
PAMOKOS PLANAS  

 

Mokykla Klaipėdos Litorinos mokykla     

Klasė, dalykas 5 klasė, lietuvių kalba ir literatūra kurtiesiems ir neprigirdintiesiems  

Mokytojas Sigita Koroliovė 

Bendrosios 

kompetencijos 

 komunikacinė: viešai reiškia savo požiūrį apie smulkiosios tautosakos kūrinius, pagrindžia savo nuomonę, mokosi 

išklausyti ir suprasti kitų požiūrius. 

 kūrybingumo: analizuodami lietuvių liaudies palyginimus, pantomimos elementais vaizduoja juose esančius 

veikėjus.     

 literatūrinė: skaitydami ir analizuodami smulkiosios tautosakos kūrinius, atpažįsta patarles, mįsles ir palyginimus. 

Pasiekimai iš 

bendrųjų 

programų 

Nuostatos 

Pažįsta kalbą ir literatūrą kaip tautos kultūros dalį, suvokia kultūros tradicijas, geba vertinti įvairias kultūrinio gyvenimo 

formas. 

Gebėjimai 

Susipažinę su smulkiosios tautosakos kūriniais, formuojasi moralines nuostatas, darbštumo, požiūrio į mokslą, santykių su 

tėvais suvokimą, ugdosi šias dorybes.  

Žinios ir supratimas 

Žaisdami su patarlėmis, palyginimais ir mįslėmis, skiria smulkiosios tautosakos žanrus, suvokia jų prasmę.  

Pamokos tema Smulkiosios tautosakos žanrų įtvirtinimas  

Pamokos 

uždavinys (-iai) 

 Žaisdami su patarlėmis, palyginimais ir mįslėmis, skirs smulkiosios tautosakos žanrus, suvoks jų perkeltinę prasmę; 

 atlikdami logines užduotis, lavinsis suvokimą, mąstymą, vaizduotę. 

Priemonės 

1. Patarlių, palyginimų ir mįslių kortelės.  

2. Vaizdo medžiaga „Smulkioji tautosaka“. 

3. Žaidimas „Gyvūnai“. 

4. Į(si)vertinimo taškai. 

MOKYMO IR MOKYMOSI EIGA 

Mokinių sudominimas, jų patirties 

išsiaiškinimas,  

pamokos uždavinio skelbimas 

Trukmė 
 

Refleksija po pamokos (ši grafa bus pildoma pravedus pamoką)  



Lentoje rodomas filmukas, kurio 

herojus Dainius prisistato ir paskelbia 

pamokos temą.  

 

Paaiškėjus pamokos temai, mokytoja 

siūlo prisiminti tris smulkiosios 

tautosakos žanrus. Mokiniams 

išdalinamos kortelės, į kurias jie įrašo 

tris pavadinimus: patarlė(s), 

palyginimas(i) ir mįslė(s).  

 

Filmuko herojus demonstruoja 

pamokos uždavinius. Kartu su juo 

aptariama vertinimo sistema. 

2 min. 

 

 

 

5 min.  

 

 

 

 

 

 

3 min. 

 

 

 

 

 

Pamiršę kai kuriuos pavadinimus vaikai gali kreiptis pagalbos į individualias užduotis 

atliekančius draugus, kadangi jie turi visus smulkiosios taustosakos žanrų pavadinimus. 

Jei užduotis nesudarys sunkumų, galima vaikų paprašyti prisiminti kitus smulkiosios 

tautosakos žanrus. Šį kartą pagalbą suteikti galės pagal pritaikytas programas 

besimokantys mokiniai, turintys savo kortelėse visą žanrų sąrašą. 

 

 

Pamokos formatas – lenktyniavimas, todėl mokiniai renka taškus, kurie pamokos pabaigoje 

bus sumuojami. Pirmasis teisingai atsakęs mokinys gauna tris taškus, kiti – du arba vieną. 

Papildomai galima gauti dar tris taškus. Iš viso galima surinkti 12 taškų. 

Mokymo ir mokymosi veikla Trukmė  

Dainius siūlo vaikams užbaigti patarles. 

Ekrane demonstruojamos trijų patarlių 

pradžios. Vaikai nusirašo patarlių 

pradžias, ir nuo mokytojos stalo 

pasiima korteles, kuriose yra patarlių 

pabaigos. Vaikams reikia prie užrašytos 

patarlės pradžios pridėti kortelę su jos 

pabaiga. Atlikę užduotį, spaudžia ant 

stalo esantį mygtuką.   

 

Pasitikrinę lentoje atsakymus, visi 

trumpai aptaria kiekvienos patarlės 

prasmę ir pasiima atlygį – kamštelius 

su taškais.  

 

Mokiniams ekrane demonstruojamos 

keturios mįslės. Iš pradžių jiems 

siūloma atspėti mįsles nesinaudojant 

užuominų kortelėmis. Už tai galima 

užsidirbti papildomą tašką. Jei užduotis 

8 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 min. 

 

 

 

 

8 min.  

 

 

 

 

Pagal individualias programas besimokantiems vaikams siūloma sudėti patarlių dėlionę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodoma trumpa vienos patarlės ekranizacija  

https://www.youtube.com/watch?v=ejqPRokcy58 

 

 

 

Visa klasė spėja antrą ir trečią mįsles. Pagal pritaikytas programas besimokantiems 

mokiniams reikia atspėti pirmą mįslę, o pagal individualias programas dirbantiems vaikams 

atitenka ketvirtoji mįslė.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ejqPRokcy58


per sunki, mįslių atsakymus padės rasti 

mėlynos kortelės su užuominomis.  

 

Pasitikrinę lentoje atsakymus, visi 

trumpai aptaria kiekvienos mįslės 

prasmę ir pasiima atlygį – kamštelius 

su taškais.  

 

Įspėję mįsles vaikai vėl žiūri į ekraną. 

Jie sužino, kad reikės sugalvoti trijų 

palyginimų pabaigas ir suvaidinti juose 

esančius veikėjus. Šį kartą smulkiosios 

tautosakos kūrinių ekrane nėra, nes 

klasės draugai turės atspėti, kas yra 

imituojama. Jei klasė atspėja vaidinamo 

subjekto vardą, pridedam dar du balai. 

Pagal individualias programas 

besimokantiems mokiniams įrašyti 

palyginimų veikėjus padės žaidimas 

„Gyvūnai“.    

 

 

 

2 min. 

 

 

 

 

12 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežinantis atsakymo mokinys gali eiti prie stalo, kur žaidžiamas žaidimas „Gyvūnai“, 

kadangi pagal individualias programas besimokantiems mokiniams yra duoti tik tie gyvūnai 

ir paukščiai, kurie įrašyti vaikų kortelėse.  

Apibendrinimas: vertinimas, 

įsivertinimas, refleksija 

Trukmė  

Pasibaigus vaidinimams, mokiniams 

pasiūloma suskaičiuoti savo surinktus 

taškus. Įsivertinti padės lentelės su 

vertinimo rezultatais ir komentarais. 

3 min.  

Priedai 
  

 


