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Atviros (integruotos) pamokos ,,Paukščiai grįžta“ aprašymas 

 

Švietimo institucija 

 

Traupio pagrindinė mokykla 

Autorius arba autorių grupė, pareigos, 

kvalifikacinė kategorija  

Alytė Obelevičienė, Daiva Dailidėnienė pradinių klasių vyr. 

mokytojos, Sigutis Obelevičius biologijos mokytojas 

ekspertas. 

Dalykas, sritis, klasė Lietuvių k. 1-2 klasė 

Tema  

 

„Paukščiai grįžta“ 

Uždavinys  

 

Lygins tekstus – pasakys panašumus ir skirtumus, gebės 

įvardyti 2-3 tikrus ir išgalvotus dalykus apie paukščius. Gebės 

užminti 3-4 mįsles, pasakys jų įminimus.  

Susipažins su keletu paukščių, atkreips dėmesį į jų biologinius 

ypatumus, mokysis atskirti jų balsus. Supras, kad reikia 

rūpintis gyvąja gamta, globoti sparnuočius. 

Kompetencijos  

 

Kūrybingumo, pažinimo, komunikavimo 

Integracija  

 

Pasaulio pažinimas 1-2 klasė 

Diferenciacija  

 

Užduotys mokiniams parenkamos pagal jų sugebėjimus. 

Metodai 

 

Pokalbis, darbas grupėse, stebėjimas, žaidimas, išvyka, 

lyginimas, refleksija. 

Pamokos/veiklos eiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalbos pamokoje vaikai skaito  apie paukščius, 

lygina tekstus, suranda, kas juose yra tikra, kas išgalvota. 

Antrokai užmena mįsles apie paukščius pirmokams, pirmokai 

antrokams. Vaikai tariasi ir pateikia savo įminimus. Vaikai 

pasakoja kokius paukščius pažįsta, kokius jų balsus yra 

girdėję, klauso paukščių balsų įrašų, taip pat mato paukščius 

ekrane. Žaidžia žaidimą „Paukščių lesinimas“. 

Pasaulio pažinimo pamoka vyksta lauke, ją vesti padeda 

biologijos mokytojas ekspertas Sigutis Obelevičius. Kadangi 

prie mokyklos yra botanikos sodas jame lizdus suka ir 

inkiluose gyvena daug paukščių. Taigi yra puiki galimybė 

paukščių balsų paklausyti gyvai. Mokytojas liepia įsiklausyti į 

įvairius paukščių  balsus ir pasakyti kokio  paukščio giesmę 

girdi. Vaikai spėlioja, mokytojas juos pataiso. Biologijos 

mokytojas turi įvairių paukščių lizdų pavyzdžių, su jais 

supažindina ir mokinius. Mokiniai su mokytoju suskaičiuoja 

kiek paukščių balsų jie pasakė teisingai. Pradinių klasių 

mokytojos turi paruošusios įvairių paukščių piešinių, vaikai 

išsirenka sau labiausiai patikusius, bando pamėgdžioti jų 

balsus. 

 Baigiantis pamokai, žaidžia žaidimą „Paukščių lesinimas“. 
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Atviros (integruotos) pamokos ,, Lietuvių liaudies šventės: Užgavėnės“ aprašymas 

 

Švietimo institucija 

 

Anykščių r. Debeikių pagrindinė mokykla 

Autorius arba autorių grupė, pareigos, 

kvalifikacinė kategorija  

Pradinių klasių vyr. mokytoja Eglė Januškevičienė 

Dalykas, sritis, klasė Technologijos, lietuvių k., 1, 4- jungtinė klasė 

Tema  

 

Lietuvių liaudies šventės: Užgavėnės 

Uždaviniai 

 

1. Gebės teisingai perskaityti atsineštą blynų receptą. 

2. Mokės  užmaišyti tešlą ir iškepti blynus. 

3. Gebės dailiai užrašyti sugalvotus sakinius su ,,iškepta“ 

savo vardo raide. 

4. Gebės paserviruoti stalą ir mandagiai elgtis prie jo. 

Kompetencijos  

 

Komunikavimo, pažinimo, kūrybingumo, asmeninė, mokėjimo 

mokytis. 

Integravimas 

 

Technologijos ir lietuvių kalba. 

Diferencijavimas 

 

Kadangi klasė yra jungtinė 1 ir 4,  mokiniams parenkama 

veikla pagal jų amžių ir gebėjimus. Žinoma, mokiniai noriai  

išbando save  įvairiose veiklose ir gali įsivertinti . 

Metodai 

 

Pokalbis, praktinė veikla, bendradarbiavimas. 

Pamokos/veiklos eiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamoka pradedama animacinio filmuko apie Užgavėnes 

peržiūra ir aptarimu.  Pagrindinis šios šventės patiekalas yra 

blynai. Mokiniai turėjo atsinešti savo mamų kepamų blynų 

receptus. Vyksta pokalbis: kaip taisyklingai užrašomas 

receptas; kokie 

pagrindiniai blynų 

produktai; kaip 

užmaišoma tešla; 

kokių formų gali 

būti blynai ir pan. 

Praktinė veikla: 

mokiniai pagal 

lietinių blynų 

receptą užmaišo 

tešlą, kepa raidės 

ar skaičiaus  

formos blynus.  

 



 4 

 
Dailiai paserviravę stalą ir valgydami iškeptus blynelius, 

mokiniai  kuria sakinius, kurių visi žodžiai turi prasidėti ta 

pačia raide . Sukurtus  sakinius dailyraščiu užrašo į sąsiuvinį.  

 

 
Dar kartu sukuriame ir  pasaką, kurios visi žodžiai prasideda ta 

pačia raide: mokiniai pasiūlo blynų raidę b. Sukurtą pasaką 

mokomės įtaigiai papasakoti kitos klasės mokiniams, kuriuos 

pasikviečiame pas save į svečius. 

Rezultatas  

 

 

 

 Kūrybiškai iškepti blynai. 

 Sukurta linksma pasaka ir pristatyta draugams. 

 Puikios emocijos, matant savo rezultatą. 

 

Norintys gauti išsamesnę integruotos veiklos aprašymą, kreipkitės elektroniniu adresu:  

goodaite@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:goodaite@gmail.com
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Atviros (integruotos) pamokos ,, Erdviniai kūnai“ aprašymas 

 

Švietimo institucija 

 

Anykščių r. Debeikių pagrindinė mokykla 

Autorius arba autorių grupė, pareigos, 

kvalifikacinė kategorija  

Pradinių klasių vyr. mokytoja Eglė Januškevičienė 

Dalykas, sritis, klasė Technologijos, matematika, 1,4- jungtinė klasė 

Tema  

 

Erdviniai kūnai 

Uždaviniai 

 

1. Prisimins erdvinius kūnus. 

2. Gebės rasti ir paskaityti informaciją kaip pasidaryti 

inkilą. 

3. Gebės nupiešti inkilo išklotinę ir pažymėti reikiamus 

jo dydžius. 

4. Gebės apskaičiuoti sienų plotą. 

5. Gebės susirasti pagalbą pas stalių ir saugiai dirbti 

kartu. 

Kompetencijos  

 

Komunikavimo, pažinimo, kūrybingumo, asmeninė, 

mokėjimo mokytis. 

Integravimas 

 

Technologijos ir matematika. 

Diferencijavimas 

 

Mokiniams parenkamos  veiklos pagal amžių ir gebėjimus. 

Metodai 

 

Pokalbis, praktinė veikla, bendradarbiavimas. 

Pamokos/veiklos eiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamoka pradedama įrašu su paukščių balsais, kurių 

klausydami mokiniai bando įspėti paukščių pavadinimus. 

Ieškant atsakymų į probleminius klausimus, primenama, kad  

ši diena yra 40 paukščių diena. Pokalbio metu aiškinamės, 

kur gyvena paukščiai. Ketvirtokai iš namų atsineša inkilo 

išklotines su užrašytais išmatavimais, pirmokai atsineša 

nupieštus inkilėlius. Aptariami piešiniai, išklotinės. 

Ketvirtokai apskaičiuoja inkilo sienų, dugno bei stogo plotą. 

Numatoma darbų eiga, kad piešinys virstų realybe. 

Nutariama, kad reikalinga staliaus pagalba, kreipiamės į 

mokyklos technologijų mokytoją. Dirbtuvėse, naudodamiesi 

apskaičiavimais, matuojame lentas, braižome; laikydamiesi 

saugumo taisyklių,  pjauname ir jungiame detales. 
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Gautus inkilus aptariame: į kokį  erdvinį kūną panašus 

inkilas; kiek jis turi sienų, briaunų ir viršūnių. Ant inkilų 

dugno išdeginame savo inicialus.  

Gautus inkilus iškilmingai iškeliame mokyklos kieme. 

 
Rezultatas  

 

 

 

 

 

1. Įtvirtintos žinios apie erdvinius kūnus, pakartotas 

ploto apskaičiavimas. Įtvirtintas matavimas  ir 

braižymas liniuote. 

2. Inkilų piešinių paroda. 

3. Pagal išmatavimus pagaminti inkilai. 

4. Iškelti inkilai mokyklos kieme. 

 

Norintys gauti išsamesnę integruotos veiklos aprašymą, kreipkitės elektroniniu adresu:  

goodaite@gmail.com 

 

 

 

mailto:goodaite@gmail.com
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Atviros (integruotos) pamokos ,, Oro balionas“ aprašymas 

 

Švietimo institucija 

 

Debeikių pagrindinė mokykla 

Autorius arba autorių grupė, pareigos, 

kvalifikacinė kategorija  

Neringa Maigūnienė, pradinių klasių vyr. mokytoja. 

Dalykas, sritis, klasė Lietuvių kalba, dailė ir technologijos, 2 klasė. 

Tema  

 

Oro balionas 

Uždaviniai  

 

1. Susipažins su oro baliono dalimis, mokės jį pagaminti. 

2. Žemėlapyje ras kelią iš Lietuvos į Prancūziją. 

3. Mokysis vietovardžius ir asmenvardžius. 

Kompetencijos  

 

Komunikavimo, pažinimo, asmeninė, kūrybingumo, socialinė, 

mokėjimo mokytis. 

Integravimas  

 

Lietuvių kalba, dailė ir technologijos, matematika, pasaulio 

pažinimas. 

Diferencijavimas 

 

 

Metodai 

 

Minčių lietus, stebėjimo metodas, rašymo metodas, pokalbis, 

klausymas, praktinė veikla. 

Pamokos/veiklos eiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokiniai supažindinami su pamokos tema, uždaviniais. 

Mokiniams siūloma leistis į įdomią kelionę oro balionu. Visi 

pakviečiami susipažinti su oro baliono dalimis (oro baliono 

vaizdai)  bei jo aprašymu (2 kl. vadovėlis, Žiulis Vernas 

„Penkios savaitės oro balionu“). Mokiniai stebi oro baliono 

skrydį (IT priemonės), aptaria koks yra oro balionas ir  jį 

gamina. Nusipiešia save, iškerpa ir visi atsiduria oro balione. 

 
 

Kelionė prasideda: Lietuva-Prancūzija. Mokiniai, skrisdami iš  

Lietuvos į Prancūziją, kartoja vietovardžius (šalis ir sostines). 



 8 

Sužino, kas pagamino oro balioną, kuris gebėjo gabenti 
žmones ir skaičiuoja prieš kiek metų jis pagamintas (Michaelis 

Holt „Išradimai“) 

 
Mokiniai kartoja  asmenvardžių rašybą: prancūzai Mišelis ir 

Etjenas Mongolfjė, draugų vardai.  Atlieka užduotis pratybų 

sąsiuvinyje. Oro baliono nusileidimas ir kelionės aptarimas. 

Rezultatas  

 

 

 

Susipažino su oro baliono dalimis,  jį pagamino. 

Žemėlapyje surado kelią iš Lietuvos į Prancūziją. 

Mokėsi vietovardžius ir asmenvardžius. 

 

 

 

Atviros (integruotos) veiklos ,, Sportuoja visa šeima” aprašymas 

 

Švietimo institucija 

 

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazija 

 

Autorius arba autorių grupė, 

pareigos, kvalifikacinė kategorija  

 Irena Jucienė- pradinių klasių vyr. mokytoja,Vytautas Jucys- 

kūno kultūros vyr. mokytojas, Birutė Tuskienė- pradinių klasių 

vyr . mokytoja, Daivutė Kirvėlienė- pradinių klasių mokytoja 

metodininkė, Rita Palskienė- pradinių klasių vyr. mokytoja. 

Dalykas, sritis, klasė Kūno kultūra.Netradicinis fizinis aktyvumas, sveika gyvensena.   

1-4 klasių mokiniai ir jų šeimos nariai 

Tema  

 

,,Sportuoja visa šeima” 

Uždavinys  

 

1.Skatinti gimnazijos bendruomenę sistemingai sportuoti, 

sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulumu. 

2. Propaguoti sveiką gyvenimo būdą. 

 

Kompetencijos  

 

Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas. 

 

Integracija   

 

Sveikatos ugdymo bendroji programa. Prevencinės programos. 
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Diferenciacija  

 

Diferencijavimas pagal šeimos narių skaičių,  amžių, lytį. 

Metodai   Komandinis, varžybinis 

Pamokos/veiklos eiga 

 

 

 

 

 

 

1. Šventės atidarymas. 

Išsirikiavimas, pasisveikinimas Linkėjimai- sveikos 

konkurencijos, darnos, stiprybės ir sėkmės. 

Komandų sudarymas: du tėčiai išrenkami kapitonais. Jie burtų 

keliu pasirenka šeimas(ištraukia lapukus su šeimos 

vardu).Komandos rikiuojasi į nurodytą vietą. 

2. Rungtys. 

Vyko keturios sporto rungtys. Pirma skirta ištvermei, jėgai 

.,,Tunelis”- dalyviai stengėsi kuo greičiau ir vikriau perlįsti 

tunelį.Antra-šoklumui, bendradarbiavimui- ,, Su maišu”. Trečia 

rungtis greitumui, vikrumui -,,Estafetė su kliūtimis”. 

Ketvirta,skirta vikrumui, orientacijai su kamuoliais - 

,,Gyvatukas”. 

3. Aptarimas, apdovanojimas, šventės uždarymas. 

Laimi visi: ir tėveliai, nes gali matyti aktyvų ir laimingą vaiką, ir 

vaikai, besididžiuojantys savo sportiškais ir stipriais tėveliais. 

Likus dviem savaitėm iki renginio visi pradinių klasių mokiniai 

parsinešė kvietimus į sporto šventę,, Sportuoja visa šeima” su 

renginio programa ir nuostatais. 

Šeimų registracija vykdoma iki renginio pradžios. 

10 minučių iki renginio  dalyviai, grojant muzikai, susipažįsta su 

sporto sale ir  mankštinasi individualiai. 

 

Rezultatas  

 

 

Mokinys, padrąsintas artimųjų įgauna didesnį pasitikėjimą savo 

jėgomis;tėvai turi galimybę stebėti ir džiaugtis vaiko gebėjimais; 

patirtos emocijos ir jausmai paskatins  sveiką ir aktyvų 

laisvalaikio leidimą. 
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Atviros (integruotos) pamokos ,, Kodėl reikia mankštintis ir grūdintis?“ aprašymas 

 

Švietimo institucija 

 

Debeikių pagrindinė mokykla 

Autorius arba autorių grupė, pareigos, 

kvalifikacinė kategorija  

G. Šapokaitė, pradinių klasių vyr. mokytoja 

Dalykas, sritis, klasė Pasaulio pažinimas, 3 kl.  

Tema  

 

Kodėl reikia mankštintis ir grūdintis? 
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Uždavinys  
 

Paaiškinti fizinio aktyvumo įtaką žmogaus sveikatai ir išmokti 
2-3 pratimus įvairioms kūno dalims lavinti. 

Kompetencijos  

 

Kūrybiškumas, socialinė, asmeninė, mokėjimas mokytis. 

Integravimas 

 

Kūno kultūra, matematika 

Diferencijavimas 

 

Šiai pamokai diferencijavimas netaikomas, nes visas veiklas 

gali atlikti ir spec. poreikių mokiniai. 

Metodai 

 

,,Minčių lietus“, diskusija, tyrimas, grupinis darbas 

Pamokos  eiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pamoka pradedama  ,,minčių lietumi‘‘. Vardijamos 

asociacijos žodžiui ,,sveikata“. 

  Prasideda diskusija, kodėl sveikas žmogus yra laimingesnis 

už sergantį. Suformuluojama išvada. 

  Grupelėse aptariama, kaip galima stiprinti sveikatą. 

Apibendrinama. 

 Tada atliekamas tyrimas. Lentoje surašomi visi būreliai, 

kuriuos mokiniai lanko mokykloje ir už jos ribų. Mokiniai, 

prieidami prie lentos, pasižymi kuriuos lanko. Popieriaus lape 

nubraižoma diagrama. Išsiaiškinama, koks sporto būrelis 

populiariausias.  

 Atliekama kūrybinė veikla. Mokiniai susiskirstę poromis, 

išsitraukia lapelius, kur surašytos atskiros kūno dalys. Kuria 2 

pratimus, išsitrauktai kūno daliai lavinti. Pasibaigus laikui, 

sugalvotus pratimus demonstruoja klasės draugams. 

 Išdalijami lapai su užkoduotais žodžiais(dalijamosios 

medžiagos lapas) ir užrašomos grūdinimosi taisyklės.   

Rezultatas  

 

 

 

 

 

Gebės paaiškinti fizinio aktyvumo įtaką žmogaus sveikatai . 

Mokės keletą pratimų įvairioms kūno dalims lavinti. 

Supras , kas yra grūdinimasis ir pateiks 1-2 pavyzdžius kaip 

reikia grūdintis. 

Norintys gauti išsamesnę integruotos veiklos aprašymą, kreipkitės eletroniniu adresu:   

grazinasap@gmail.com 

 

 Atviros (integruotos) pamokos ,, Gyvūnai, gyvenantys šeimomis“ aprašymas 

 

Švietimo institucija 

 

Anykščių r. Svėdasų  Juozo Tumo – Vaižganto gimnazija 

Autorius arba autorių grupė, 

pareigos, kvalifikacinė 

kategorija  

Daivutė Kirvėlienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė  

Danutė Rimienė, gimnazijos bibliotekininkė 

Dalykas, sritis, klasė Pasaulio pažinimas. 4 klasė. Informacijos paieška bibliotekoje. 

Tema  Gyvūnai, gyvenantys šeimomis 
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Uždavinys  

 

Remdamiesi vadovėlyje pateikta informacija ir asmenine patirtimi, 

apibūdins bendruomeninių gyvūnų gyvenimo būdą.  

Dirbdami porose gebės rasti 4-5 gyvūnų bendrijų pavyzdžius 

enciklopedijose, žinynuose ir internete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencijos  

 

Asmeninė:  

pažįsta save ir remiasi stipriosiomis savybėmis;  

atsižvelgdamas į situaciją įvertina savo jėgas, priima iššūkius.  

Komunikavimo:  

mokosi pagrįsti savo požiūrį, tariasi su poros nariu;  

perteikia susistemintą informaciją žodžiu.  

Pažinimo:  

domisi naujomis galimybėmis pasiekti tikslą.  

Mokėjimo mokytis:  

kryptingai veikia įgyvendindami pamokos uždavinį;  

išbando ir renkasi mėgstamus mokymosi būdus;  

įsivertina mokymosi pažangą.  

Socialinė:  

dirba kartu pagal aptartas taisykles;  

tariasi su draugu.  

Integracija  

 

Pasaulio pažinimas / IT / biblioteka 

Diferenciacija  

 

Užduočių taikymas pagal mokinių gebėjimų lygį: rasti ne 4-5 gyvūnų 

bendrijas, o 2-3. 

Metodai 

 

Aiškinimas, darbas porose, demonstravimas, IKT panaudojimas, 

praktinis darbas, diskusija. 

Pamokos/veiklos eiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mokiniai susiranda sau porą, naudodami paveikslėlių korteles.   

2. Pamokos temos ir uždavinių aptarimas.  

3. Praktinė. Mokiniai išsitraukia užduotis: lapelyje užrašyti 

gyvūnų pavadinimai. Enciklopedijose ir žinynuose turi rasti, ar 

nurodytas gyvūnas gyvena šeimomis ar ne. Reikia  nurodyti 

enciklopedijos pavadinimą ir puslapį, kuriame rado atsakymą.  

4. Gimnazijos bibliotekininkė priminė, kaip reikia susirasti 

reikiamą informaciją. 
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Kam nesisekė ar nesurado reikiamos informacijos enciklopedijose, tie 

mokiniai kartu su bibliotekininke ieškojo internete.  

 

5. Pateikė darbus mokytojų vertinimui. 

6. Atlikę užduotį ir įvertinti mokiniai, padedami mokytojo, 

formuluoja išvadas.  

7. Refleksija. Užpildo anketas, kuriose parašo, ar gali rasti 

informaciją enciklopedijose, žinynuose, internete ar ne. Kas 

sekėsi geriausiai, kas sunkiausiai. 

Rezultatas  

 

 

 

 

 

 Tokioje pamokoje tobulėja ir mokinys, ir mokytojas.  

 Geriau įsimenama reikiama informacija. 

 Mokymas ir mokymasis tampa efektyvesni.  

 Darbai atliekami naudojant IT programas – taip tobulinama 
kompiuterinė ir informacinė kultūra.  

 Mokiniai mokosi bendrauti bei bendradarbiauti.  

 Didėja mokinių mokymosi motyvacija. 
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Atviros (integruotos) pamokos ,, M.K. Čiurlionis– dailininkas ir kompozitorius“ aprašymas 

 

Švietimo institucija 

 

Anykščių rajonas Svėdasų Juozo Tumo- Vaižganto gimnazija

  

Autorius arba autorių grupė, pareigos, 

kvalifikacinė kategorija  

Istorijos  vyr. mokytoja Gražina Gvozdaitė 

Dalykas, sritis, klasė Istorijos pamoka 5 klasė 

Tema  

 

 M.K. Čiurlionis– dailininkas ir kompozitorius. 

 

Uždavinys  

 

Mokiniai pasinaudodami vadovėlio tekstu, dokumentais, 

pateiktimis ir iliustracijomis:  

1. Suformuos vaizdinius apie Mikalojaus Konstantino 

Čiurlionio gyvenimą ir veiklą. 

2. Ugdys suvokimą,  kad M.K. Čiurlionis buvo naujos dailės 

krypties pradininkas. 

Kompetencijos  

 

Dalykinės ir pažinimo kompetencijos ugdymas: domėsis 

aplinka ir jos raida. Mokymosi mokytis gebėjimų ugdymas: 

gebės apibendrinti informaciją. 

 

Integracija  Muzika, dailė. 

Diferenciacija  

 

Namų darbai. Darbas grupėms: pirma grupė parašys rašinėlį 

apie M. K. Čiurlionio gyvenimą, antra grupė apibūdins 

pasirinktus 1-2 muzikos ir dailės kūrinius, trečia grupė 

parengs pranešimą 6-7 sakiniai  apie M.K. Čiurlionio 

atminimo įamžinimo vietas. 

Metodai 

 

Darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, 

aiškinimas, diskusija. 

Pamokos eiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Mokytoja mokiniams pristato pateiktis apie M. K. Čiurlionio 

svarbiausius gyvenimo etapus. 7 min. 

II. Mokiniai suskirstomi į grupes. Kiekvienai grupei 

pateikiama  po dvi M. K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijos. 

Užduotis. Mokiniai aptaria, kas vaizduojama paveiksluose, 

sugalvoja pavadinimus. 7 min. Pristato klasei. Mokytojos 

komentarai. 

 Užduotis. „Minčių lietus“ Mokiniai užsimerkę klauso  M. 

K.Čiurlionio kūrinius – simfonines poemas „Miške“ ir „Jūra.“ 

10 min. 

 Kilusias mintis surašo į sąsiuvinį, bando spėti kūrinių 

pavadinimus. Diskusija. 5 min. 

Apibendrinimas. Mokiniai pildo  

Užduočių sąs. II d. 7 p. 1, 2 užduotys. 7 min. 

Namų darbai. 3 min. 

Rezultatas  

 

 

 

 Geba apibūdinti M.K. Čiurlionio gyvenimą ir veiklą. 

Suvokia,  kad M.K. Čiurlionis buvo naujos dailės krypties 

pradininkas. 
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Atviros (integruotos) pamokos ,, Piramidės ir jų paslaptys“ aprašymas 

 

Švietimo institucija 

 

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla 

Autorius arba autorių grupė, pareigos, 

kvalifikacinė kategorija  

Daiva Tručinskienė –mokytoja metodininkė 

Irena Klimašauskienė – mokytoja - metodininkė 

Dalykas, sritis, klasė 7 klasė , istorija, 

 matematika  

Tema  

 

Piramidės ir jų paslaptys 

Uždavinys  

 
• Gebės nusakyti Senovės Egipto piramidžių paskirtį 

•  statymo ypatumus 

• atliks piramidžių matavimus 
 

Kompetencijos  

 

Mokymasis  mokytis ir mokyti kitus, bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

Integracija  

 

Istorija, matematika 

Diferenciacija  

 

Keturios mokinių grupės pagal gebėjimus 

Metodai 

 

Darbas grupėse, darbas su žemėlapiu, darbo pristatymas 

Pamokos eiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I grupė – Istorija 

Nusakote piramidžių geografinę padėtį,  

Granito luitus piramidėms statyti egiptiečiai gabeno iš 

Asuano apylinkių. Nustatykite kokiu atstumu juos 

transportavo.  

Matematinė užduotis 

II grupė – 

Piramidžių statyba. Kokių sunkumų kildavo statybininkams 

Palyginkite, kaip šiais laikais atliekami tokie sunkūs darbai.  

Matematinė užduotis: 

III grupė –istorija: 

Piramidžių paskirtis. Sfinksą ir jo paskirtį.  

Matematikos užduotis: 

IV grupė – Istorijos užduotis: 

Savaitę dalyvavote piramidės statybose. 

Sudarykite sąrašą organizacinių darbų, užtikrinančių statybos 

eigą ir normalų žmonių gyvenimą. 

Kodėl piramidės ir dabar svarbios Egiptui 

Matematinė užduotis.  
I grupė 
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II grupė 

 
 
III grupė 

 
IV grupė 

3. Cheopso piramidė yra taisyklingosios keturkampės piramidės formos. Jos pagrindas yra kvadratas. 

Pagrindo briaunos (kraštinės) ilgis 230 metrų. Per kiek laiko apeitume piramidę, jei eitume 2 km/h 

greičiu? Atsakymą parašykite minutėmis ir suapvalinkite iki vienetų. 

 

 

 

 

1. Cheopso piramidė yra taisyklingosios keturkampės piramidės formos. Jos pagrindas yra kvadratas. Ji 

sukrauta iš daugiau kaip 2,3 mln.  akmens luitų, kurių kiekvienas sveria apie 2,5 tonos. Kiek sveria 

piramidė? 

 

4.Cheopso piramidė yra taisyklingosios keturkampės piramidės formos. Jos pagrindas yra kvadratas. 

Pagrindo briaunos (kraštinės) ilgis 230 metrų. Piramidės aukštis 150 metrų. Apskaičiuokite piramidės 

tūrį. Tūrio formulė V = 
1

3
· S pagrindo · H, (S pagrindo   - piramidės pagrindo plotas, H- piramidės aukštis). 
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Rezultatas  

 

 

 

 

 

Išmoko: 

piramidės buvo faraonų kapavietės, 

kaip jos buvo statomos , 

tai vienas iš septynių pasaulio stebuklų išlikęs iki mūsų dienų 

Pritaikė  matematines žinias piramidžių uždavinių 

sprendimui 

 

 

 

Atviros (integruotos) pamokos ,, Žinduoliai“ aprašymas 

 

 

Švietimo institucija 

 

Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras 

Autorius arba autorių grupė, pareigos, 

kvalifikacinė kategorija  

Rasa Jurelienė biologijos vyr. mokytoja 

Dalykas, sritis, klasė Biologija, 7 klasė 

Tema  

 

Temos „Žinduoliai“ apibendrinamoji pamoka. 

Uždavinys  

 

Įtvirtinti žinias apie žinduolių sandaros bei dauginimosi 

ypatumus. 

Kompetencijos  

 

Mokėjomo mokytis, pažinimo, asmeninė. 

Integracija  

 

Matematika, lietuvių kalba. 

Diferenciacija  

 

Mokiniams, besimokantiems pagal individualizuotas ar 

pritaikytas programas, galima naudotis papildomais šaltiniais 

(užrašai, vadovėlis), matematinius skaičiavimus atlieka pagal 

gebėjimus. 

Metodai 

 

Savarankiškas-individualus darbas, galima organizuoti darbą 

grupėmis. 

4.Cheopso piramidė yra taisyklingosios keturkampės piramidės formos. Jos pagrindas yra kvadratas. 

Pagrindo briaunos (kraštinės) ilgis 230 metrų. Piramidės aukštis 150 metrų. Apskaičiuokite piramidės 

tūrį. Tūrio formulė V = 
1

3
· S pagrindo · H, (S pagrindo   - piramidės pagrindo plotas, H- piramidės aukštis). 
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Pamokos/veiklos eiga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Skelbiama pamokos tema.(1min.) 
2. Mokiniai supažindinami su pamokos tikslu ir 

uždaviniais.(1-2min.) 

3. Mokiniams paaiškinama kokios užduotys bus atliekamos 

ir kiek laiko joms bus skiriama, taip pat supažindinami su 

vertinimu (atlikus visas užduotis, mokinys gali surinkti 

20 taškų. Mokytojas už atliktą darbą gali parašyti du 

pažymius ir išvesti vidurkį arba du taškus prilyginti 

vienam pažymio balui.) (3min.) 

4. Mokinių savarankiška veikla. (35 min.) 

5. Skelbiama darbo pabaiga, užduotys surenkamos. 

Aptariami darbai, mokiniams iškilę klausimai.(5min.) 

Rezultatas  

 

 

Integruota užduotis skatins  žigeidumą, praturtins naujomis 

žiniomis, mokinys save įsivertins. 

 

Norintys gauti išsamesnę integruotos veiklos aprašymą, kreipkitės eletroniniu 

adresu:rasajureliene@gmail.com 

 

Atviros (integruotos) pamokos ,, Vienaląsčiai protistai“ aprašymas 

 

Švietimo institucija 

 

Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras 

Autorius arba autorių grupė, pareigos, 

kvalifikacinė kategorija  

Rasa Jurelienė biologijos vyr. mokytoja 

Dalykas, sritis, klasė Biologija, 7 klasė 

Tema  

 

Vienaląsčiai protistai 

Uždavinys  

 

Įtvirtinti žinias apie vienaląsčius protistus. 

Kompetencijos  

 

Mokėjimo mokytis, pažinimo, iniciatyvumo, asmeninę. 

Integracija  

 

Matematika 

Diferenciacija  

 

Mokiniams, besimokantiems pagal individualizuotas ar 

pritaikytas programas, galima naudotis papildomais šaltiniais 

(užrašai, vadovėlis), matematinius skaičiavimus atlieka pagal 

gebėjimus. 

Metodai 

 

Savarankiškas – individualus darbas. 
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Pamokos/veiklos eiga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Skelbiama pamokos tema.(1min.) 
2.Mokiniai supažindinami su pamokos tikslu ir 

uždaviniais.(1-2min.) 

3.Mokiniams paaiškinama kokios užduotys bus atliekamos ir 

kiek laiko joms bus skiriama, taip pat supažindinami su 

vertinimu (atlikus visas užduotis, mokinys gali surinkti 20 

taškų. Mokytojas už atliktą darbą gali parašyti du pažymius 

ir išvesti vidurkį arba du taškus prilyginti vienam pažymio 

balui.) (3min.) 

4.Mokinių savarankiška veikla. (35 min.) 

5.Skelbiama darbo pabaiga, užduotys surenkamos. Aptariami 

darbai, mokiniams iškilę klausimai.(5min.) 

Rezultatas  

 

Sudaroma galimybė mokiniui save įsivertinti, praplėsti žinių 

akiratį, skatinti žigeidumą bei kritinį mąstymą. 

Norintys gauti išsamesnę integruotos veiklos aprašymą, kreipkitės eletroniniu adresu:  

rasajureliene@gmail.com 

 

 

Atviros (integruotos) pamokos ,, Velykiniai pusryčiai. Sveika mityba“ aprašymas 

 

Švietimo institucija 

 

Anykščių r. Debeikių pagrindinė mokykla 

Autorius arba autorių grupė, pareigos, 

kvalifikacinė kategorija  

Inaida Komarova, rusų k. vyr. mokytoja, 

Eglė Januškevičienė , technologijų vyr. mokytoja 

Dalykas, sritis, klasė Rusų k., technologijos ( mityba) 9-10 kl. 

Tema  

 

Velykiniai pusryčiai. Sveika mityba 

Uždaviniai 

 

1. Užrašyti ir teisingai perskaityti patiekalo receptą. 

2. Pasidalinus į 2 grupes pagaminti salotas pagal atsineštus 

receptus. 

3. Aptarti pasirinktus produktus pagal mitybos piramidę. 

4. Nustatyti patiekalų maistinę vertę. 

5. Susipažinti su vitaminų nauda paauglio organizmui. 

6. Pasakyti atliekamų darbo veiksmų pavadinimus, pristatant 

darbo eigą. 

7. Estetiškai paserviruoti patiekalą velykiniams pusryčiams. 

8. Vartoti etiketo žodžius, parašyti sveikinimą draugui. 

Integracija  

 

Pasidalinus į 2 grupes pagaminti salotas pagal atsineštus receptus. 

Nustatyti patiekalų maistinę vertę. 

Estetiškai paserviruoti patiekalą velykiniams pusryčiams. 

Metodai 

 

Praktinis darbas (patiekalų gaminimas), pasakojimas, sveikinimo 

rašymas   

Integruotos pamokos (veiklos) 

fragmentas, idėja, užduotis, vaikų 

atlikti darbai, minčių žemėlapis ar pan. 

Užduotis. Užrašyti ir teisingai perskaityti patiekalo receptą. 

Mokiniai  užrašo patiekalo receptą ir jį perskaito. 

mailto:rasajureliene@gmail.com
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Užduotis. Pasakyti atliekamų darbo veiksmų pavadinimus, 

pristatant patiekalo gaminimo eigą. 

Mokiniai iš duoto veiksmažodžių sąrašo išsiaiškina jų reikšmę, 

išrenka reikalingus žodžius ir papasakoja patiekalo gamybos eigą. 

Mokiniai pavartoja šiuos veiksmažodžius: Pjaustyti – нарезать. 

Smulkiai pjaustyti - Мелко нарезать. Stambiai pjaustyti - 

Крупно нарезать. Sūdyti -  посолить,  добавить соль 

Tarkuoti – натереть на терке. Dėti, sudėti – положить. Maišyti 

– смешать  , перемешать. 

Pjaustyti kubeliais -  нарезать  кубикaми. 

Pakepti -  жарить, пожарить. Pjaustyti kiaušinį -  pубить яйцо. 

Dubenėlis – чашка, šaukštas – ложка. 

Užduotis. Parašyti sveikinimą draugui Velykų proga  
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Įsivertinimas , refleksija 

Grupės įsivertinimas. Pyrago „ raikymas“.   

1 .  Kaip sekėsi bendradarbiauti grupėje? Kodėl? 

2. Kodėl taip įsivertinote savo indėlį į grupės darbą? 

3. Ar pritariate tokiam pyrago pasidalijimui? Kodėl? 

4. Ką kitą kartą dirbdami grupėje darytumėte kitaip? Kodėl? 
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Įsivertink pažymėdamas taip ir ne 

 

 Да Нет 

Я нашел и принес рецепт   

Я писал рецепт   

Я npoчитал рецепт   

Я принес  все продукты   

Я делал еду   

Я отвечал активно   

Я  накрыл  на стол   

Я разговаривал пo русски   
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Atviros (integruotos) pamokos ,, Partizanų kovų atspindžiai kūryboje“ aprašymas 

 

Švietimo institucija 

 

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla 

Autorius arba autorių grupė, pareigos, 

kvalifikacinė kategorija  

Daiva Tručinskienė istorija metodininkė  

Birutė Čielienė lietuvių k. metodininkė 

 

Dalykas, sritis, klasė Istorija, lietuvių k. 10 kl. 

Tema  

 

Partizanų kovų atspindžiai kūryboje 
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Uždavinys  
 

Išsiaiškinti partizaninio judėjimo priežastis, 
partizanų gyvenimo sąlygas ir kaip jos lėmė 

kūrybos tematiką, pobūdį ir žanrus 

 

Kompetencijos  

 
 Gebėjimas analizuoti,  

 daryti išvadas, 

 atsirinkti medžiagą 

Integracija  

 

Istorija, lietuvių kalba 

Diferenciacija  

 

Darbas grupėse pagal gebėjimus, individualizacija 

Metodai 

 

• Darbas grupėse su padalomąja medžiaga, 

•  filmo peržiūra ir aptarimas, 

•  analitinio darbo derinimas su kūrybine veikla 

 

Pamokos eiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmo ,,Partizaninis karas Lietuvoje” ištrauka 

 ( klausimai) 

• kada vyko? 

• nurodyti mažiausiai 4 partizaninio judėjimo priežastis 

• partizanų amžius 

• partizanų socialinė padėtis 

Darbas su padalomąja medžiaga grupėse: 

Apibūdinti partizanų gyvenimo ir buities sąlygas. 

I ir II grupės pristato bunkerių tipus 

III grupė – gyvenimo sąlygos bunkeryje, maistas 

IV grupė - laisvalaikis 

PARTIZANŲ KŪRYBA ir jos aptarimas 

Proza (dienoraščiai, užrašai) 

Poezija (dainos, eilėraščiai) 

       Prozos tekstų ir eilėraščių deklamavimas 

Skaidrės,, Anykščių krašto partizanų takais“ (mokinių 

lankytos vietos) 

Rezultatas  

 

 

Žinių apie partizanų gyvenimą ir rezistencinę kūrybą 

susisteminimas, jausmų pažadinimas per kūrybą .  

Parašytas laiškas žuvusiam partizanui. 

 

 


