai Individuali 5 klasės 

programa 

Individuali 7 klasės 

programa 

7 klasė 

Ekrane mokiniai 

perskaito sakinį. 

Mokytoja prašo 

pasakyti, kas tame 

sakinyje ne taip. Po 

trumpų pamąstymų 

rodomi 

paveikslėliai, kurie 

padės mokiniams 

suprasti, kad 

sakinyje 

daiktavardžiai turi 

būti kaitomi.  

Skelbiama pamokos 

tema ir lentoje 

užrašomi pamokos 

uždaviniai. 

Sakinys Berniukas 

veda šuo. (1-a 

skaidrė). 

Nuotrauka, 

atitinkanti sakinio 

turinį (2-a skaidrė). 

 

Bando pasakyti, ar 

šuo veda žmogų, ar 

žmogus – šunį. 

Bando pasakyti, ar 

šuo veda žmogų, ar 

žmogus – šunį.    

Mokiniai ištaiso 

sakinyje klaidingą 

žodį ir atsako į 

klausimą Kas ką 

veda? 

 

Mokiniai eina prie 

stalo ir susiranda 

užduočių aplanką 

su savo vardu. 

Užduočių aplanką 

sudaro dėlionė, 

tekstas 

„Pasakojimas apie 

šunį“, žodžių 

labirintai. 

Sudėję dėlionę, 

keliauja labirintu, 

sujungdami 

paveikslėlį su 

langeliu, kuriame 

yra sumaišytos 

raidės. Mokiniams 

reikia parašyti 

teisingą 

paveikslėlio 

pavadinimą.  

Sudėję dėlionę, 

keliauja labirintu, 

sujungdami 

paveikslėlį su 

langeliu, kuriame 

yra parašytas jo 

pavadinimas. 

Mokiniams reikia 

nuspalvinti tokia 

pat spalva žodį ir 

išmokti jį sudėti iš 

jūros akmenėlių 

abėcėlės.  

Sudėjus dėlionę, 

atitinkančią 

pasakojimo temą, 

tekste „Pasakojimas 

apie šunį“ 

mokiniams reikia 

įrašyti trūkstamus 

žodžius arba žodžių 

galūnes.  

Užduotys 

pažymėtos mokinių 

vardais, kadangi 

klasėje mokosi 

mokiniai pagal 

keturias skirtingas 

programas. 



Įsivertinimas Lentoje pateikiamas teisingas teksto „Pasakojimas apie šunį“ variantas. 7 klasės mokiniai skaičiuoja 

padarytas klaidas ir eina prie stalo, ant kurio sudėtos kortelės su namų darbų užduotimis. Padarę 1–3 klaidas 

mokiniai gauna kortelę su užrašu, kad šiandien namų darbų jie negaus. Padariusiems 4–10 klaidų reikės 

pakartoti daiktavardžių kaitymo linksniais taisykles. Daugiau klaidų padarę mokiniai gaus užduotis, 

prašančias išlinksniuoti nurodytus žodžius. 

Individualias užduotis atlikę mokiniai išsitaiso klaidas (jei padarė) ir gauna dovanų žaidimą „Figūros“. 

Atsakydami į po 

tekstu esančius 

klausimus, 

prisimena saugaus 

elgesio gatvėje 

taisykles bei 

svarsto, kas kaltas 

dėl Rudžio mirties. 

„Pasakojimas apie 

šunį“, dėlionė. 

Žiūrėdami į 

dėlionę, bando 

atsakyti, kodėl žuvo 

Rudis. Su 

mokytojos pagalba 

užrašo savo 

atsakymą. 

Žiūrėdami dėlionę 

gestais paaiškina, 

kas nutiko šuniui.  

Žodžiu ir raštu 

atsako į klausimus.  

Žodžiu 

atsakinėjama 

kolektyviai, raštu 

dirbama 

savarankiškai. 

Refleksija  Kiekvienas mokinys gauna šešias raudonas ir šešias žalias korteles. Lentoje rodomi šeši paveikslėliai apie 

vaikų elgesį gatvėje (3-a skaidrė). Jeigu paveikslėlio herojus elgiasi blogai, imama raudona kortelė, kurioje 

užrašomas to paveikslėlio numeris. Jei paveikslėlio herojus gatvėje elgiasi teisingai, tokia pati procedūra 

atliekama su žalia kortele. Kiekvienas vaikas lentoje prie paveikslėlių priklijuoja savo korteles su numeriais. 

Atlikus šį darbą, parodomi teisingi atsakymai (4-a skaidrė).  Kadangi ši užduotėlė nesudėtinga, tikėtina, kad 

visi ją atliks teisingai ir nusipelnys mokytojo pagyrimo.  

 


