
Šiaulių universitetinė gim
nazija

1

SKAITMENINĖS METODINĖS 
ĮTRAUKIOJO,

 INTEGRUOJAMOJO 
MOKYMO PRIEMONĖS



Ši
au

lių
 u

ni
ve

rs
ite

tin
ė 

gi
m

na
zi

ja

2 3

Šiaulių universitetinė gim
nazija

Integruota lietuvių kalbos ir literatūros pamoka

Edukacinė veikla

Klasės valandėlė

Akcija „Judėjimo savaitė“

Edukacinė veikla

Pamoka „School 2050“

eTwinning tarptautinis projektas

 Lietuviškos dainos sąspietis  ,,Sudainuokim Lietuvą”

Integruotos anglų kalbos ir dailės pamokos

Integruota anglų kalbos ir kūno kultūros pamoka

Integruotas projektas ,,Matau Maironį“

Integruotas projektas ,,Mokymosi patirčių vizualizacija“

Projektas

Integruota pamoka

Fizinio ugdymo pamoka

8

 Įtraukusis ir lygiateisis ugdymas bei aktyvusis pilietiškumas vis labiau 
tampa svarbiu prioritetu ugdymo įstaigose. Todėl pedagogams ypač svarbu 
stiprinti, plėtoti būtent šių sričių kompetencijas. Atsižvelgdama į šį poreikį, Šiaulių 
universitetinė gimnazija pateikė ir 2019 – 2022 m.m. vykdė Erasmus+ darbuotojų 
dėstymo ir mobilumo projektą „Įtraukusis ir lygiateisis ugdymas, aktyvus pilietišku-
mas bendruomenės mokymosi kokybei ir pažangai“Nr.:2019-1-LT01-KA101-060399. 
 Gimnazijos mokytojai lankėsi įvairiose Europos šalyse ir dalyvavo aukštos 
kokybės kvalifikacijos kėlimo kursuose. Įgytas žinias ir praktinę patirtį pritaikė ves-
dami integruotas pamokas, dalijosi patirtimi seminaruose. Siekdami plėtoti ir sti-
printi įtraukiojo ugdymo ir aktyvaus pilietiškumo kompetencijas savo patirtį surinko, 
apibendrino ir pateikė šioje metodinėje priemonėje. 
 Tikimės, jog praktiniai patarimai, konkretūs integruotų pamokų, klasių va-
landėlių planai paskatins dar daugiau pedagogų atsižvelgti į šias temas ir pritaikyti jas 
praktinėje veikloje.

Įvadas

Introduction

Turinys

 Interactive and equal education as well as active citizenship is becoming 
more and more important in educational institutions. It is extremely important 
for teachers to strengthen and broaden their competence for these topics. 
Taking this into account Šiaulių universitety high school gave and in 2019-2022 
did Erasmus+ worker training and mobility project “Interactive, equal education 
and active citizenship for the communities learning quality and advancement” 
Nr.:2019-1-LT01-KA101-060399. 
 High school teachers visited numerous Europe countries and participated in 
high-quality professional development courses. They applied the gained knowledge 
and practical experience during integrated lessons and seminars. 
 While trying to broaden and strengthen interactive education and active cit-
izenship topics as well as share the experience with other teacher, they gathered and 
presented their experience in this methodological tool. We hope that the practical 
experience, specific integrated lessons and class activity plans will encourage more 
teachers to look back to these topics and apply them in practice.
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 Tikslas
 Susipažinti su Kretos – Europos kultūros motinos – istorija, mitologija, 

išsiaiškinti Minotauro mito reikšmę.

 Uždaviniai
 Išskirti reikšmingiausius mitologinės Kretos istorijos faktus, aptarti mitų 
reikšmę antikinio žmogaus pasaulėžiūrai, susipažinti su mokytojos pateik-
ta vaizdine medžiaga iš Nacionalinio Kretos muziejaus, pažiūrėjus filmuką 
apie Minotaurą, susipažinti su mokytojos pateikta vaizdine medžiaga iš 

Knoso rūmų, diskusija  „Kas Kretos gyventojams buvo Minotauras?“

 Įtrauktis. Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, pateikiama  
supaprastinta rašytinė mito versija, nuoroda į  filmuką, vaizdinė medžiaga, 

siūloma iliustruoti mitą.
 Pilietiškumas. Kalbama,  kad nuo Antikos laikų yra svarbu rūpintis 
savo šalimi, ją puoselėti, ginti, kad šitos vertybės buvo svarbios prieš kelis 

tūkstančius metų, yra svarbios ir šiandien.

 Tema
   Menas griauna sienas: antikinė Kreta, jos istorija. 

Mitas apie Minotaurą – Knoso rūmų mitas. s.

Šiaulių universitetinė gim
nazija

Pristatomas pamokos tikslas ir uždaviniai, darbo metodai, 
mokiniai supažindinami, kodėl Kreta yra laikoma Europos  kultūros pradininke. 

Pamokos dalys ir laikas
I dalis (45 min.): antikinės Kretos istorija, dievai, mitai ir jų svarba.

II dalis (90 min.): Mino civilizacijos aptarimas, vaizdinės medžiagos iš Knoso 
rūmų peržiūra. Minotauro mito pasakojimas, diskusija, kodėl gimė mitas apie 

Minotaurą, kokius reiškinius jis aiškino antikiniam žmogui, kokias vertybes 
skiepijo? 

Mokytojo veikla
Mokytojas, demonstruodamas vaizdinę medžiagą, papasakoja apie antikinę 

Kretą, Mino valdymo laikotarpį, Knoso rūmus. Diskusijos moderatorius.  
Mokinių veikla

 Susipažinus su Kretos istorija, Mino civilizacija, peržiūrėjus nuotraukas iš Knoso 
rūmų, Nacionalinio Kretos muziejaus, išklausius mitą apie Minotaurą, padisku-

tuoti, ką senovės kretiečiams reiškė mitas.
Darbo formos

 Susipažinimas su nauja medžiaga, vaizdinės medžiagos peržiūra, pokalbis.
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Uždaviniai
 Diskutuojant apibrėžti,

 kas yra draugas, draugystė, 
kaip draugų pasirinkimui daro įtaką 

išankstinės nuostatos apie žmogų,
parengti trumpą vaidinimą.

Tema 
Tikras, o ne FB draugas

Tikslas
Aptarti draugystės sampratą, 
įrodyti, kad geriau turėti bent 

vieną tikrą draugą 
nei šimtą FB draugų,
 aptarti išankstinių

 nuostatų įtaką renkantis draugus.

Pilietiškumas
Žmonių bendrystės svarba kuriant, puoselėjant pilietišką visuomenę.

Įtrauktis
Mokiniai, turintys bendravimo sunkumų, nedrįstantys viešai kalbėti,

 gali rinktis  išreikšti nuomonę apie draugystės svarbą ne žodžiu,
 o pavaizduoti piešdami.  

Šiaulių universitetinė gim
nazija

II dalis (30 min.): klasės kuratorė mokiniams pateikia paveikslėlius su žmonių 
nuotraukomis ir paprašo mintyse išsirinkti  3 žmones, kurie jiems atrodo pa-
tikimi ir 3 žmones, kurie atrodo pavojingi. Tada pristatoma, kokių žmonių 
atvaizdai buvo pateikti, trumpai papasakojamos jų gyvenimo istorijos  ir ly-
ginama, ar gimnazistai iš nuotraukų atpažino, kuris žmogus patikimas, o kuris 

pavojingas. Darant išvadas, mokiniams keliami šie klausimai:
   Ar galima iš pirmo žvilgsnio suprasti, su kokiu žmogumi bendrauji?

   Ar galima pasitikėti žmonėmis soc. tinkluose vien peržiūrėjus jų nuotraukas?
   Pasitikėti draugu reikia. Ar visada?

III dalis (45 min.). Kuriamas pasirodymas „Mes – skirtingi, bet panašūs“. Mo-
kiniai pasirenka, kuo nori būti, kokį vaidmenį nori atlikti ir sukuria mini pa-
sirodymą, kurio metu pademonstruoja, kad įvairūs žmonės, personažai ar net 

gyvūnai gali atrasti bendrą kalbą, jei to nori ir siekia.  

Pamokos dalys ir laikas: 
I dalis (15 min.): mokiniai grupėmis parengia trumpą pranešimą, kas, jų 
nuomone yra draugystė, pateikia po 3 argumentus, kodėl svarbu turėti tikrą 

draugą. 

Mokytojo veikla
Klasės kuratorė pristato temą, pateikia užduotis, klausimus, 

paruošia nepažįstamų žmonių nuotraukas, moderuoja diskusiją.   
Mokinių veikla

Mokiniai diskutuoja, kas yra draugystė, kodėl tikras draugas yra svarbiau nei 
100 FB draugų ir  žaidimo „Išankstinės nuostatos” išsirenka 6 foto (3 su 

patikimai atrodančiais žmonėmis ir 3 su pavojingai atrodančiais žmonėmis),
 argumentuoja, kodėl pasirinko būtent taip. 

Antrojo užsiėmimo metu pasirenka priimtiną vaidmenį ir pristato trumpą 
pasirodymą, kurio tikslas – parodyti, kad ir skirtingai atrodantys,

 skirtingi mąstantys žmonės gali bendrauti, draugauti. 
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   Vita Adomėnaitė -Butnorienė, choreografijos ir šokių mokytoja
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Mokslininkai nustatė, kad šokis lavina itin svarbius žmogaus gebėjimus ir 
mažina depresiją. 

Šokis ir muzika žmonijos istorijoje atsirado tuo pačiu metu. 
Šokant reikia panašių kompleksinių bei sensomotorinių gebėjimų, kaip ir 

mokantis groti muzikos instrumentais. 
Tačiau šokis žmogaus gebėjimų vystymuisi turi didesnę reikšmę, nei muzika-

vimas: jis lavina žmogaus gebėjimą imituoti.

Tikslas
Teoriškai bei praktiškai supažindinti 

su šokio žingsniais, jo junginiais, 
šokio pagalba patirti emocinę, 

socialinę, pažintinę ir fizinę asmens 
integraciją.

Uždaviniai
 Praktinių užsiėmimų bei kūrybinių 

užduočių metu suteikti galimybę patirti 
šokio poveikį.

Įtrauktis
 Veikla organizuota taip, kad joje turėjo galimybę veikti visi mokinių tėvai: ir 

mažiau motyvuoti, ir turintys puikius šokio bei ritmikos gebėjimus. 

Šiaulių universitetinė gim
nazija

Pilietiškumas 
 Veiklos metu buvo skatinama komunikuoti, 

bendradarbiauti vieniems su kitais, 
pagarbiai priimti skirtingus visų gebėjimus, taip kurti draugišką,

 kūrybinį sociumą. 

Pamokos dalys ir laikas 
Pasisveikinimas, susipažinimas – 5 min.

Teorinė dalis (pristatymas apie šokio poveikį 
mūsų kūnui, smegenims) – 5 min.

Praktiniai užsiėmimai – 30 min.
Diskusijos, refleksija – 5 min.

Mokytojo veikla 
Šokio žingsnių, junginių, 

ritmikos mokymo organizavimas, 
informacijos pristatymas.

Mokinių veikla 
Mokinių tėvų dalyvavimas šokio 

mokymo veiklose.

Darbo formos 
Įtraukusis mokymas.
Kūrybinės dirbtuvės.
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Tema 
Judėk šokio ritmu

  Tikslas
Ugdyti ir per šokį skatinti mokinių 

pilietinį sąmoningumą, 
sukviesti gimnazistus į jungtinį 

sąspietį judėjimo 
šokio ritmu bendrystei.

Uždaviniai  
Sukviesti gimnazistus atlikti

 šokio judesius.
Skatinti bendrystę, veikti kartu.

Skatinti judėti šokio ritmu.

Įtrauktis 
Akcijoje dalyvavo mokiniai su 

skirtingų (žemesniu ir aukštesnių) 
šokio gebėjimų.

Pilietiškumas 
Akcija skirta sveikos gyvensenos 

propagavimui, skatina kuo daugiau 
judėti, bendrauti, šokti.

Tarpdiscipliniškumas 
Muzika, šokis, istorija.

Eiga 
Akcijos dalyvių pasveikinimas.

Šokio judesių, junginių pakartojimas.
Sąspiečio atlikimas su visais akcijos dalyviais.

Akcijos dalyvių apdovanojimas.

Šiaulių universitetinė gim
nazija

Ugdomos kompetencijos
Komunikavimo, kultūrinė, pilietiškumo, socialinė, emocinė, pažinimo.
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Tema
Darni bei tvari ateitis

Tikslas
Suburti tarptautines komandas eTwinning platformoje, 

išnagrinėti pasirinktų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą
 įvairiose pasaulio šalyse bei aptarti rezultatus 

virtualiose diskusijose su tarptautiniais partneriais. 

Uždaviniai
Ugdyti mokinių supratimą apie socialinį gyvenimą, aplinką, kultūrą, istoriją, 

politiką, šalių, kurios yra Jungtinių Tautų narės, geografiją.
Ugdyti tyrinėjimo, analizavimo ir interpretavimo gebėjimus.

Supažindinti su tikrosiomis tautų problemomis ir drąsinti mokinius ieškoti šių 
problemų sprendimo būdų.

Lavinti anglų k. keturis kalbinius įgūdžius.
Skatinti mokinius atkreipti dėmesį į globalias problemas ir ieškoti pagrįstų 

sprendimų siekiant UNESCO darnaus vystymosi tikslų.

Šiaulių universitetinė gim
nazija

Pilietiškumas
Mokiniai, nagrinėdami tam tikrų 

problemų situacijas įvairiose šalyse 
(pvz., bado, švaraus vandens išteklių 

ir kt.) turėjo galimybę plačiau 
išnagrinėti bei palyginti,  kaip tvaraus 

vystymosi tikslai įgyvendinami 
 Lietuvoje.

Projektas vyko 8 mėn. 
Buvo parengtas planas, iškelti tikslai bei uždaviniai,

 įvykdytos apklausos dėl mokinių lūkesčių.

Projekto dalys ir laikas 
Projekto veiklos buvo integruotos

 į anglų kalbos pamokas, 
virtualūs susitikimai vyko 
darbo dienomis vakarais 
dėl laiko skirtumo tarp

 šalių partnerių.

Mokytojo veikla
 Mokytojai inicijavo duomenų bei 

situacijų analizę pagal šalis, 
skatino mokinius nuodugniai ištirti 

pasirinktos šalies situaciją, organizavo
virtualius susitikimus bei diskusijas.

Mokinių veikla 
Mokiniai dalyvavo apklausoje dėl 
projekto tikslų, vykdė tiriamąją 
veiklą, rašė rašinius pateikdami 

sprendimus, kaip sustabdyti badą, 
gilinosi į kelis tvaraus vystymosi 

tikslus bei jų įgyvendinimą 
įvairiuose šalyse, dalyvavo

diskusijose, kurių metu dalinosi 
savo nuomone su tarptautiniais 
partneriais, dalyvavo virtualioje 
paskaitoje su  mokytoju Harry 

Waters, Renewable English 
tinklaraščio įkūrėju bei idėjų apie 

tvarų gyvenimą skleidėju.
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Tikslas
 Aptarti DI ir technologijų vietą ateities mokykloje

Įtrauktis
Tema įdomi paaugliams, visi mokiniai įtraukiami į diskusiją.

Uždaviniai
 Atlikti skaitymo užduotį apie robotus futbolistus, peržiūrėti video apie 

socialinį humanoidinį robotą Sofiją ir kuriamus robotus Boston Dynamics.
Aptarti DI galimybes ateities mokykloje 2050m.
 Aptarti DI mokykloje privalumus ir trūkumus.

Pilietiškumas
Ugdomas rūpestis dėl būsimų kartų/būsimų mokinių per emociją, 

kad mokiniai geriausiai žino, kokios mokyklos ir 
kokių mokytojų jiems reikia.

Pamokos dalys ir laikas Įžanga. 
Tikslo ir uždavinių skelbimas. 

Teksto „Intelligent Footballers“ skaitymas. Užduoties atlikimas.
Video peržiūra. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sq36J9pNaEo
https://www.youtube.com/watch?v=tF4DML7FIWk

Diskusija apie mokyklą 2050 ir DI kaip mokytojo vaidmenį. Roboto-mokytojo 
privalumų ir trūkumų aptarimas. 

Išvada: mokiniai pateikia savo  mintis bei pasisako apie roboto -mokytojo
 vaidmenį ateities mokykloje, ar norėtų tokio mokytojo bei 

pateikia argumentuotus atsakymus.

Šiaulių universitetinė gim
nazija

Mokytojo veikla
Pateikia skaitymo, 

video užduotis, 
inicijuoja diskusiją porose ir grupėse, 

skatina kritiškai mąstyti ir 
kelti klausimus.

Mokinių veikla
Skaito tekstą, žiūri video, 

tariasi porose ir grupėse atsako į 
klausimus 

pateikdami argumentuotus 
atsakymus.



Ši
au

lių
 u

ni
ve

rs
ite

tin
ė 

gi
m

na
zi

ja Edukacinė veikla 
Rasa Stoškuvienė, muzikos mokytoja,
 Kęstutis Stoškus, muzikos mokytojas
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Tema
Muzika ne tik geras vibe’as  - tai maistas mūsų smegenims!

Tikslas
Informatyviai bei iliustratyviai 

supažindinti su muzikos poveikiu ir 
įtaka mūsų smegenų veiklai ir 

sudaryti sąlygas tai patirti.

Uždaviniai
Pateikti iliustruotą mokslinę

informaciją apie muzikos
 įtaką mūsų smegenims.
Per praktinius muzikinius 
eksperimentus, veiklas, 

diskusijas bei kūrybines užduotis 
suteikti galimybę mokiniams patiems 

patirti muzikos poveikį.

17
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Pamokos dalys ir laikas 
Muzikinis pasisveikinimas/susipažinimas 5 min.

Teorinė dalis   (iliustruotos mokslinės medžiagos pristatymas apie muzikos 
poveikį mūsų smegenims)  15 min.

praktiniai muzikiniai eksperimentai, veiklos bei kūrybinės užduotys 30 min.
Diskusijos/refleksija. 10 min.

Muzika veikia ne tik mūsų emocijas, 
bet ir smegenyse vykstančius

 sudėtingus procesus. 
Moksliniai tyrimai rodo, kad muzika, 

patekdama į mūsų smegenis 
per garsų bangas, vienu metu 

stimuliuoja įvairias smegenų dalis, 
darydama įtaką tokioms organizmo

 veiklos funkcijoms, kaip:
motorika, atmintis, kalba,

 problemų sprendimas, vaizduotė, 
pažinimas ir t.t. 

Muzika daro tiesioginį poveikį 
mūsų smegenų plastiškumui 

(augimui, pokyčiams ir 
formavimuisi).

 Įdomu tai, kad muzika yra 
vienintelis stimulas, kuris taip 
intensyviai ir iš karto pajėgia 

paveikti mūsų smegenis, 
sudarydama sąlygas joms 

ne tik vystytis, bet ir keistis. 
Kaip tai vyksta? Kaip muzika mes 
galime treniruoti ir maitinti savo 

smegenis? 

Mokytojų veikla 
Muzikavimo, muzikinių eksperimentų organizavimas, 

darbo grupėse koordinavimas, informacijos pristatymas.
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Tema
Muzika jungia ir griauna sienas

Tikslas
Ugdyti ir skatinti mokinių pilietinį sąmoningumą per muziką, sukviečiant mies-

to moksleivius į jungtinį chorą dainos bendrystei. 

 
Uždaviniai

 Sukviesti miesto moksleivius kartu atlikti dvi  lietuviškas patriotines dainas. 
Atliekant kūrinius išreikšti pilietinį solidarumą su ukrainiečių tauta.

Skatinti minėti savo šalies valstybines šventes kuo aktyviau ir prasmingiau.
Skatinti bendrystę, gebėjimą veikti kartu.

Šiaulių universitetinė gim
nazija

Renginio eiga 
Akcijos dalyvių pasveikinimas,
      Lietuvos himno giedojimas,                  

 Ukrainos himno giedojimas,
dviejų dainų atlikimas su  visais akcijos dalyviais,

akcijos dalyvių apdovanojimas.

Pilietiškumas
 Renginys skirtas paminėti Lietuvos nepriklausomybės šventę 

ir išreikšti solidarumą karo niokojamai Ukrainai.



21

Šiaulių universitetinė gim
nazijaŠi

au
lių

 u
ni

ve
rs

ite
tin

ė 
gi

m
na

zi
ja Integruotos anglų kalbos ir dailės pamokos

 Giedrė Šidlauskienė, anglų kalbos mokytoja 

20

Tema
Kūrybinio mąstymo laboratorija. 

„Gifų“ kūrybinės dirbtuvės. Menas 
griauna sienas.

Uždaviniai
Tyrinėti galerijoje eksponuojamus 

meno kūrinius. 
Pažinti vizualinę kalbą ir šiuolaikinio 

meno technikas. 
Lavinti kritinį mąstymą ir komunikaci-

jos gebėjimus. 
Susipažinti su grafikos meno įvairove 

ir galimybėmis, pritaikomumu. 
Supažindinti  su pagrindiniais 
judančios grafikos principais,

 technikos pritaikymo galimybėmis 
kūrybiniame procese. 

Aprašyti meno kūrinius anglų kalba,  
naudojantis duotomis gairėmis.

Įtrauktis
Siekiama mažiau motyvuotus 

mokinius sudominti, 
įsitraukti į veiklas, 

jas vedant netradicinėje erdvėje, 
integruojant kelis dalykus.

Tikslas
 Skatinti vaikų kūrybiškumą,

 kritinį mąstymą ir turtinti vizualinį 
žodyną.

Šiaulių universitetinė gim
nazija

Gifų kūrybinių dirbtuvių 
metu „pasimatavo” menininko

 profesiją kurdami gifus.
 Dailės galerijos erdvės alsuoja 

kūrybiškumu, 
šios atmosferos įkvėpti mokiniai 

noriai ėmėsi kurti. 
Darbui naudojo įvairius daiktus, 

laikraščių ir žurnalų iškarpas, 
jas fotografavo planšetėmis

  ir programa kūrė Gifus.

Eiga
Kūrybinio mąstymo laboratorijoje 

mokiniai pirmiausia buvo supažindinti 
su meno darbų vertinimo kriterijais, 

peržiūrėjo video anglų kalba, kas daro 
įtaką meno kūrinių pripažinimui ir 

vertei. Po to patys mokėsi 
interpretuoti menininkų kūrinius 

anglų kalba pagal pateiktus kriterijus. 
Aktyviai dalyvavo diskusijoje apie tai, 

kas nulemia meno kūrinio 
tarptautinį pripažinimą.

 Mokiniai dirbo grupėse, diskutavo, po 
to kiekvienas savarankiškai pasirinkęs 

meno kūrinį galerijoje
 rašė interpretaciją anglų kalba 

ir pristatė draugams.
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Tema
Fit and healthy/ Stiprus ir sveikas

Tikslas
Žaisdami aktyvius žaidimus, 
bendradarbiaudami grupėse 

mokiniai išmoks 10 naujų žodžių, 
susijusių su tema, ir 

gebės juos teisingai įrašyti į kryžiažodį.

Uždaviniai
Mokysis ir išmoks naujų žodžių.

Išmoks naujų junginių/ sinonimų.
Susipažins su naujais aktyviais moky-

mo(si) metodais.
Gebės naujus žodžius apibūdinti.
Gebės naujus žodžius surašyti į 

kryžiažodį.

Įtrauktis
Siekiama mažiau motyvuotus 

mokinius sudominti, 
įtraukti į veiklas,

 integruojant kelis dalykus.

Ugdomos kompetencijos
  Socialinė, emocinė, komunikavimo. 

Šiaulių universitetinė gim
nazija

Eiga 
Pamokos tikslo ir uždavinių skelbimas. 

Motyvacija
Tai įdomu ir naudinga sveikatai.

Reikalinga ruošiantis 10 kl. anglų k. patikrinimui (PUPP).
Pagrindinė dalis

Naujos medžiagos pateikimas.
Naujo žodyno pateikimas ir aiškinimas.

Vaizdinės medžiagos demonstravimas (supažindinimas su aktyviais žaidimais 
ir jų taisyklėmis).

Aktyvūs žaidimai, estafetės.
Vertinimas ir įsivertinimas – kaip pavyko pritaikyti naują medžiagą.

Ant pateiktų refleksijos lapų surašyti ir perskaityti išmoktus žodžius bei juos 
paaiškinti.

Užbaigti sakinius: „Man pamokoje pavyko...“ (gerai išmokti žodžius ir paspor-
tuoti, iš dalies išmokti žodžius ir pasportuoti, tik pasportuoti, todėl reikia 

namų darbų).
Namų darbų skyrimas

Užduotys skiriamos individualiai atsižvelgiant į mokinio progresą/poreikį.
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gimnazijos III klasių mokiniams ,,Matau Maironį“
   Vida Marcišauskaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
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Tikslas
Įtvirtinti Maironio eilėraščio

 analizės įgūdžius, 
pasirenkant vieną eilėraštį.

Tema
Maironio eilėraščio vizualizacija, meninis idėjos atskleidimas ir pristatymas

Uždaviniai
Atskleisti pasirinkto eilėraščio temą ir 

idėją.
Interpretuoti pasirinktomis meninėmis 

priemonėmis.
Lavinti įtaigaus viešojo kalbėjimo 

įgūdžius.

Projekto dalys ir laikas 
Idėjų paieška ir pasirinkimas (1 sav.).

Pasirinktos idėjos įgyvendinimas (3 sav.).
Pristatymas, paroda, aukcionas (1 sav.).

Tarpdiscipliniškumas
 Integruojamos disciplinos – lietuvių kalba, dailė, ekonomika ir verslumas, 

matematika.

Šiaulių universitetinė gim
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Mokytojo veikla
Individualios konsultacijos.

Mokinių veikla
Idėjų paieška ir atranka.
Kūrinio interpretacija.

Viešosios kalbos kūrimas.

Darbo formos
Individualus darbas.

Darbas porose. 
Darbas grupėse.
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gimnazijos III klasių mokiniams ,,Matau Maironį“
   Aurelija Alijošienė, dailės mokytoja
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Tema
Maironio eilėraščio vizualizacija pasirinkta technika

Tikslas
Praktiškai taikant pasirinktą 

fotografijos, 
kompiuterinės grafikos, tapybos, 

grafikos, skulptūros, 
koliažo techniką interpretuoti Mai-

ronio eilėraštį.

Uždaviniai
Sukurti meninio sprendimo eskizą.
Pasirinkti tinkamą techniką idėjai 

įgyvendinti.
Atlikti meninio kūrinio vizualizaciją.

Tarpdiscipliniškumas 
Integruojamos disciplinos – lietuvių kalba, dailė, ekonomika 

ir verslumas, matematika.

Šiaulių universitetinė gim
nazija

Projekto dalys ir laikas 
Idėjų paieška ir pasirinkimas (1 sav.).

Pasirinktos idėjos įgyvendinimas (3 sav.).
Pristatymas (1 sav.).

Įtrauktis
Projekto veiklas vykdo visi III klasių mokiniai pasirinkdami 

užduotis, atitinkančias jų gebėjimus.
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gimnazijos III klasių mokiniams ,,Matau Maironį“
   Kristina Nosamienė, matematikos ir ekonomikos bei verslumo mokytoja
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Tema
Sukurto produkto 

savikainos apskaičiavimas ir pradinės 
kainos aukcione nustatymas

Uždaviniai
Kūrinių autoriams įvertinti sunaudotų 

žaliavų kiekius ir kainas.
Įvertinti individualias laiko 

sąnaudas, jas įkainoti minimaliu 
darbo užmokesčiu.

Naudojantis mokesčių skaičiuokle,
 apskaičiuoti sumokamus mokesčius.
Apskaičiuoti gautą pelną, pardavus 

produktą aukcione.

Tikslas
Praktiškai įvertinti produkto 
gamybai sunaudotų išteklių: 

žmogiškųjų, 
kapitalo ir verslumo, kaštus; 
remiantis produkto savikaina 
nustatyti pradinę produkto 

kainą aukcione.

Projekto dalys ir laikas 
Produkto savikainos apskaičiavimas 

ir vizualizacija (2 sav.).
Pristatymas, paroda, 

aukcionas (2 sav.).

Mokinių veikla
Produkto gamybai sunaudotų išteklių 

kiekių ir kainų įvertinimas.
Produkto savikainos apskaičiavimas ir 

vizualizacija.
Savikainos ir mažiausios aukciono 

kainos nustatymas.
Aukciono organizavimas ir

dalyvavimas jame.
Pelno apskaičiavimas.

Mokytojo veikla
Individualios konsultacijos.

Šiaulių universitetinė gim
nazija

Darbo formos
Individualus darbas.

Darbas grupėse.
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mokiniams ,,Mokymosi patirčių vizualizacija“
   Vida Marcišauskaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,

 Aurelija Alijošienė, dailės mokytoja
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Uždaviniai
Įtvirtinti kūrinio analizės įgūdžius.

Lavinti įtaigaus viešojo kalbėjimo įgūdžius.
Pasirinktomis meninėmis priemonėmis atskleisti pamėgto 

autoriaus kūrinio temą ir idėją.
Įtvirtinti darbo su kompiuterinėmis  programomis (canva, photoshop, 

trello ir tt.) įgūdžius.
Lavinti sukurto kūrinio pateikimo viešumai įgūdžius (parodos vietos 

parinkimas, eksponavimas, darbo metrika).

Tema
III klasės literatūros kurso pasirinkto autoriaus biografinio ir kūrybos 

konteksto vizualizacija

Mokinių veikla
Idėjų paieška ir atranka.
Kūrinių interpretacija.

Pasirinktos idėjos įgyvendinimas
Viešosios kalbos kūrimas.

Sukurtų plakatų pristatymas.

Tikslas
 Pasirinkto III klasės literatūros kurso autoriaus biografinio ir kūrybos 

konteksto vizualizacija.
Pakartoti pasirinkto autoriaus gyvenimo faktus, kūrybos bruožus, pasirinkto 

kūrinio idėjas.

Projekto dalys 
Idėjų paieška ir pasirinkimas.

Pasirinktos idėjos įgyvendinimas.
Pristatymas.

Darbo formos
Individualus darbas. 

Darbas porose.
Darbas grupėse.

Mokytojo veikla
Individualios konsultacijos.

Šiaulių universitetinė gim
nazija
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Kristina Nosamienė, matematikos ir ekonomikos bei verslumo mokytoja
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Tema
Jaunosios bendrovės įkūrimas, veikla ir uždarymas

Tikslas
Įkuriant jaunąją bendrovę įgyvendinti visą verslo valdymo ciklą: įkurti įmonę, 

sukaupti pradinį kapitalą, 
planuoti, kurti savo paslaugą arba produktą bei jį parduoti, 

vykdyti rinkodaros kampaniją ir po mokymosi proceso uždaryti savo įmonę.

Uždaviniai
Suburti komandą ir sugalvoti verslo idėją, kurią norima įgyvendinti.

Užpildyti prašymą steigti jaunąją bendrovę.
Gavus leidimą steigi įmonę, prisijungti prie www.lja.lt, pradėti vykdyti veiklą.

Parduodant akcijas sukaupti pradinį kapitalą.
 Pagaminti prekę, ją reklamuoti, parduoti.

Užpildyti visus reikiamus dokumentus finansų darbo
 knygoje www.lja.lt puslapyje.

Mokinių veikla
Komandos subūrimas, pasiskirstymas pareigomis.

Idėjų paieška ir atranka.
Verslo kūrimas.

Dalyvavimas miesto ir respublikos eXpo.
Ataskaitos rašymas.

Projekto dalys ir laikas 
Komandos subūrimas ir jaunosios bendrovės įkūrimas  (1 mėn.).

Verslo veiklos vykdymas (7 mėn.).
Ataskaitos rašymas, verslo uždarymas (1 mėn.).

33
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 Ligita Rakštienė, fizinio ugdymo mokytoja, 
Lina Jankauskienė, matematikos mokytoja
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Tema
Fizinis ugdymas ir matematika. Įmanoma?

Uždaviniai
Spręsdami įvairias matematines užduotis, susijusias su gimnazija, ir atlikdami 

porose judriuosius pratimus mokiniai lavins erdvės pajautimą ir
 sužinos 6 faktus apie gimnaziją.

Dirbdami porose mokiniai bendraus ir bendradarbiaus, 
ugdys savitarpio pagarbą.

Mokysis keisti informacija apie mokyklą, teisingai suvokti 
ir taikyti žodinius ir nežodinius informacijos perteikimo, gavimo, supratimo 

būdus. 

Tikslas
Integruoti matematikos žinias į fizinio ugdymo pamoką, lavinti judėjimo ir 

mąstymo  gebėjimus bei ugdyti pilietiškumą.

35
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Pamokos dalys
Rikiuotė. 

Pristatoma pamokos tema, uždaviniai, pamokos planas.  
Pasiskirstoma į komandas. 

Judrusis  žaidimas – išsirikiuoti geometrine figūra (pagal komandos 
pavadinimą) per 10 s.

Pagrindinė dalis - estafetės  
Kelnės.

Miklios kojos ir aštrus protas.
Dėlionė.

Atsipalaidavimas. Pulso sureguliavimas.
Pamokos aptarimas ir refleksija

Įtrauktis
Užduotys  individualizuojamos ir diferencijuojamos pagal 

mokinių fizinį pasirengimą.
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 Ligita Rakštienė, fizinio ugdymo mokytoja
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Tema
Sportuoti su draugu linksmiau

Tikslas
Supažindinti mokinius su nauja 

priemone - slystukais,  mokyti naujų 
pratimų porose atlikimo technikos, 

gauti teigiamų emocijų, išmokti 
gerbti draugą ir padėti jam.

Uždaviniai 
Atlikdami  pratimus poroje mokiniai 

tarpusavyje bendraus ir 
bendradarbiaus.

Gebės atlikti  14 naujų su slystukais 
atliekamų pratimų technikos.

Lavins bendrąjį fizinį pajėgumą.

Įtrauktis
Užduotys individualizuojamos ir diferencijuojamos pagal 

mokinių fizinį   pasirengimą.
37
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Refleksija
Mokinių prašoma prisiminti 

pamokos uždavinius ir 
atsakyti į klausimus: 

ar visi uždaviniai įvykdyti,
ar netradicinis inventorius padėtų 

paįvairinti pamokas? 
Ar norėtų daugiau tokio pobūdžio 

pamokų?

Mokinių veikla
Žaidimai su draugu poroje.

Statinis pratimas poroje. 
Pilvo preso pratimas poroje. 
Pratimas poroje panaudojant 

netradicinį inventorių - slystukus. 
Rankų raumenims skirtas pratimas 

panaudojant slystukus. 
Kojų raumenims skirtas pratimas 

panaudojant slystukus. 
Nugaros raumenims skirtas pratimas 

panaudojant slystukus. 
Viso kūno raumenims skirtas pratimas 

panaudojant slystukus.
Judesio pratimas  panaudojant 

slystukus.

Mokytojo veikla
Užduočių išdėstymas. 

Stebėjimas, kaip atliekamos 
užduotys.


