
PAMOKOS PLANAS 

 

Mokykla Klaipėdos Litorinos mokykla  

Klasė, dalykas 7 klasė 

Mokytojas Sigita Koroliovė 

Bendrosios 

kompetencijos 

• Mokėjimo mokytis: taiko nurodytas mokymosi strategijas, įsivertina savo mokymosi veiklą; 

• komunikacinė: remdamiesi turimomis žiniomis, diskutuoja, kur galima panaudoti nebereikalingus 

drabužius, aiškinasi, ar tikslingai juos panaudoja socialiai remtini asmenys, ieško atsakymo, kodėl 

daržovininkės sūnus nevalgo daržovių;  

• socialinė: pamato skirtingų socialinių sluoksnių atstovų tikrąjį gyvenimą, diskutuoja, kaip skirtingas 

gyvenimo sąlygas turintys žmonės vertina teisę į mokslą, aptaria savo požiūrį į mokymąsi bei svarsto, kaip 

galėtų prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo.  

Pasiekimai iš bendrųjų 

programų 

Nuostatos 

Siekti plėsti ir turtinti žodyną, tobulinti skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimus, patirti naujų išgyvenimų, 

ugdytis vaizduotę, bendrauti, mokytis. 

Gebėjimai 

Remiantis įspūdžiu ar patirtimi, parašyti ir (arba) pasakyti savo nuomonę apie tekste aprašytus dalykus. 

Mokytojui padedant arba savarankiškai pagrįsti savo nuomonę bent vienu argumentu (lietuvių gestų kalba ir 

(arba) lietuvių kalba). 

Žinios ir supratimas 

Žinoti nuomonės raiškos leksikos ir gramatikos priemonėmis būdus. Suprasti, kad nuomonę reikia pagrįsti 

(bent vienu argumentu). 

Pamokos tema Edmondo de Amiči romano „Širdis“ ištraukos „Palėpėje“ skaitymas 

Pamokos uždavinys (-iai) 

 susipažinę su palėpės gyventojais, aptars socialinės atskirties priežastis ir aiškinsis, kokią įtaką ji daro 

kūrinio herojams; 

 apžiūrinėdami nuotraukas ir diskutuodami apie nepasiturinčių žmonių šelpimo tikslingumą, nuspręs, 



ar ši labdara buvo reikalinga Luidžiui; 

 analizuodami tekstą išsiaiškins, kodėl paliegęs daržovininkės sūnus nevalgė organizmui naudingų ir 

reikalingų daržovių.  

 taikydami įgytas žinias, kurs atmintinę „Kaip aš galiu padėti nepasiturintiems žmonėms“.  

Priemonės 

1. Komiksas ir dėlionė „Marškiniai meškučiui“. 

2. Edmondo de Amiči romano „Širdis“ ištrauka „Palėpėje“. 

3. Kortelės „Skurdo priežastys“. 

4. Pasaulio žemėlapis. 

5. Individualios užduotys. 

6. Iliustracijos „Šiukšlių žemynas“, „Nebereikalingi drabužiai“, „kaip tu jauteisi pamokoje?“. 

7. Į(si)vertinimo sagos. 

MOKYMO IR MOKYMOSI EIGA 

Mokinių sudominimas, jų patirties išsiaiškinimas,  

pamokos uždavinio skelbimas 

Trukmė 

 

Pastabos 

1 pamoka. 

Mokiniams pasiūloma sudėti sukarpytą komiksą. 

Pagal individualias programas besimokantys mokiniai sudeda 

dėlionę.  

Sudėliojus komiksą, visi kartu aptaria nesėkmingo pirkinio – 

vyriškų marškinių – likimą. Po komikso aptarimo mokytoja 

klausia, kur mokiniai ir jų tėvai deda senus, išaugtus, 

nebemadingus ar atsibodusius drabužius. Mokinių mintys 

fiksuojamos minčių žemėlapyje.  

 

15 min. 

 

Jei mokiniams nepavyks sudėlioti komikso, jiems padės 

pagal individualias programas dirbančių mokinių sudėtos 

dėlionės.  

Siūlomas minčių žemėlapio kūrimo įrankis 

<http://mindmapfree.com/>. 

Jei mokiniai pasakys, kad senus drabužius išmeta, būtina 

pakalbėti apie šiukšlių rūšiavimą ir planetos teršimą. Tam 

tikslui galima pasinaudoti informacija ir nuotraukomis apie 

šiukšlių žemyną Ramiajame vandenyne. 

 



Mokymo ir mokymosi veikla Trukmė  

Po minčių žemėlapio mokytoja pasiūlo paskaityti, kaip su 

nereikalingais drabužiais elgiasi Enriko šeima ir skelbia 

pamokos temą.  

Lentoje rodomi pamokos uždaviniai.  

Aptariama vertinimo sistema. 

 

 

 

 

Vaikai kartu su mokytoja skaito Edmondo de Amiči pasakojimą 

„Palėpėje“. Skaitydami naudojasi mokytojos sudarytu sunkesnių 

žodžių žodynėliu.  

Tekstas verčiamas į lietuvių gestų kalbą. 

 

Perskaičius pasakojimą, mokinių klausiama, kodėl Enriko šeima 

nešė baltinius daržovininkei. 

Vaikams atsakius, kad daržovininkė buvo neturtinga, pasiūloma 

paieškoti tekste faktų, liudijančių, kad Krosis su mama skurdo.  

Pagal individualias programas besimokantiems mokiniams 

pateikiami raktiniai žodžių junginiai, padėsiantys rasti tekste 

sakinius, įrodančius pasakojimo herojų neturtingumą.     

 

2 pamoka. 

Įrodžius, kad daržovininkė su sūnumi tikrai buvo neturtingi, 

siūloma mokiniams apžiūrėti nuotrauką „Nebereikalingi 

drabužiai“ ir padiskutuoti, ar visada skurstantys žmonės vertina 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

10 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 min. 

 

 

Ant stalo padedama sagų krūvelė. Mokiniams paaiškinama, 

kad už kiekvieną pasisakymą, kurį mokiniai argumentuotai 

apgins; detektyvinio tyrimo rezultatus; sukurtą atmintinę 

bus galima įverti į vieną skylutę siūlą. Tie, kuriems pavyks 

„prisiūti“ savo sagą, bus įvertinti antspaudais. 

Tie, kuriems nepavyks „prisiūti“ sagos, antspaudą 

užsidirbs technologijų pamokoje „prikėlę“ antram 

gyvenimui nereikalingus drabužius.    

 

Jei mokiniai skaitymo metu randa daugiau neaiškių žodžių, 

jie yra pridedami prie išdalinto sąrašo ir vėliau 

paaiškinami.   

 

 

Pateikus užduotį, mokiniams pasakoma, kad radus tekste 2 

skurdo įrodymus, jie galės įverti į vieną sagos skylutę siūlą. 

Suradusius dar 2 įrodymus, galės verti siūlą į kitą skylutę ir 

t. t. 

  

 

 

 

 

 

 

 



labdarą. Diskusijos metu būtina mokiniams priminti po 

konteinerius naršančių benamių elgesį, jų išvartytus bei 

išmėtytus drabužius.  

 

Pasidalijus įspūdžiais apie „išrankius“ benamius, mokiniams 

išdalijamos kortelės, iliustruojančios skurdo priežastis, ir 

prašoma jas suklijuoti pasaulio žemėlapyje. Nesutapus 

nuomonėms, vedama diskusija. 

Pagal individualias programas dirbantys mokiniai iliustruotas 

korteles sujungia su pavadinimų kortelėmis.  

 

Aptarus Lietuvoje prisegtas skurdo priežasčių korteles, mokinių 

klausiama, kuo jie galėtų prisidėti prie socialinės atskirties 

mažinimo mūsų šalyje. Tikėtina, kad atsakymų bus tikrai 

nemažai, todėl vaikams užduodama namų užduotis – sukurti 

pagalbos skurstantiems žmonėms atmintinę, kuria galėtų 

pasinaudoti visi, nežinantys, kur ir kaip prisidėti prie šios 

problemos sprendimo. 

 

Organizuojamas detektyvinis tyrimas. Mokiniai vykdo vienas 

kito apklausą ir iš surinktų atsakymų daro išvadą, kodėl 

daržovininkės sūnus nevalgė daržovių. Tyrimo rezultatas dar 

kartą parodys, koks sunkus mažojo Luidžio gyvenimas neturint 

už ką pavalgyti, nusipirkti vaistų, ... 

Norint apklausti „įtariamuosius“, mokiniai turi pasiruošti po du–

tris klausimus, padėsiančius išnarplioti painią bylą. 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

7 min. 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į šią diskusiją įtraukiama Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų prevencijos programa, kadangi dažna 

skurdo priežastis yra žalingi įpročiai. 

Žemėlapyje kortelės dėliojamos pagal labiausiai toje šalyje 

paplitusią skurdo priežastį. 

 

 

Vietoj atmintinės, galima pasiūlyti sukurti plakatą. Plakatą 

rekomenduojama kurti grupėse. 

 

 

 

 

 

 

Esant didelei klasei, galima pasiskirstyti į kelias tyrėjų ir 

kelias įtariamųjų grupes.  

Apklausos pavyzdys. 

- Kur daržovininkė dėdavo daržoves? 

- Kodėl ji neduodavo savo sūnui daržovių? 

- Kodėl moteris visas daržoves parduodavo? 

 

Pagal pritaikytas programas besimokantiems mokiniams 



Pagal individualias programas besimokantis mokiniai sprendžia 

kryžiažodį, padėsiantį prisiminti daržovių pavadinimus. 

 

duoti surasti atsakymų pabaigas. Jei pagrindinė grupė 

paklius į aklavietę, ji galės kreiptis į silpnesnius draugus, 

kuriems pagalbos prašymas iš gabiųjų pakels motyvaciją, 

suteiks džiaugsmą atliktu darbu. 

Apibendrinimas: vertinimas, įsivertinimas, refleksija Trukmė  

1) Pamoka užbaigiama iliustracijos „Mokykloje“ aptarimu ir 

trumpu pokalbiu, kodėl Enrikė skundėsi, kad jam sunku mokytis, 

o Krosis veržėsi į mokyklą. Aptarus šiuos veikėjus, kreipiamasi į 

mokinius ir primenama, kad kiekvienas turi teisę į mokslą, tik ne 

visi ją išnaudoja.  

Po šio teiginio mokinių paklausiama, kaip jie jaučiasi mokykloje 

ir pasiūloma pasirinkti vieną paveikslėlį, leisiantį įsivertinti save 

pamokoje. 

2) Mokiniai kartu su mokytoja patikrina, kam pavyko „prisiūti“ 

sagą. Prisiuvusiems visą sagą mokiniams sąsiuvinyje dedamas 

antspaudas (kaupiamojo vertinimo simbolis). 

3 min. 

 

 

 

 

 

 

 

2 min. 

 

 

 

 

 

Turint laiko, galima paprašyti mokinių, kad jie 

pakomentuotų savo būseną. 

Priedai 
  

 


