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4 KLASĖS MOKINIŲ RAŠTINGUMO GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS TAIKANT LEGO® 

Education METODIKA GRINDŽIAMĄ INTEGRUOTĄ UGDYMO TURINĮ 

 

Pamokų planai 

 

1. PAMOKA: GEDIMINO LAIŠKAI 

2. PAMOKA: GEDIMINO KRIKŠTAS 

3. PAMOKA: SENOVĖS LIETUVIAI 

4. PAMOKA: DIENA BE ELEKTROS 

5. PAMOKA: GIRIŲ KARALIAI 

6. PAMOKA: GYVENIMAS BENDRUOMENĖJE 

7. PAMOKA: DEMOKRATIJA 

8. PAMOKA: TECHNOLOGIJOS 

9. PAMOKA: VARLIAGYVIAI  

10. PAMOKA: AUGALAI 

11. PAMOKA: PLĖŠRŪNAS 

12.PAMOKA: VANDENYNAS PAVOJUJE 

13. PAMOKA: KŪNŲ JUDĖJIMAS 

14. PAMOKA: KELIONĖ PO LIETUVĄ 

15. PAMOKA: GREITIS 

16.PAMOKA: JĖGOS. TRINTIES JĖGA 

 

 

 



 
 
,,4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant Lego metodika grindžiamą integruotą 
ugdymo turinį“ 
 

1. Tema: Kas ką veikė viduramžių Lietuvos turguje (istorija pagal LDK 

Didžiojo Kunigaikščio Gedimino laišką) 

 

Naudojama / reikalinga įranga ,,Lego Story“ kaladėlės, ,,Story 

Visualizer‘‘ programa 

Mokslo sritys, su kuriomis 

susijusi pamoka 

Etika, pasaulio pažinimas, lietuvių kalba 

Problema: Užaugus labai sunku išsirinkti profesiją, 

nes jų šiandieniniame gyvenime yra labai 

daug ir įvairių. 

Kaip atsiranda profesijos, kokios buvo 

viduramžiais? 

Kokių profesijų neliko? 

Iš kur galime žinoti, kokios profesijos buvo 

viduramžiais, kokie šaltiniai mums tai 

rodo? 

Sąvokos, pagrindiniai žodžiai  Laiškas, profesija, amatas, kalvis, turgus, 

malūnininkas, vyskupas, kunigaikštis, 

viduramžiai. 

Ko išmoksta vaikas Tyrinėti ir suprasti negrožinį istorijos 

šaltinio tekstą. 

Taisyklingai užrašyti viduramžių turgaus 

dalyvių dialogą (kalvio ir vietinio 

gyventojo, kunigaikščio ir atvykėlio)  ar 

parašyti laišką. 

Trukmė 90 min. 

 

PAMOKOS PLANAS 

Trukmė Užduotis, reikalinga medžiaga, komentarai 

Pirmas žingsnis - ,,Sudomink“ 

45 min. Skelbiamas pamokos uždavinys: skaitydami istorinius šaltinius, 

žiūrėdami istorinį filmuką, rašydami kunigaikščiui Gediminui 

laišką ar viduramžių turgaus aprašymą  mokiniai gebės išvardinti 

5 amatus, kurie buvo viduramžiais. 

 

Faktai (filmukai, paveikslai) 



 
 
,,4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant Lego metodika grindžiamą integruotą 
ugdymo turinį“ 
 

1. Tema: Kas ką veikė viduramžių Lietuvos turguje (istorija pagal LDK 

Didžiojo Kunigaikščio Gedimino laišką) 

 

Vaikams siūloma  pažiūrėti filmuką apie amatus ir prekybą 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tlh8JxnMz0E 

 

Klausimai: 

Kas yra amatas, kas yra profesija? 

Kokie amatai ir profesijos  buvo viduramžiais, kokios šiandien? 

Ko reikia, kad įgytum amatą ar profesiją? 

 

Mokiniams duodamas istorinio šaltinio ištrauka iš Gedimino 

laiško. 

Gediminas, dievo malone lietuvių ir rusų karalius, 

Žemgalijos valdovas ir kunigaikštis, [siunčia] savo nekintamos 

pagarbos ir palankumo [pareiškimą] ir sveikinimą. 

[Mes kviečiame] vyskupus, kunigus, bet kokio ordino 

vienuolius. <...> Riteriams, ginklanešiams, pirkliams, 

gydytojams, kalviams, račiams, kurpiams, kailiadirbiams, 

malūnininkams, krautuvininkams ir [kitiems] bet kokiems 

amatininkams - šiems visiems išvardintiems [žmonėms] mes 

norime paskirti žemės kiekvienam pagal jo padėtį. 

Tie žemdirbiai, kurie norės atvykti, dešimt metų tedirba 

mūsų žemę be mokesčio. Pirkliai teatvyksta ir išvyksta laisvai, 

be jokių rinkliavų ir muitų, visai be jokių kliūčių. 

 
Iš

trauka iš Gedimino laiško Liubeko, Zundo, Bremeno, 

Magdeburgo, Kelno ir kitų miestų piliečiams  (1323 

sausio 25d.) http://antologija.lt/text/gediminas-gedimino-

laiskai 

 

Grupėse perskaitę duoto laiško ištrauką, parenka 5 amatus ar 

profesijas, kokios buvo tuo laikotarpiu ir užpildo lentelę. 

 

Amatas, 

profesija 

Ką jis veikė Kokią išvadą 

istorikas padarytų 

Kalvis Kalė geležį, darė 

ginklus, kaustė 

arklius... 

Žmonės naudojo 

geležį 

http://antologija.lt/text/gediminas-gedimino-laiskai
http://antologija.lt/text/gediminas-gedimino-laiskai


 
 
,,4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant Lego metodika grindžiamą integruotą 
ugdymo turinį“ 
 

1. Tema: Kas ką veikė viduramžių Lietuvos turguje (istorija pagal LDK 

Didžiojo Kunigaikščio Gedimino laišką) 

 

   

   

   

   

 

Mokiniai pasirinkdami rašo, vieni gali rašyti laišką kunigaikščiui 

Gediminui, kiti gali aprašyti viduramžių turgų ir amatininkų 

dialogą. 

 

Antras žingsnis ,,Konstruok, programuok, bandyk, stebėk“ 

15 min. Konstruojame: 

Su Lego kaladėlėmis ,,Lego story“ konstruojame viduramžių 

turgaus aikštę, amatininkų parduotuvėles, prekybos vietas. 

 

 

Trečias žingsnis ,,Aptark ir užrašyk istoriją“ 

15 min Programuojame:  

 

Naudodami ,,Story Visualizer‘‘ programėlę vaikai ranka rašytą 

laišką kunigaikščiui Gediminui ar viduramžių turgaus aprašymą 

perkelia į planšetę. 

 

Prieš tai mokytoja  ištaiso klaidas, vaikai nufotografuoja  savo 

pastatytą iš Lego kaladėlių turgų ir įkelia į programą. 

 

Ketvirtas žingsnis ,, Pristatyk darbą ir tobulink“ 

10 min. Pristatomas darbas: kiekvienas vaikas, ar darbo grupė pristato 

savo darbą – tai, ką sukonstravo ir tai ką aprašė. 

 

Pateikia vaikai, ką darytų kitaip, ką galima būtų patobulinti, 

papildyti. 

Penktas žingsnis ,,Tvarkyk“ 

5 min. Sutvarkome darbo vietą. 



 
 
,,4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant Lego metodika grindžiamą integruotą 
ugdymo turinį“ 
 

1. Tema: Kas ką veikė viduramžių Lietuvos turguje (istorija pagal LDK 

Didžiojo Kunigaikščio Gedimino laišką) 

 
 



 
 
,,4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant Lego metodika grindžiamą integruotą 
ugdymo turinį“ 
 

2.Tema: Kokią Lietuvą matome iš Gedimino laiškų (ar ketino Lietuvos 

Didysis kunigaikštis Gediminas tapti krikščioniu?) 

 

 

Naudojama / reikalinga įranga ,,Lego Story“ kaladėlės, ,,Story 

Visualizer‘‘ programa 

Mokslo sritys, su kuriomis 

susijusi pamoka 

Etika, pasaulio pažinimas, lietuvių kalba 

Problema: Sunku atkurti istorijos faktus, kur tiesa, o 

kur melas, kaip patikrinti, kai nebuvo 

fotoaparatų ir nuotraukų, kurios liktų iki 

mūsų dienų. Kaip istorikai tyrinėja? Ar iš 

tiesų kunigaikštis Gediminas norėjo 

krikštytis? 

Sąvokos, pagrindiniai žodžiai  Istorinis šaltinis, krikštas, kunigaikštis 

Gediminas, argumentas, teiginys, išvada 

Ko išmoksta vaikas Tyrinėti istorinius šaltinius: Gedimino 

laišką, monetas ir kitus istorinius šaltinius. 

Patikrinti teiginius, ar jie teisingi ar 

klaidingi ir pateikti argumentus bei faktus, 

išmoks juos teisingai užrašyti. 

Trukmė 90 min. 

 

PAMOKOS PLANAS 

Trukm

ė 

Užduotis, reikalinga medžiaga, komentarai 

Pirmas žingsnis - ,,Sudomink“ 

45 

min. 

Skelbiamas pamokos uždavinys:  žiūrėdami filmuką apie Gedimino 

valdymo laikus, skaitydami istorinius šaltinius, statydami Gedimino pilį iš 

Lego kaladėlių, vaikai gebės atsakyti į klausimą, ar Gediminas norėjo 

priimti krikščionybę ar nenorėjo.  

 

Pirmiausiai vaikams siūloma   pažiūrėti filmuką apie Gedimino pilies 

statybą 

https://www.youtube.com/watch?v=2vDGJV7Qav8 

 

Po to vaikai apžiūri Gedimino atvaizdą 

https://www.youtube.com/watch?v=2vDGJV7Qav8


 
 
,,4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant Lego metodika grindžiamą integruotą 
ugdymo turinį“ 
 

2.Tema: Kokią Lietuvą matome iš Gedimino laiškų (ar ketino Lietuvos 

Didysis kunigaikštis Gediminas tapti krikščioniu?) 

 

 

 

 
Lietuvos Didysis kunigaikštis Gediminas (Vilniui 690 metų)! 

Tiražas: 999 vnt. 

Metalas: Žalvaris. 

Skersmuo: 51 mm. 

Autorius: Lina Kalinauskaitė. 

Kilmės šalis: Lietuva. 

Medalis nukaldintas: Lietuvos monetų kalykloje. 

Išleistas: 2013 m. 

Papildoma informacija: Medalis turi sertifikatą. 

 

Perskaito  Gedimino rašytą  laišką Popiežiui: 

Didžiai   prakilniam   tėvui   viešpačiui   Jonui,   Romos   sosto   

aukščiausiajam   kunigui, Gediminas, lietuvių ir daugelio rusų ir t. t. 

karalius. <...> Mūsų pirmtakas karalius Mindaugas su visa savo 

karalyste buvo atsivertęs į Kristaus tikėjimą, bet dėl <...> žiaurių 

nuoskaudų ir nesuskaičiuojamų išdavysčių jie visi nuo to tikėjimo atkrito 

<...> 

Šventasis ir garbingasis tėve! Mes su krikščionimis kariaujame ne dėl to, 

kad sunaikintume katalikų tikėjimą, bet kad pasipriešintume mums 

[daromoms] skriaudoms, kaip tai daro krikščionių karaliai bei valdovai 

<...> 

Apie visa tai, garbingasis tėve, mes rašome tuo tikslu, kad jūs 

žinotumėte <...>. O dabar, šventasis ir garbingasis tėve, labai prašome 

atkreipti savo dėmesį į mūsų apverktiną būklę, nes mes, kaip ir kiti 



 
 
,,4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant Lego metodika grindžiamą integruotą 
ugdymo turinį“ 
 

2.Tema: Kokią Lietuvą matome iš Gedimino laiškų (ar ketino Lietuvos 

Didysis kunigaikštis Gediminas tapti krikščioniu?) 

 

 

krikščionių karaliai, esame pasirengę visuose dalykuose jums paklusti ir 

priimti krikščionių tikėjimą, kad tik mūsų nevargintų anksčiau minėtieji 

kankintojai, būtent, minėtasis [kryžiuočių ordino] magistras ir broliai. 

Ištrauka iš Gedimino laiško 

popiežiui Jonui XXII (1322) 

http://antologija.lt/text/gedimin
as-gedimino-laiskai 

 

Peržiūri interaktyvią  pateiktį, kuri padeda suprasti, kas yra 

patikimas šaltinis 

 

Interaktyvi pateiktis: 

Kaip rasti gerą istorijos šaltinį. 

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=197 

 

Vaikams duodama lentelė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remiantis analizuotais šaltiniais, užpildo lentelę 

 

Teiginys (išvada) Argumentas 

(pagrindimas) 

Duomenys (faktai ir 

įrodymai) 

Gediminas rūpinosi 

savo valstybės 

klestėjimu 

Nes jis kvietė žmones 

iš užsienio atvykti 

gyventi ir dirbti 

Lietuvoje 

Išliko valdovo rašyti 

laiškai 

Gediminas save laikė 

karaliumi 

 

 

 

 

 

Gediminas tikėjo 

pagonybe 

 

 

 

http://antologija.lt/text/gediminas-gedimino-laiskai
http://antologija.lt/text/gediminas-gedimino-laiskai
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=197


 
 
,,4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant Lego metodika grindžiamą integruotą 
ugdymo turinį“ 
 

2.Tema: Kokią Lietuvą matome iš Gedimino laiškų (ar ketino Lietuvos 

Didysis kunigaikštis Gediminas tapti krikščioniu?) 

 

 

 

 

Gediminas kariavo 

su priešais 

 

 

 

 

 

Gediminas norėjo 

priimti krikščionybę 

 

 

 

 

 

Gediminas pastatė 

pilį 

 

 

 

 

 

Gediminas tikėjo 

sapnais 

 

 

 

 

 

Gediminas buvo 

protingas ir sumanus 

 

 

 

 

Gediminas buvo 

draugiškas 

 

 

 

 

 

Gediminas mylėjo ir 

saugojo savo šalį 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antras žingsnis ,,Konstruok, programuok, bandyk, stebėk“ 

15 

min. 

Konstruojame: 

Su Lego kaladėlėmis ,,Lego story“ konstruoja Gedimino pilį. 

 



 
 
,,4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant Lego metodika grindžiamą integruotą 
ugdymo turinį“ 
 

2.Tema: Kokią Lietuvą matome iš Gedimino laiškų (ar ketino Lietuvos 

Didysis kunigaikštis Gediminas tapti krikščioniu?) 

 

 

 
 

 

Trečias žingsnis ,,Aptark ir užrašyk istoriją“ 

15 min Programuojame:  

 

Naudodami ,,Story Visualizer‘‘ programėlę vaikai plačiau pagrindžia 

vieną iš pasirinktų teiginių: ,,Gediminas mylėjo ir saugojo šalį“, 

,,Gediminas tikėjo sapnais“... 

 

Prieš tai mokytoja  ištaiso klaidas, vaikai nufotografuoja  savo pastatytą iš 

Lego kaladėlių Gedimino pilį  ir įkelia į programą. 

 

Ketvirtas žingsnis ,, Pristatyk darbą ir tobulink“ 

10 

min. 

Pristatomas darbas: kiekvienas vaikas, ar darbo grupė pristato savo darbą 

– tai, ką sukonstravo ir tai ką aprašė. 

 

Pateikia vaikai, ką darytų kitaip, ką galima būtų patobulinti, papildyti. 

Penktas žingsnis ,,Tvarkyk“ 

5 min. Sutvarkome darbo vietą. 

 



 
 
,,4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant Lego metodika grindžiamą integruotą 
ugdymo turinį“ 
 

3. Tema: KAIP GYVENO SENOVĖS LIETUVIAI? (ISTORIJA PAGAL 

IŠTRAUKAS IŠ S.DAUKANTO KNYGOS ,,BŪDAS SENOVĖS 

LIETUVIŲ...“) 

 

Naudojama / reikalinga įranga ,,Lego Story“ kaladėlės, ,,Story 

Visualizer‘‘ programa 

Mokslo sritys, su kuriomis 

susijusi pamoka 

Etika, pasaulio pažinimas, lietuvių kalba 

Problema: Padėti vaikams suprasti senovę, kaip 

žmonės maitinosi, kaip dirbo iš patikimų 

šaltinių. Mokyti analizuoti praeitį ir surasti  

panašumus ir skirtumus. Padėti vaikams 

atsakyti į klausimą, ar senovėje žmonėms 

buvo lengviau gyventi negu dabar, ar jie 

valgė skanesnį maistą, rengėsi gražesniais 

rūbais. 

Sąvokos, pagrindiniai žodžiai  Senovės darbai, senovės maistas, 

patiekalai, darbo įrankiai, senovės 

drabužiai. 

Ko išmoksta vaikas Tyrinėti istorinius šaltinius: S. Daukanto 

ištraukas apie maistą ir lietuvių darbus, kad 

galėtų palyginti šiandien žmonių gyvenimą 

su senove, ugdytųsi kritinis bei kūrybinis  

mąstymas. 

Trukmė 90 min. 

 

PAMOKOS PLANAS 

Trukmė Užduotis, reikalinga medžiaga, komentarai 

Pirmas žingsnis - ,,Sudomink“ 

45 min. Skelbiamas pamokos uždavinys:  analizuodami istorinį šaltinį ir 

kurdami su lego kaladėlėmis ryto, dienos ir vakaro darbus, gebės 

atsakyti į klausimą kurių žmonių gyvenimas buvo lengvesnis, 

sotesnis ir gražesnis: senovės ar šiandien dienos.  

Siekiant sudominti vaikus su tema, pasiūloma nukeliauti į 

Buities muziejų susipažinti su senovės darbo įrankiais: 

 



 
 
,,4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant Lego metodika grindžiamą integruotą 
ugdymo turinį“ 
 

3. Tema: KAIP GYVENO SENOVĖS LIETUVIAI? (ISTORIJA PAGAL 

IŠTRAUKAS IŠ S.DAUKANTO KNYGOS ,,BŪDAS SENOVĖS 

LIETUVIŲ...“) 

 

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=35 

 

 

Po to vaikams duodama ištrauka iš S. Daukanto knygos 

,,Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“, kurią turi 

perskaityti 

 

Atidžiai perskaityk tekstą ir atlik apačioje esančias užduotis. Gali 

pasirinkti berniukai apie vyrų darbus, mergaitės apie moterų 

darbus. 

Apie lietuvių darbus 

Darbuose visi buvo veiklūs ir skudrūs, vyriškieji ir 

motriškosios; pirmieji lietos ir ūkės reikalais rūpinos, o 

motriškosios su namų darbais <...>. Kad vyriškieji vieni 

dieną ir naktį medėj brūzdė, <...> rąstus <...> kirsdami, 

<...> kiti medžiojo žvėris, meškas, briedžius, lūšis, taurus 

ir kitas smulkmes, <...> kiti ežeruose ir upėse <...> spendė 

ar tinklais žvejojo, kiti ant galo neprietelių karėj graudino 

ar lietos žygius ir keliones tolimas tolimesnes prekiodami 

atlikdavo <...> 

Tuo tarpu motriškosios po namus trūsėjo. Žiemą linus 

šukavo, vilnas kedino ir verpė, vienos audė audeklus, <...> 

kitos arė, sėjo, šieną piovė ir grėbė, javus nuo dirvų 

valijo, daržus ravėjo, gyvulius liuobė <...>, suolus, staktas, 

palanges, duris iš vidaus ir lauko, kaip sakiau, šveitė <...>. 

Nuo ko kiekvienas gali manyti, jog lietuvės senovėj 

gebėjo baltą drabužį dėvėti ir buvo viežlybos gaspadinės, 

gašios žmonos ir skaisčios mergaitės. Kas dar yra 

stebuklingesniu, rūstoj ir kruvinoj dienoj motriškosios 

stojo į karę lygiai su vyriškaisiais kariauti <...>. 

Ištrauka iš S. Daukanto knygos „Būdas senovės lietuvių, 

kalnėnų ir žemaičių“ (1845) 

http://antologija.lt/text/simonas-daukantas-budas-

senoves-lietuviu-kalnenu-zemaiciu/3 

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=35
http://antologija.lt/text/simonas-daukantas-budas-senoves-lietuviu-kalnenu-zemaiciu/3
http://antologija.lt/text/simonas-daukantas-budas-senoves-lietuviu-kalnenu-zemaiciu/3


 
 
,,4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant Lego metodika grindžiamą integruotą 
ugdymo turinį“ 
 

3. Tema: KAIP GYVENO SENOVĖS LIETUVIAI? (ISTORIJA PAGAL 

IŠTRAUKAS IŠ S.DAUKANTO KNYGOS ,,BŪDAS SENOVĖS 

LIETUVIŲ...“) 

 

 

 

 

Užduotis. Surask 5 senovinius darbus ir įrašyk į 

lentelę. 

Kokius 

SENOVĖJE 

VYRAI darbus 

dirbo 

Kokius ŠIANDIEN 

VYRAI darbus 

dirba 

  

  

  

  

  

 

 

Kokius 

SENOVĖJE 

MOTERYS  darbus 

dirbo 

Kokius ŠIANDIEN 

MOTERYS  

darbus dirba 

  

  

  

  

  

 

Atidžiai perskaityk tekstą ir atlik apačioje esančią užduotį.  

Apie lietuvių darbus 

Valgė visi vasarą ant žemės <...> išsitiesę, kaip 

šiandien dar tebdaro šienuodamies, ant plikos vejos, 

dembliais ar meškenomis pasikloję, sriuobalą srėbė, su 

duona pasikąsdami 



 
 
,,4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant Lego metodika grindžiamą integruotą 
ugdymo turinį“ 
 

3. Tema: KAIP GYVENO SENOVĖS LIETUVIAI? (ISTORIJA PAGAL 

IŠTRAUKAS IŠ S.DAUKANTO KNYGOS ,,BŪDAS SENOVĖS 

LIETUVIŲ...“) 

 

<...>. Paprastai sriuobalu buvo <...> putra; jei tam kartui ją 

virė, tad buvo vanduo, su miltais suvirintas, ir truputį pienu 

saldžiu pražilinta; juo daugiau tenai miltų ir pieno buvo, 

juo skanesne vadinos <...>. Antras jų <...> sriuobalas buvo 

batviniai, kuriuos rūgusius, smulkiai kaponėj sukapoję, 

virė su džiovinta jautienos, briedienos ar kiaulienos mėsa; 

batvinių stokodami, virė rūgštą lapynę. <...> Mėsą jautieną, 

kiaulieną, tankiai džiūvusią, žalią valgė namie ar kelionėj  

<...>.  Valgė dar pupas, žirnius, <...> vėdarus, košę  <...>, 

lygia dalia diduomenė, kaip ir kiti ūkininkai, nesgi 

diduomenė <...> vadinos vyresnieji, kuriuos patys sau 

pakėlė, protu, išminčia, nuomone ir narsybe kitus vyrus 

pranokiančius. Tarp skaninių ir vaišės valgių buvo <...> 

skilandis, lašiniai, dešros <...>. Grybus taip pat valgė 

slėgtus ir džiovintus, užvis rūgštai virtus. 

 

Ištrauka iš S. Daukanto knygos „Būdas senovės 

lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ (1845) 

http://antologija.lt/text/simonas-daukantas-budas-
senoves-lietuviu-kalnenu-zemaiciu/3 

 

 

Surask tekste, kokį maistą valgė senovėje, surašyk kairėje lentelės 

pusėje, o dešinėje surašyk maisto pavadinimus kuris valgomas ir 

šiandien, ne tik senovėje. 

 

Senovinis maistas Senovinis maistas, kuris 

valgomas šiandien 

  

  

  

  

  

  

http://antologija.lt/text/simonas-daukantas-budas-senoves-lietuviu-kalnenu-zemaiciu/3
http://antologija.lt/text/simonas-daukantas-budas-senoves-lietuviu-kalnenu-zemaiciu/3
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Antras žingsnis ,,Konstruok, programuok, bandyk, stebėk“ 

15 min. Konstruojame: 

Su Lego kaladėlėmis ,,Lego story“ pasakojimą, susidedantį iš 3 

dalių: 

I. Senovės žmonių ryto darbai; 

II. Senovės žmonių dienos darbai; 

III. Senovės žmonių vakaro darbai; 

 

Berniukai gali rinktis vyrų darbus, o mergaitės moterų darbus, 

kuriuos dirbo senovėje. 

 

Trečias žingsnis ,,Aptark ir užrašyk istoriją“ 

15 min Programuojame:  

 

Naudodami ,,Story Visualizer‘‘ programėlę vaikai nufotografuoja 

visas tris sukurtas dalis ir naudodamiesi programa po kiekviena 

nuotrauka parašo po keletą sakinių ką jie lego kaladėlėmis 

pastatė. 

Ketvirtas žingsnis ,, Pristatyk darbą ir tobulink“ 

10 min. Pristatomas darbas: kiekvienas vaikas, ar darbo grupė pristato 

savo darbą – tai, ką sukonstravo ir tai ką aprašė. 

 

Pateikia vaikai, ką darytų kitaip, ką galima būtų patobulinti, 

papildyti. 

Penktas žingsnis ,,Tvarkyk“ 

5 min. Sutvarkome darbo vietą. 
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Naudojama / reikalinga įranga ,,Lego Story“ kaladėlės, ,,Story Visualizer“ 

programa, elektros grandinės rinkinys 

Mokslo sritys, su kuriomis 

susijusi pamoka 

Etika, pasaulio pažinimas, lietuvių kalba 

Problema: Elektros svarba žmogaus gyvenime. Kaip 

žmogus gyventų jeigu nebūtų elektros, kaip 

pasikeistų žmogaus gyvenimas, aplinka. Ar 

reikia taupyti elektrą ir kodėl? 

Sąvokos, pagrindiniai žodžiai  Elektra, elektriniai prietaisai, elektros 

grandinė, laidininkas, izoliatoriai, žala, 

žemės ištekliai, dienotvarkė 

Ko išmoksta vaikas Tyrinėdamas elektros grandinę, žiūrėdamas 

mokomuosius filmukus apie elektrą supras 

elektros vaidmenį žmogui ir pasauliui, 

mokės sujungti elektros grandinę, sukurti 

komiksą, parengti ir  užrašyti savo 

dienotvarkę. 

Trukmė 90 min. 

 

PAMOKOS PLANAS 

Truk

mė 

Užduotis, reikalinga medžiaga, komentarai 

Pirmas žingsnis - ,,Sudomink“ 

45 

min. 

Skelbiamas pamokos uždavinys:  žiūrėdami mokomuosius filmukus apie 

elektrą, atlikdami įvairias kūrybines užduotis su lego ir elektros grandine, 

gebės sukurti komiksą, parengti savo dienotvarkę be elektros prietaisų bei 

įvardinti elektros svarbą žmogaus gyvenime.  

 

Siekiant sudominti vaikus tema, siūloma pažiūrėti filmuką apie 

energiją ir jos šaltinius. 

 

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=107 

 

Mokiniams pateikiami klausimai: 

Ką reiškia žodis energija? 

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=107
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Kas žmonėms teikia energijos? 

Kas yra pagrindinis energijos šaltinis žemėje? 

Kokių gamtos išteklių teikiamą energiją panaudoja žmonės? 

Kam naudojama elektros energija? 

 

Mokiniai dirbdami porose atlieka užduotį. Turi atskirti prietaisus, kurie 

naudoja elektros energiją, nuo prietaisų kurie nenaudoja ir juos surašyti į 

žemiau pateiktą lentelę. 

 

 
 

virdulys 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

viryklė 

 
 

 
 

 
indaplovė 

 
 

 

 
 

kavos 

aparata

s 

 
 

žoliapjovė 

 
 

 
 

 
termosas 

   

 
 
 

Prietaisai, kurie naudoja elektrą Prietaisai, kurie nenaudoja 

elektros 
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Pažiūrime filmuką apie elektros prietaisus.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pUcU79b5sgA  

 

Po filmuko trumpai aptariame: 

• Kuo žmogui svarbi elektra ir jos prietaisai?  

• Kaip leistumėte laiką, jeigu vieną dieną nebūtų elektros? 

 

Skaitomas tekstas 

 

Kas vyksta? 

Žmogaus veikla šiuolaikiniame pasaulyje daro poveikį mūsų aplinkai. Per 

pastaruosius 50 metų padėtis pastebimai pablogėjo: visuotinis atšilimas, 

biologinės įvairovės nykimas, gamtos išteklių eikvojimas, didėjantys atliekų 

kiekiai, didesnis chemikalų naudojimas – visa tai, deja, gali kelti grėsmę 

mūsų aplinkai. 

Tačiau ar mes kada stabtelėjome nors minutėlę ir savęs paklausėme, kodėl 

visa tai vyksta? Kas už tai atsakingas? Žinoma, kaip Europos piliečiai, mes 

esame susirūpinę savo aplinka, tačiau esame linkę kritikuoti kitus, 

pavyzdžiui, pramonės įmones. Dažnai pamirštame, kad mes taip pat darome 

didelį poveikį aplinkai tuo, kaip gyvename ir ką veikiame. Jeigu 

kasdieniame gyvenime rinktumės tinkamai, mūsų poveikis aplinkai galėtų 

tapti teigiamas. Nedideli mūsų kasdienių įpročių pokyčiai kartu galėtų daryti 

didžiulį teigiamą poveikį aplinkai. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pUcU79b5sgA
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Šaltinis: Puoselėkime aplinką! Prieiga in ternete: 

https://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/clean_up_your_act_lt.pdf 

KLAUSIMAI DISKUSIJAI 

1. Kokią žalą elektra daro Žemei? 

2. Ar esate girdėję apie kurią nors iš tekste paminėtų žalų? 

3. Gal žinote kuo dar elektra kenkia Žemei? 

4. Įsivaizduokite, kad viso pasaulio žmonės, tausodami Žemės išteklius, 

nusprendė vieną dieną nenaudoti jokių elektros įrenginių. Kaip tai 

pakeistų jūsų gyvenimą? 

 

 

Porose mokiniai gauna po dienotvarkės lapą. Vaikai pagal pateiktą 

pavyzdį, turi parengti savo dienotvarkę „Diena be elektros“. 

 

Dienotvarkė „Diena be elektros“ 

7.00 – Kėlimasis 

7.05 – Mankšta 

7.10 – Prausimasis ir dantų valymas 

7.20 – Pusryčiai 

7.35 – Kelionė į mokyklą 

8.00 – 12.40 –  

13.00 – Pietūs 

13.30  –  15.00  –  Laisvalaikis,  (dingus  elektrai  ėjome  su  

draugais  į  parką, tyrinėjome gamtą) 
15.00 – 16.00 – Pamokų ruoša 
16.00 – Pavakariai 

16.20 – 19.00 – Žaidimai lauke ar namuose 

19.00 – Bendravimas su šeimos nariais 

19.30 – Vakarienė 

20.00 – Vonios linksmybės (prausimasis, dantų valymas – žibintuvėlį 

laikė tėtis, nes 

buvo tamsu) 

20.30 – Vakaro pasakėlė (pasaką sekė mama) 

  21.00 – Saldžių sapnų! 

Pamokos aptarimas 

• Kaip sekėsi sudaryti dienos be elektros dienotvarkę? Kas pavyko 

geriausiai dirbant drauge? Ko dar reikėtų pasimokyti? 
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Antras žingsnis ,,Konstruok, programuok, bandyk, stebėk“ 

15 

min. 

Konstruojame: 

 

Pirmiausiai mokiniai kompiuteryje, planšetėje atlieka interaktyvų pratimą 

su elektros grandine. 

 

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=146 

 

Atlikus interaktyvią užduotį, mokiniai burtų keliu pasiskirsto į grupes, kuri 

grupė atliks užduotis su Lego story, o kuri - su elektros grandine. 

 

I grupė su Lego kaladėlėmis ,,Lego story“ kuria 3 – 5 dalių komiksą 

„Viena diena be elektros“. 

 

II grupė naudodami elektros grandinių rinkinį jungia elektros grandinę. 

 

Trečias žingsnis ,,Aptark ir užrašyk istoriją“ 

15 

min 

Programuojame:  

 

Naudodami ,,Story Visualizer“ programėlę vaikai nufotografuoja visas 

savo sukurtas pasakojimo scenas. Internete randa jiems tinkamų papildomų 

paveikslėlių ir juos taip pat įkelia į programą (prieš tai paveikslėlius 

išsaugo kaip nuotraukas). Naudodamiesi programa redaguoja paveikslėlius 

ir parašo po keletą sakinių ką jie Lego kaladėlėmis pastatė. 

Vaikai, kurie darė užduotį su elektros grandine taip pat fotografuoja visus 

etapus ir parašo, ką suprato, išmoko darydami šią užduotį.  

Ketvirtas žingsnis ,,Pristatyk darbą ir tobulink“ 

10 

min. 

Pristatomas darbas: kiekviena darbo grupė pristato savo atliktą darbą – tai, 

ką sukonstravo ir aprašė. 

 

Vaikai išsako savo nuomonę, ką darytų kitaip, ką galima būtų patobulinti, 

papildyti. 

Penktas žingsnis ,,Tvarkyk“ 

5 min. Darbo vietos sutvarkymas. 

 

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=146


 
 
,,4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant Lego metodika grindžiamą integruotą 
ugdymo turinį“ 
 

4. Tema: DIENA BE ELEKTROS 
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Naudojama / reikalinga įranga „Lego Story“ kaladėlės, „Story Visualizer“ 

programa 

Mokslo sritys, su kuriomis 

susijusi pamoka 

Etika, pasaulio pažinimas, lietuvių kalba 

Problema: Kodėl giria yra svarbi žmonėms, kaip ji 

nuo senovės iki dabar padeda žmonėms 

išgyventi, kokie ryškūs žmonių veiklos 

miškuose pokyčiai yra įvykę, kodėl girios 

yra saugomos? 

Sąvokos, pagrindiniai žodžiai  Giria, sengirė, kirtimai, biosfera, saugomos 

teritorijos, regioninis parkas, miškas, 

eglynas, amžius, dešimtmetis. 

Ko išmoksta vaikas Tyrinėti, suprasti ir palyginti grožinį ir 

negrožinį tekstą.  

Suprasti informaciją kaip tam tikro istorinio 

konteksto liudijimą, sukuriant praeities ir 

šių dienų žmonių veiklos pokyčių 

pristatymus.   

Trukmė 90 min. 

 

PAMOKOS PLANAS 

Trukm

ė 

Užduotis, reikalinga medžiaga, komentarai 

Pirmas žingsnis – „Sudomink“ 

45 

min. 

Skelbiamas pamokos uždavinys: žiūrėdami dokumentinio filmo apie 

sengirę vaizdo anonsus, analizuodami grožinio ir informacinio teksto 

ištraukas, dirbdami grupėse ir kurdami su lego kaladėlėmis, gebės sukurti 

2 dalių istorijos pristatymą tema – ką veikė lietuviai girioje praeityje ir 

dabar.  

 

Siekiant sudominti vaikus tema, siūloma pažiūrėti vaizdo anonsus iš 

M.Survilos dokumentinio filmo „Sengirė“.  

 

https://vimeo.com/45384930 

 

https://vimeo.com/45384930
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https://www.youtube.com/watch?v=LOjaWq43Bsk 

 

https://www.delfi.lt/grynas/tv/tikroji-lietuvos-sirdis-pasidairykite-kaip-

atrodo-unikali-vieta-kur-izengti-draudziama.d?id=79355465 

 

Mokiniai pildo lentelę. 

Žodis Reikšmė 

Miškas  

Eglynas  

Beržynas  

Ąžuolynas  

Šilas  

Giria  

Sengirė  

 

Mokiniai pasiskirstę į grupes, perskaito duotas šaltinių ištraukas. 

 

Apie girias ir jų naudą 

 

Neišžengiami pušynai, eglynai, beržynai, ąžuolynai nuo amžių 

amžiais suaugę niūksojo ir visi vienų viena giria buvo, upėmis tiktai ir 

upeliais išvagota <...>. Bitės buvo jiems visų naudingiausiais girių 

gyvuliais, nesgi nešė medų ir vašką į dreves; iš medaus darė midų, o 

vašką tankiai leido į svečią šalį <...>.  

Mėsa paukščių ir žvėrių patys maitinos, o nuo speigų ir darganų jų 

kailiais dangstės <...>. Iš tošių, žievių, šaknų ir vyčių pynė ir siuvo namų 

<...> rakandas, <...> rėčius, sėtuves, pintines <...>. Iš beržų ir klevų sulą 

leido, sakus, dervą ir degutą žiburiui tiekė. Kailiais meškų, lūšių, 

briedžių ir taurų jau patys, kaip sakiau, darės, <...> sabalų, kiaunių ir 

ūdrų <...> leido į svetimus kraštus, keisdami į reikalingus sau daiktus, 

beje, į geležį ir druską. 

Uogos pačios ir grybai medėj augo. Ąžuolai, šermukšniai, ievos 

<...> taip pat vaisių nešė, kuriuo jau žmonės, jau paukščiai maitinos 

<...>. Visi tie daiktai taip didžiai reikalingi žmogaus gyvenime, jog be jų 

niekaip negalėjo gyvuoti, ne kame kitur, tiktai tose giriose tebuvo 

gaunami.  

Girios juos šildė ir ne vien nuo biaurių darganų, lytų ir speigų bei 

vėtrų, bet ir nuo pačių neprietelių glemžė: kaipogi, kad kitas tautas pilys, 

https://www.youtube.com/watch?v=LOjaWq43Bsk
https://www.delfi.lt/grynas/tv/tikroji-lietuvos-sirdis-pasidairykite-kaip-atrodo-unikali-vieta-kur-izengti-draudziama.d?id=79355465
https://www.delfi.lt/grynas/tv/tikroji-lietuvos-sirdis-pasidairykite-kaip-atrodo-unikali-vieta-kur-izengti-draudziama.d?id=79355465
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kalnai ir jūros nuo neprietelių gyniojo, tad žemaičius ir kalnėnus, arba 

aukštėjus, traškančios girios ir versmės dangavo.<...>  

Regėdami senieji tokią naudą iš tų girių didžiai jas gerbė ir augino, 

žalius medžius laikė, o <...> sausšakėmis namuose šildės; ir taip, juo 

naudingesnis medis žmogaus gyvenimui buvo, juo didžiau jį saugojo, 

<...> girias taupė ir už šventas turėjo <...>. Ąžuolus ir ąžuolynus pervis 

didžiau gerbė, <...> todėl ąžuolus kirsti, kaipo šventus medžius, patys 

kunigai šventais kirviais tegalėjo. 

 

Ištrauka iš S. Daukanto knygos „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir 

žemaičių“ (1845) 

http://antologija.lt/text/simonas-daukantas-budas-senoves-lietuviu-

kalnenu-zemaiciu/3 

 

Lietuvos miškai 

Lietuvos miškai – vienas svarbiausių Lietuvos biosferos* elementų. 

2014 m. sausio mėnesio duomenimis jų plotas buvo 2177 tūkst. ha ir užėmė 

33,3 % šalies teritorijos. <...> Daugiau nei pusė visų miškų Lietuvoje yra 

spygliuočių, tarp jų vyrauja pušynai. Tarp lapuočių didžiausius plotus 

užima beržynai. <...> Daugiau nei 707,5 tūkst. ha arba 32,5 % visų Lietuvos 

miškų plyti saugomų teritorijų ribose <...>.  

Senovėje beveik visa dabartinė Lietuvos teritorija buvo apaugusi 

miškais. Plintant žemdirbystei, kertant medžius, miškų plotai pradėjo 

mažėti. Pirmojo tūkstantmečio pabaigoje miškai buvo užėmę apie 2/3 

teritorijos. Vyravo plačialapių medžių rūšys. XI a. – XIII a. miškai jau 

dengė 55 % Lietuvos teritorijos, vėliau miškų plotai mažėjo. <...> Dėl 

Antrojo pasaulinio karo ir okupacijos padarinių Lietuvos miškingumas 

šalies dabartinėje teritorijoje buvo mažiausias, apie 20 %. Vėliau jis 

intensyviai didėjo. <...> Daugiausia miškų yra Lietuvos pietrytinėje dalyje. 

Didžiausi miškų masyvai yra Dainavos arba Gudų giria (143 km²) ir 

Labanoro giria (91,1 km²).  

Ištrauka iš Vikipedijos – Lietuvos miškai. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_miškai 

 

* Biosfera – žemės planetos sluoksnis, kuriame gyvena gyvieji 

organizmai. 

 

 

http://antologija.lt/text/simonas-daukantas-budas-senoves-lietuviu-kalnenu-zemaiciu/3
http://antologija.lt/text/simonas-daukantas-budas-senoves-lietuviu-kalnenu-zemaiciu/3
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%A1kas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Biosfera
https://lt.wikipedia.org/wiki/Spygliuo%C4%8Diai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%A1is
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ber%C5%BEas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_saugomos_teritorijos
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%A1kas
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemdirbyst%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Medis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%A1kas
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pla%C4%8Dialapiai_med%C5%BEiai&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/XI_a.
https://lt.wikipedia.org/wiki/XIII_a.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Antrasis_pasaulinis_karas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_miškai
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDem%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://lt.wikipedia.org/wiki/Organizmas
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5. Tema: KODĖL LIETUVIAI SAVE GIRŲ KARALIAIS VADINA?  

 

Grupėse perskaitę duotų tekstų ištraukas, ieško informacijos apie tai, kokį 

mūsų šalies plotą užima miškai, daro miškų ploto pokyčių laiko juostą.  

 

Užduotis.  

• Iškirpkite žemiau pateiktus laiko juostos ir miško plotų diagramų 

paveikslus.  

• Perskaitykite dar kartą informacinį šaltinį ir pasitikrinkite paveikslų 

duomenis.  

• Sudėkite paveikslus į laiko juostą.    

 

 
       

 
 

• Kokią išvadą suformuluotų tyrėjas remdamasis šia laiko juosta? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

Antras žingsnis „Konstruok, programuok, bandyk, stebėk“ 

15 

min. 

Konstruojame: 

Su Lego kaladėlėmis ,,Lego story“ konstruoja 2 dalių istorijos pristatymą 

tema – ką veikė lietuviai girioje praeityje ir dabar.  

 

Trečias žingsnis „Aptark ir užrašyk istoriją“ 

15 min Programuojame:  

 

Naudodami ,,Story Visualizer“ programėlę vaikai nufotografuoja savo 

sukurtą pristatymą. Internete randa jiems tinkamų papildomų paveikslėlių 
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ir juos taip pat įkelia į programą (prieš tai paveikslėlius išsaugo kaip 

nuotraukas). Naudodamiesi programa redaguoja paveikslėlius ir parašo po 

keletą sakinių ką jie Lego kaladėlėmis pastatė. 

 

Ketvirtas žingsnis ,,Pristatyk darbą ir tobulink“ 

10 

min. 

Pristatomas darbas: kiekviena darbo grupė pristato savo atliktą darbą – tai, 

ką sukonstravo ir aprašė. 

 

Vaikai išsako savo nuomonę, ką darytų kitaip, ką galima būtų patobulinti, 

papildyti. 

Penktas žingsnis „Tvarkyk“ 

5 min. Darbo vietos sutvarkymas. 
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6. Tema: GYVENIMAS BENDRUOMENĖJE 

 

 

Naudojama / reikalinga įranga „Lego Story“ kaladėlės, „Story Visualizer“, 

Microsoft Power Point programos 

Mokslo sritys, su kuriomis 

susijusi pamoka 

Etika, pasaulio pažinimas, lietuvių kalba 

Problema: Gerus santykius ir malonų bendravimą 

padeda užtikrinti patys žmonės, gyvenantys 

veiksnioje savivaldoje. Tik vietiniai 

gyventojai gali geriausiai žinoti, ko jiems 

reikia. Vienoje gyvenvietėje gyventojų 

susirinkime buvo nuspręsta,  kad jų 

vaikams reikia įrengti žaidimų aikštelę. 

Kaip jiems įgyvendinti savo idėją?   

Sąvokos, pagrindiniai žodžiai  Bendruomenė, savivalda 

Ko išmoksta vaikas Tyrinėti ir suprasti, kaip žmonės savo 

iniciatyva gali keisti aplinką, sužino į 

kokius adresatus reikia kreiptis pagalbos. 

Nubraižyti norimą žaidimų aikštelės 

maketą. Sukurti pristatymą.  

Trukmė 90 min. 

 

PAMOKOS PLANAS 

Trukm

ė 

Užduotis, reikalinga medžiaga, komentarai 

Pirmas žingsnis – „Sudomink“ 

45 

min. 

Skelbiamas pamokos uždavinys: piešdami žaidimų aikštelės maketą, 

dirbdami porose iš „Lego“ kaladėlių pastatys žaidimų aikštelę ir atskirus 

jos objektus, gebės parengti pristatymą kodėl pasirinkti objektai yra 

svarbūs žaidimų aikštelei nurodant jų privalumus. 

 

Mokiniams pateikiama užduotis.  

 

1. Užduotis. 

Jūs žinote, kad netoli jūsų, vos už kelių kilometrų gyvena vaikai, kurie 

neturi žaidimų aikštelės. Kartu su draugais nutarėte, kad žaidimų 
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aikštelė reikalinga. Pasitardami tarpusavyje parašykite 5 argumentus, 

kodėl žaidimų aikštelė vaikams yra reikalinga.  

 

Žaidimų aikštelė reikalinga, nes:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Po to vaikai savarankiškai (nediskutuodami su suolo draugu) turi 

pamąstyti, kokios aikštelės norėtų vaikai, kokie objektai joje būtų 

reikalingi. Vaikai gali pasirinkti iki dešimties objektų. Jei nesugalvoja, gali 

pasinaudoti siūlymais, kuriuos ras lentelėje ar pasižiūrėti galimų žaidimų 

aikštelių internete, adresais:  

http://www.fixman.lt/lt/produktai/new-finno-lt 

http://www.zaidimuaiksteliuiranga.lt/zaidimu-aiksteles 

 2 Užduotis. 

 

 

 

Užpildę 

lentelę, 

mokiniai 

atlieka 

užduotį 

porose. 

 

 

 

 

 

 

Objektai, kurie, tavo 

manymu, reikalingi 

objektai žaidimų aikštelei: 

 

Siūlomi objektai aikštelei: 

Čiuožykla, nameliai, 

laivai, traukiniai, 

supynės, karuselės, 

spyruoklinės supynės, 

lauko muzikos 

instrumentai,  

nuotykių trasos, lauko 

batutai, smėlio dėžės, 

laipiojimo – karstymo 

tinklai, žaidimų stalai, 

šiukšlių dėžės ir t.t.  

http://www.fixman.lt/lt/produktai/new-finno-lt
http://www.zaidimuaiksteliuiranga.lt/zaidimu-aiksteles
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3. Užduotis.  

     Padiskutuokite drauge, kurie objektai labiausiai reikalingi žaidimų 

aikštelėje ir surašykite juos lentelėje. Objektų gali būti iki dešimties. 

Nepamirškite diskutuodami argumentuoti savo nuomonę, kad iš tiesų 

išrinktumėte pačius įdomiausius, reikalingiausius, geriausius objektus. 

 

Reikalingiausi objektai: 

 

 

 

 

 

 

Po to mokiniai dirbdami porose nubraižo norimą žaidimų aikštelės 

maketą. 

 

4. Užduotis.  

     Nupieškite aikštelės maketą. Argumentuokite, kodėl būtent jūsų išrinkti 

objektai aikštelei tinkamiausi. Argumentus užrašykite makete, prie 

nupieštų atskirų objektų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antras žingsnis „Konstruok, programuok, bandyk, stebėk“ 

15 

min. 

Konstruojame: 

 

Poroje iš Lego kaladėlių ,,Lego story“ pagal savo nupieštą maketą pastato 

žaidimų aikštelę (1- 5 dalių). 

 

Trečias žingsnis ,,Aptark ir užrašyk istoriją“ 

15 min   

Maketą piešti čia. 
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Kai vaikai sukuria žaidimų aikštelę, jie įvardina visus aikštelės objektus, tada 

rašo laišką. 

 

Pasirengimas laiško rašymui. Rašyti laišką bus lengviau, jei iš pradžių 

susidarysite planą. Prie kiekvieno klausimo parašykite pagrindines mintis, 

kurias panaudosite ir išplėtosite laiške: 

 

Klausimai: Pagrindinės mintys: 

Kam rašysi laišką? (Laiško 

adresatą jau aptarėte su 

mokytoju.) (Prezidentei, 

Vyriausybei, Seimui, 

Savivaldybei, Seniūnijai) 

 

Kodėl nusprendėte, kad jums 

reikia statyti žaidimų aikštelę? 

Kur norite ją statyti? 

(Naudokitės argumentais, kuriuos 

suformulavote 1 užduotyje). 

 

 

Kokią žaidimų aikštelę 

įsivaizduojate? Kokie objektai 

reikalingi joje? Argumentuokite, 

kodėl būtent tokių reikia. 

(Naudokitės argumentais, kuriuos 

suformulavote 4 užduotyje). 

 

 

Kokios pagalbos tikitės iš 

adresato? (Finansavimas, leidimų 

gavimas...) 

 

Ar prie laiško prisegsite priedą (-

us)? Jei taip, kaip jį/juos 

pristatysite adresatui? 

(Prie savo laiško kaip priedą 

prisekite aikštelės maketo iš 

LEGO pristatymą.) 
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Prieš rašydami laišką, gauna laiško atmintinę, kuria naudodamiesi kuria 

laišką. 

 

  
 

Ketvirtas žingsnis „Pristatyk darbą ir tobulink“ 

10 

min. 

Pristatomas darbas: kiekviena mokinių pora pristato savo atliktą darbą – 

tai, ką sukonstravo ir aprašė. 

 

Vaikai išsako savo nuomonę, ką darytų kitaip, ką galima būtų patobulinti, 

papildyti. 

Penktas žingsnis „Tvarkyk“ 

5 min. Darbo vietos sutvarkymas. 
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Naudojama / reikalinga įranga ,,Lego Story“ kaladėlės, ,,Story 
Visualizer‘‘ programa 

Mokslo sritys, su kuriomis 
susijusi pamoka 

Pasaulio pažinimas, etika, matematika, 
lietuvių kalba 

Problema: Įvairių veiklų pagalba padėti mokiniams 

įsigyti brangiai kainuojančias knygas. 

Sąvokos, pagrindiniai žodžiai  Knygynas, biblioteka, recenzija, siužetas 

Ko išmoksta vaikas Sukurti pasakojimą, kurio metu bus 
pristatyti knygos veikėjai, su jais susiję 
įvykiai, parengti pasirinktos knygos 
pristatymą, sugalvoti  veiklų planą, kaip 
būtų galima užsidirbti pinigų ir nusipirkti 
norimų knygų. 

Trukmė 90 min. 

 

PAMOKOS PLANAS 

Trukmė Užduotis, reikalinga medžiaga, komentarai 

Pirmas žingsnis - ,,Sudomink“ 

10 min. Pirmiausia vaikams pasiūloma padiskutuoti, kokias knygas vaikai 
mėgsta skaityti. Užduodami tokie klausimai: 
Kokias knygas mėgsti skaityti? 
Kiek esi perskaitęs knygų iš viso? O kiek per mėnesį? 
Kokią knygą norėtum nupirkti klasės bibliotekai? Kodėl? 
Pasiūloma vaikams sudaryti labiausiai norimų įsigyti knygų 
penketuką – TOP 5. 
Mokiniai jau yra susipažinę su informaciniais tinklalapiais: 
www.knyguklubas.lt;www.knygos.lt. 
 

Antras žingsnis ,,Konstruok, programuok, bandyk, stebėk“ 

45 min. Dvejose grupėse iš Lego kaladėlių sukurs pasakojimą- išsirinktos 
knygos pristatymą. Klausimai, padėsiantys kurti pristatymą Lego 
kaladėlėmis: 
-Kur vyksta knygos istorija? Miestas, vieta, šalis. 
-Kokie knygos pagrindiniai veikėjai? Apie ką jie kalbasi? 
-Su kokiomis problemomis susiduria veikėjai? 
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-Jei knygoje veikėjų nėra, papasakok, apie ką ji, kas joje rašoma? 
-Kas tau šioje knygoje įdomiausia? 
Pastatę statinį, jį nufotografuos, šalia jo parašys, kokia tai knyga. 

Trečias žingsnis ,,Aptark ir užrašyk istoriją“ 

20 min Sukūrę pasakojimą ir parengę knygos pristatymą, ieškos būdų 

, kaip būtų galima užsidirbti pinigų šioms knygoms.  

 

Dvejose grupėse ieškos būdų, kuriais būtų galima užsidirbti 

pinigų knygoms. Užpildys lentelę, įrašydami pasirinktas veiklas 

ir kiekvienos veiklos privalumus bei trūkumus. Rašydami 

privalumus ir trūkumus pagalvos, ar tokia veikla jiems patiktų, 

ar padėtų surinkti reikiamą sumą pinigų, ar mokykloje pavyktų 

ją vykdyti? Jei ne, tai tuomet kur? 

 

Rašydami naudokitės šiais patarimais: 

• Mūsų nuomone, ši veikla pavyktų, nes ... 

• Veikla padėtų susirinkti reikiamą sumą pinigų, nes ... 

• Šią veiklą pavyktų vykdyti mokykloje, todėl ... 

• Tokia veikla mums patiktų, todėl ... 

 

 

Siūlomos veiklos: 

 

1. Skanėstų kepimas; 

2. Savo padarytų rankdarbių pardavinėjimas; 

3. Augintinių vedžiojimas/ priežiūra; 

4. Žaislų/daiktų pardavinėjimas (klasės mugė); 

5. Spektaklio sukūrimas ir parodymas klasės tėveliams ar 

kitiems artimiems asmenims; 

6. Kita Tavo ir suolo draugo sugalvota veikla. 

 

 

 

 

 

Veiklos 
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Privalumai Trūkumai Privalumai Trūkumai 

    

 

Ketvirtas žingsnis ,, Pristatyk darbą ir tobulink“ 

10 min. Pristatomas darbas:  darbo grupės  pristato savo darbą – tai, ką 
sukonstravo ir tai ką aprašė. 
 
Pateikia vaikai, ką darytų kitaip, ką galima būtų patobulinti, 
papildyti. 

Penktas žingsnis ,,Tvarkyk“ 

5 min. Sutvarkys savo darbo vietą. 
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Naudojama / reikalinga įranga „Lego Story“ kaladėlės, „Story Visualizer“ 

programa 

Mokslo sritys, su kuriomis 

susijusi pamoka 

Etika, pasaulio pažinimas, lietuvių kalba 

Problema: Kokie patogumai šiandien yra mūsų 

namuose, ir kaip praeityje žmonės gyveno 

be dušo, vonios, viryklės? 

Sąvokos, pagrindiniai žodžiai  Troba, gonkelės, asla, priemenė, pirkia, 

pirkaitė, kamara 

Ko išmoksta vaikas Išanalizuoti, kokie žmonių namai buvo 

prieš 200 metų, kaip vadinamos jų 

patalpos, išsiaiškinti nežinomų žodžių 

reikšmes, įvertinti pokyčius aptariant, kuo 

senoviniai namai panašūs į šiuolaikinius, o 

kuo jie skiriasi. Pastatyti iš Lego kaladėlių 

šiuolaikinį ir senovinį namą, pristatyti 

grupės statinius papasakojant savo istoriją. 

Parašys rašinėlį „Koks galėjo būti mano 

šeimos gyvenimas prieš 200 metų“ 

Trukmė 90 min. 

 

PAMOKOS PLANAS 

Truk

mė 

Užduotis, reikalinga medžiaga, komentarai 

Pirmas žingsnis - ,,Sudomink“ 

30 

min. 

Skelbiamas pamokos uždavinys: Analizuodami, kokie namai buvo prieš 

200 metų ir kaip vadinamos jų patalpos, išsiaiškins nežinomų žodžių 

reikšmes, įvertins pokyčius, kuo senoviniai namai skiriasi nuo 

dabartinių, pastatys iš Lego kaladėlių senovinį ir šiuolaikinį namą, 

pristatys savo statytus namus, sukurdami istoriją, parašys rašinėlį „Koks 

galėjo būti mano šeimos gyvenimas prieš 200 metų“. 

 

Mokiniai, kad geriau įsivaizduotų būstą prieš 200 metų, skaitys ir 

analizuos tekstą „Bendras trobos vaizdas 
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A užduotis 

 

    Perskaitykite tekstą. Apie ką jis? Pabraukite nežinomus žodžius, 

naudodamiesi žodynėliu išsiaiškinkite šių žodžių reikšmes.  

Bendras trobos vaizdas 

Senovinė troba buvo statoma iš rąstų, turėjo dvišlaitį stogą su 

gonkelėmis prie pagrindinio įėjimo. Grindys dažnai būdavo plukto molio 

asla, kartais, geresniuose kambariuose, padengtos lentomis.  

Trobą  sudarė tokios pagrindinės patalpos: priemenė, pirkia, virtuvė, 

pirkaitė ir kamara. Pro pagrindines duris būdavo įeinama į priemenę 

(atitinka šiuolaikinį prieangį), iš kurios buvo galima patekti į kitus 

kambarius. Pirkaitė naudojama kaip papildomas kambarėlis, o kamara 

daržovėms, pieno produktams laikyti. 

Pirkios patalpa – svarbiausia gyvenamojo namo dalis. Joje gaminamas 

valgis, valgoma, atliekami įvairūs namų ūkio darbai. Pirkioje ir miegama.  

Pirkioje būna keturi – penki langai. Vienas svarbiausių pirkios įrengimų 

yra krosnis, skirta valgiui virti, duonai kepti, taip pat ir kambariui apšildyti.  

Lovos dėstytos prie šoninės, šalia krosnies esančios sienos, miegota taip pat 

ant krosnies. Vientisa didelė pirkios erdvė naudota ir kasdieniams darbams, 

čia tilpdavo ir didelės audimo staklės. 

Daug dėmesio buvo skiriama baldų grožiui ir švarai. Visi baldai buvo 

dirbami iš medžio ir labai dažnai puošiami senoviniais tradiciniais 

ornamentais, vaizduojančiais augmeniją, dangaus šviesulius, geometrinius 

ornamentus, gyvūnus, gyvybės medį. 

Šaltinis: P. Dundulienė. Senieji lietuvių šeimos papročiai. Prieiga 

internete: 

http://www.sartai.info/files/rytu%20aukstaitijos%20architekturos%20pav

yzdziu%20katalogas.pdf 

 

Tuomet vaikai suskirstomi į 5 grupes. Vaikai gauna skirtingus tekstus, 

panašius į prieš tai analizuotą bei žodynėliai. Jie tekste pažymi nežinomus 

žodžius, ir naudodamiesi tekstu ir žodynėliu, išsiaiškina jų  reikšmes ir 

baigia pildyti žodynėlį. Kai užpildo žodynėlį, tekste turi pabraukti vietas, 

kuriose yra minimi dalykai, kurių šiandieninėje buityje nėra, arba jie yra 

kitokie. 

Tuomet lentoje pateikiu skirtumų ir panašumų  lentelę, atsižvelgdama į 

http://www.sartai.info/files/rytu%20aukstaitijos%20architekturos%20pavyzdziu%20katalogas.pdf
http://www.sartai.info/files/rytu%20aukstaitijos%20architekturos%20pavyzdziu%20katalogas.pdf
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grupelių pasisakymus. 

ŽODYNĖLIS 

Troba – žemaičių gyvenamas namas.               Gonkelės –  pastogė prie 

gyvenamojo namo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rąstas – nukirstas ir nugenėtas medis.              Plūkto molio asla –  moliu 

klotos grindys. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

Pirkia –                                                             Kamara – 

 

 

Ornamentas – puošybinis elementas.              Pirkaitė – 

 

 

                                                                           Krosnis – 

 

 

 

                                                                           Priemenė – 
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Įvardyk, kokie praeityje naudoti daiktai pavaizduoti apačioje pateiktuose 

paveikslėliuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B užduotis  

    Perskaitykite tekstą ir pabraukite nežinomus žodžius. Išsiaiškinkite šių 

žodžių reikšmes naudodamiesi žodynėliu. 

Virtuvė 

 

Krosnis buvo svarbiausias pirkios įrengimas. Joje ne tik buvo 

gaminami valgiai bei kepama duona, tačiau ji šildydavo visus namus. Todėl 

krosnis stovėdavo trobos centre, kad šildytų visas patalpas. Krosnies priekis 

vadintas kakta, anga buvo uždengiama skardine ar medine pečiadangte, o 

prieš angą būdavo išsikišimas puodams su valgiu pastatyti. Krosnies vidus 

būdavo labai didelis: čia galėjo tilpti net šeši dideli duonos kepalai. 

Krosnies viršuje būdavo įdubimas, kur žiemą miegodavo vaikai su senoliais 

ar buvo džiovinamos žolelės. Krosnies šonuose būdavo nišos, pirštinėms ar 

šiaip kam džiovinti. Krosnis krėsdavo iš labai gerai išminkyto molio. 

Žmonės krosnyje ugnies negesindavo, žarijos po pelenais žėruodavo 

per naktį iki ryto, kol ugnis vėl būdavo įpučiama. Taip ta pati ugnis 

galėdavo būti išsaugoma daugelį metų, o dėl nelaimės ugniai užgesus 

reikėdavo eiti skolintis žarijų iš kaimynų. 

Virtuvėje, ir kitose vietose, kur dirbami darbai, stovėjo žemi suoleliai 

ar dailios kaladėlės. Ant jų buvo galima pasidėti įvairius reikmenis ar 
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prisėsti dirbant. Indai buvo dedami į medines, dažnai ornamentuotas 

spintas. 

Greičiau gendantiems maisto produktams buvo skirta atskirta patalpa 

– kamara. Ji dažnai būdavo prie šiaurinės pastato sienos, nešildoma 

krosnies, turėdavo tik vieną langelį. Čia buvo laikomi ne tik maisto 

produktai, bet ir namų apyvokos reikmenys, girnos. Kartais vasarą čia 

būdavo miegama dėl vėsos. 

Šaltinis: P. Dundulienė. Senieji lietuvių šeimos papročiai. Prieiga 

internete: 

http://www.sartai.info/files/rytu%20aukstaitijos%20architekturos%

20pavyzdziu%20katalogas.pdf 

 

 ŽODYNĖLIS L. Klimka. Lietuviškų tradicijų skrynelė. Vilnius, 2013. 

 

Perskaitę tekstą ir pasibraukę nežinomus žodžius, naudokitės žodynėliu ir 

išsiaiškinkite šių žodžių  reikšmes. Baikite pildyti žodynėlį. 

   

Krosnis –                                                   Niša  –       

              

Krėsti – drebiant lipdyti, mūryti.              Kamara –       

 

Ornamentas – puošybinis elementas.    Girnos –  

                                                                             

 

 

  

                                                                            

 

 

Apyvoka – namų ruoša ir gyvulių priežiūra. 

 

Įvardyk, kokie praeityje naudoti daiktai pavaizduoti apačioje pateiktuose 

paveikslėliuose. 

 

 

http://www.sartai.info/files/rytu%20aukstaitijos%20architekturos%20pavyzdziu%20katalogas.pdf
http://www.sartai.info/files/rytu%20aukstaitijos%20architekturos%20pavyzdziu%20katalogas.pdf
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C užduotis  

Perskaitykite tekstą ir pabraukite nežinomus žodžius. Išsiaiškinkite šių 

žodžių reikšmes naudodamiesi žodynėliu. 

Miegamasis 

 

Lovos stovėdavo bendrame trobos kambaryje. Jos buvo pagamintos iš 

medžio, kai kurios papuoštos raižiniais. Čiužiniai buvo naudojami retai. 

Dažniausiai į lovas klodavo šiaudų, susigulėjusius keisdavo naujais. Kai 

kur į šiaudus primaišydavo ajerų ar paparčių dėl malonaus kvapo. Šiaudai 

buvo apdengiami balta drobine paklode, lovos gale padedamos dvi 

drobiniais užvalkalais apvilktos pagalvės. Apsikloti būdavo naudojamos 

pūkinės ar pakūlinės antklodės. Dieną lovas užklodavo namų darbo 

raštuotais užklotais.  

Audiniams ir drabužiams susidėti nuo seno buvo naudojamos skrynios, 

puoštos įvairiais tradiciniais raštais. Rečiau buvo naudojamos medinės 

drabužių spintos. 

Ypatingą vietą lietuvių buityje užėmė kraičio skrynia. Į šią skrynią 

mergina kraudavo nuaustus audinius, išeiginius drabužius, į ritinius 

susuktas drobes. Per vestuves skrynia būdavo nuvežama į naujuosius 

namus, o pagal jos išvaizdą ir turinį buvo vertinamas nuotakos darbštumas, 

gebėjimai, turtingumas. 

Šaltinis: P. Dundulienė. Senieji lietuvių šeimos papročiai. Prieiga 

internete: 

http://www.sartai.info/files/rytu%20aukstaitijos%20architekturos%20pav

yzdziu%20katalogas.pdf 

 

http://www.sartai.info/files/rytu%20aukstaitijos%20architekturos%20pavyzdziu%20katalogas.pdf
http://www.sartai.info/files/rytu%20aukstaitijos%20architekturos%20pavyzdziu%20katalogas.pdf
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ŽODYNĖLIS 

Perskaitę tekstą ir pasibraukę nežinomus žodžius, naudokitės žodynėliu 

ir išsiaiškinkite šių žodžių  reikšmes. Baikite pildyti žodynėlį. 

Troba – žemaičių gyvenamas namas.                  Raižinys –  tai, kas 

išraižyta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajaras –  vandens augalas ilgais bekočiais, 

stipriai kvepiančiais lapais. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

Drobė – audinys iš lino arba medvilnės.         Pakulos – suvelti linų ar 

kanapių pluoštai. 

 

 

Kraičio skrynia – 

                  

 

 

 

 

 

Papartis – 
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Įvardyk, kokie praeityje naudoti daiktai pavaizduoti apačioje 

pateiktuose paveikslėliuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D užduotis  

Perskaitykite tekstą ir pabraukite nežinomus žodžius. Išsiaiškinkite šių 

žodžių reikšmes naudodamiesi žodynėliu. 

Vonia 

 

Veidą žmonės prausdavosi ryte atsikėlę, o rankas – prieš kiekvieną 

valgį. Tam buvo naudojami mediniai žemi kubiliukai. Vandens 

pasemdavo puodeliu ir pildavo virš pastatyto indo. Šluostėsi 

rankšluosčiu, pakabintu arčiau krosnies ant kablio ar ant gražiai 

išpjaustytos rankšluostinės. 

Žmonės žiemą maudydavosi kubiluose, į kuriuos pripildavo 

pašildyto vandens, o vasarą – upėse ir ežeruose. Dalyje Lietuvos buvo 

populiari pirtis. Tai lyg sumažinta pirkia, sudaryta iš priepirčio ir pirties. 

Ją statydavo atokiau nuo kitų pastatų, šalia vandens telkinių, neretai 

vieną kelioms šeimoms. Čia maudydavosi paeiliui vyrai, paskui 

moterys su vaikais. 

Rūbus skalbdavo taip: skalbinius sudėdavo į medinį kubilą, keletą 

kartų perpildavo verdančiu vandeniu, išvirtu su lapuočių medžių 

pelenais, ir palikdavo mirkti per naktį. Kitą dieną sudėdavo skalbinius į 

katilą ir pavirdavo. Išvirintus skalbinius veždavo prie upės ar kito 
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vandens telkinio. Čia juos velėdavo kultuvėmis, ištrindavo ir 

išskalaudavo vandenyje. 

Šaltinis: P. Dundulienė. Senieji lietuvių šeimos papročiai. Prieiga 

internete: 

http://www.sartai.info/files/rytu%20aukstaitijos%20architekturos%20

pavyzdziu%20katalogas.pdf 

 

ŽODYNĖLIS 

Perskaitę tekstą ir pasibraukę nežinomus žodžius, naudokitės žodynėliu 

ir išsiaiškinkite šių žodžių reikšmes. Baikite pildyti žodynėlį. 

Rankšluostinė –                                               Kubilas – indas 

skysčiams ar bėralams laikyti. 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Velėti –  skalbti, kultuve 

daužant.                                                                                                                                                            

 

Pirtis –                                                               Kultuvė – medinė lentelė su 

kotu skalbiniams 

                                                                                velėti (skalbti). 

  

                                                                                 

 

 

 

 

 

Įvardyk, kokie praeityje naudoti daiktai pavaizduoti apačioje 

pateiktuose paveikslėliuose. 

http://www.sartai.info/files/rytu%20aukstaitijos%20architekturos%20pavyzdziu%20katalogas.pdf
http://www.sartai.info/files/rytu%20aukstaitijos%20architekturos%20pavyzdziu%20katalogas.pdf
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Perskaitykite tekstą ir pabraukite nežinomus žodžius. Išsiaiškinkite šių 

žodžių reikšmes naudodamiesi žodynėliu. 

 

E užduotis  

Perskaitykite tekstą ir pabraukite nežinomus žodžius. Išsiaiškinkite šių 

žodžių reikšmes naudodamiesi žodynėliu. 

Valgomasis 

Svarbią vietą namuose užėmė stalas; jis dažnai būdavo išraižomas 

ar ištapomas įvairiais raštais. Stalas – tai visų šeimos narių susibūrimo 

vieta. Valgoma visada būdavo kartu, vakare virš stalo degdavo vienas 

žiburys smulkiems darbams atlikti. Čia buvo aptariami visi šeimos 

reikalai, pasidalinama džiaugsmais ir bėdomis. Su stalu buvo susiję daug 

papročių, ypač vestuvių, krikštynų ir laidotuvių. Todėl stalas buvo 

laikomas itin švariai – turėjo švytėti baltumu. Ant jo negalima padėti net 

šukų ir griežtai draudžiama užsilipti. 

Prie stalo stovėdavo du suolai. Jie susijungdavo krikštasuolėje, tai 

yra svarbiausiame namo kampe. Paprastai jie buvo daromi iš ąžuolo ar 

beržo lentos, dažnai meistriškai nutašytos su gražiais vingeliais ar 

kitokiais raštais kraštuose. Suolai buvo skirti sėdėti, tačiau svetimam 

žmogui – pakeleiviui nakvynei patalas buvo klojamas ant suolo. (Visi 

šventai laikėsi papročio – niekam neatsakyti nakvynės, priimti nors ir 

visiškai nepažįstamą žmogų. Tokį svečią šeimininkė turėjo pamaitinti, o 

šeimininkas draugiškai pakalbinti.) 
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Kaimuose buvo plačiai naudojamos medinės namų darbo kėdės, 

dažnai išpuoštos įvairiais raižiniais. Tačiau kėdės stovėdavo ne prie 

stalo, o klėtyje, ar prie lovų. Jos buvo skirtos prisėsti darbams atlikti, ar 

daiktams pasidėti. 

Šaltiniai: P. Dundulienė. Senieji lietuvių šeimos papročiai, 2005;   

L. Klimka. Lietuviškų tradicijų skrynelė, 2013. 

 

 

ŽODYNĖLIS 

Paprotys – įprastas, nusistovėjęs poelgis.         Klėtis – pastatas javams 

bei drabužių 

                                                                            atsargoms laikyti. 

Krikštasuolė –  

 

 

 

 

 

 

                        Vaizduojama: 

 

 

 

 

 

Įvardyk, kokie praeityje naudoti daiktai pavaizduoti apačioje 

pateiktuose paveikslėliuose. 
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3 priedas – namų išplanavimai  

 

Namo apytiksliai prieš 200 metų išplanavimas 

 

1. priemenė 

2. pirkia 

3. kamara 

4. kamaraitė 

 

 

  

 

 

Brėžinio šaltinio prieiga internete: 

http://ars.mkp.emokykla.lt/liet_tautodaile/pastatu_planai.htm. 

http://ars.mkp.emokykla.lt/liet_tautodaile/pastatu_planai.htm
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Dabartinio namo išplanavimas 

 

Namo plano prieiga internete: https://www.aruodas.lt/namai-vilniuje-

kalnenuose-kasubu-g-istabaus-ekterjero-kokybiskas-sublokuotu-2-1017589/ 

 

 

 

Antras žingsnis ,,Konstruok, programuok, bandyk, stebėk“ 

15mi

n. 

Mokiniai statys namus: šiuolaikinį ir apytiksliai prieš 200 buvusio namo. 

Jiems išdalijamos Lego kaladėlės, sužymimos statinio ribos. Pastatę namus, 

grupelės pristatys savo darbus. 

Trečias žingsnis ,,Aptark ir užrašyk istoriją“ 

15 

min 

Mokiniai turės parašyti rašinėlį „Koks galėjo būti mano šeimos gyvenimas 

prieš 200 metų“. Kiekvienas turi parašyti rašinio planą (įvykio pradžia, 

dėstymas, pabaiga). Rašinius rašys individualiai, užbaigs namuose. 

Ketvirtas žingsnis ,, Pristatyk darbą ir tobulink“ 

25mi

n. 

Sutartą dieną pristatys savo rašinėlius. 

https://www.aruodas.lt/namai-vilniuje-kalnenuose-kasubu-g-istabaus-ekterjero-kokybiskas-sublokuotu-2-1017589/
https://www.aruodas.lt/namai-vilniuje-kalnenuose-kasubu-g-istabaus-ekterjero-kokybiskas-sublokuotu-2-1017589/
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Penktas žingsnis ,,Tvarkyk“ 

5 

min. 

Sutvarkys savo darbo vietą. 
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Naudojama / reikalinga įranga LEGO Education WeDo 2.0 

konstruktorius, LEGO Education WeDo 

2.0 programinė įranga, planšetė 

Mokslo sritys, su kuriomis 

susijusi pamoka 

Pasaulio pažinimas, lietuvių kalba, 

informacinės technologijos 

Problema: Kaip gyvūnai gali išgyventi savo 

gyvenamojoje aplinkoje? 

Sąvokos, pagrindiniai žodžiai  Plėšrūnas, auka, ekosistema, mitybos 

grandinė, mitybos tinklas, mimikrija 

Ko išmoksta vaikas Atpažinti plėšrūnus ir aukas pagal tam 

tikrus požymius. Sukurti plėšrūno ar aukos 

modelį, apibūdinantį santykius tarp 

plėšrūno ir jo aukos. 

Trukmė 90 min 

 

PAMOKOS PLANAS 

Trukmė Užduotis, reikalinga medžiaga, komentarai 

Pirmas žingsnis - ,,Sudomink“ 

30 min. Mokiniai išsitraukia po spalvotą lapelį. Ant vienų lapelių parašyta: auka, 

ant kitų – plėšrūnas. Tą patį įrašą lapeliuose turintys mokiniai susiburia į 

grupeles (auka 1, auka 2, auka 3, plėšrūnas 1, plėšrūnas 2, plėšrūnas 3). 

- Kokios mintys kyla perskaičius lapelyje užrašytą žodį? 

Mokiniai savo grupelės idėjas surašo planšetėse. 

Vėliau įrašus sugrupuoja pagal apibūdinimus koks? ką veikia? kas?  

 

Skelbiamas pamokos uždavinys: žiūrėdami vaizdo įrašus, 

diskutuodami,  dirbdami grupėse ir kurdami su Lego Education WeDo 

2.0, gebės atpažinti plėšrūnus ir aukas bei sukurti plėšrūno ar aukos 

modelį, parašyti programą. 

 

Aptariama, kas tai yra plėšrūnas, kas jam būdinga, kuo jis skiriasi nuo 

parazito. 

Plėšrūnu galima pavadinti bet kurį gyvūnijos pasaulio atstovą, mintantį 

ne augalais, Plėšrūnas – tai organizmas, mintantis gyvūnais, kuriuos pats 
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sugauna ir nužudo arba grobis žūsta ėdamas. Vieni savo grobį nužudo 

aštriais nagais ir stipriais dantimis. Kiti, pavyzdžiui, nuodingosios 

gyvatės, savo grobį iš pradžių nunuodija, paskui praryja. Dažniausiai 

plėšrūnai yra gyvūnai, bet pasitaiko plėšrūnų ir augalų tarpe. 

Plėšrūnai dar gali būti vadinami grobuonimis. 

Plėšra, plėšrūnystė – tarprūšinė santykių forma, kai vienos rūšies ar 

populiacijos individai puola kitos rūšies individus, juos nužudo ar suėda. 

Plėšrūnai nėra parazitai. Parazitai nuo plėšrūnų skiriasi tuo, kad nenužudo 

savo aukos, o maitėdžiai (skaidytojai) – tuo, kad gyvūnai, kuriais jie 

minta, jau būna negyvi. 

Plėšrūno prisitaikymo požymiai: stiprios priekinės galūnės, nagai 

įtraukti, aštrūs dantys. Plėšrūnai yra itin greitos reakcijos ir turi ypatingas 

medžiojimo taktikas, plačias žiaunas ir keliskart už save ilgesnius 

liežuvius tam, kad netektų gyventi gurgiančių skrandžiu. 

Plėšrūnų ekologinei grupei priklauso: 

Tikrieji plėšrūnai – mintantys savo arba aukštesnio evoliucinio lygio 

organizmais. Pvz., katės minta pelėmis, paukščiais, pasigauna ir musę; 

Ereliai minta kiškiais, žuvimis, kitais paukščiais. Krokodilai minta 

žinduoliais, paukščiais, ropliais. Boružės minta amarais. 

Plėšrūnai, mintantys žemesnio evoliucinio lygio gyvūnais. Pvz.: 

vabzdžialesiai paukščiai, ruoniai, mintantys žuvimis, žuvys mintantys 

vandens bestuburiais. 

Tinklapyje https://app.mindmapmaker.org mokiniai kuria minčių 

žemėlapius. Mokiniai ekrano centre esančiame langelyje įvardija 

žemėlapio temą „Plėšrūnas“ arba „Auka“. 

Pirmas žingsnis: pateikti kuo daugiau temai tinkančių gyvūnų 

pavadinimų (daiktavardžių). 

Antras žingsnis: kiekvieną gyvūną apibūdinti vienu – dviem 

būdvardžiais. 

Trečias žingsnis: įvardyti kiekvieno gyvūno 1-2 atliekamus veiksmus 

(atsakymą gali pateikti ir žodžių junginiu). 

 

 

  Išsiaiškinama, kokį vaidmenį gamtoje atlieka plėšrūnai?   

Plėšrūnai reguliuoja savo aukų populiacijų gausumą, bet visgi jų veikla 

šioms populiacijoms yra naudinga – plėšrūnai išnaikina silpniausius 

individus, vykdo natūralią atranką.   

 

Svarstoma, kokių būna plėšrūnų. Grupuojama, kas jiems priklauso. 

Plėšrūnų ekologinei grupei priklauso:  

https://app.mindmapmaker.org/
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1. Tikrieji plėšrūnai – mintantys savo arba aukštesnio evoliucinio 

lygio organizmais. Pvz., katės minta pelėmis, paukščiais, 

pasigauna ir musę; Ereliai minta kiškiais, žuvimis, kitais 

paukščiais. Krokodilai minta žinduoliais, paukščiais, ropliais. 

Boružės minta amarais.   

2. Plėšrūnai, mintantys žemesnio evoliucinio lygio gyvūnais. Pvz.: 

vabzdžialesiai paukščiai, ruoniai, mintantys žuvimis, žuvys 

mintantys vandens bestuburiais.   

3. Augalai plėšrūnai, mintantys vabzdžiais ir kitais smulkiais 

gyvūnais. 

 

 

Kaip medžioja plėšrūnai?  

Video peržiūra, kaip gyvūnai sugauna savo aukas. 

https://www.youtube.com/watch?v=DBNYwxDZ_pA&feature=youtu.be 

 

Kaip aukos prisitaikę išlikti? 

   Žinduoliai (antilopės, stirnos, kiškiai ir t.t.) turi gerai išvystytus jutimo 

organus. Jie pasižymi gera uosle, klausa. Jų išorinė ausis judri, todėl ją 

žinduoliai nukreipia mažiausio triukšmo link. Gera ir rega. Akys galvos 

šonuose, todėl turi didelį akiplotį. Peliniai graužikai irgi daugelio plėšrūnų 

grobis. 

   Aukos visą laiką stengiasi išvengti savo priešų. Be to, yra toks reiškinys 

mimikrija. Tai reiškinys, kai organizmas savo spalva ir forma yra panašus 

į kitos rūšies organizmą arba negyvą daiktą, dėl ko jo gebėjimas išgyventi 

būna didesnis. Mimikrija padeda gyvūnams apsisaugoti nuo plėšrūnų arba 

juos suklaidina.  

 

Rodomas video įrašas: 

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

 

Paukščių patelės ne tokios ryškios kaip patinėliai. Tupinčios ant kiaušinių 

mažiau yra pastebimos. O patinėliai ryškūs. Esant tokiems gražiems 

lengviau plėšrūną nuvilioti nuo jauniklių, ar nuo patelės, tupinčios lizde. 

Kai kurie gyvūnai (pvz., vikrusis driežas), sprukdami nuo priešų, 

„pameta“ uodegą ir vėliau ją ataugina, nors ji nebebūna tokia graži. 

Palikta uodega, kurį laiką kruta. Plėšrūnai mano, kad tai grobis. Turėti 

uodegą, kuri išlieka gyvybinga, gerai, nes tai gali išgelbėti gyvybę. 

Judančia uodega grobuonis gali susivilioti ir ją pulti, bet uodegos 

savininkas spėja pasprukti.    

 

https://www.youtube.com/watch?v=DBNYwxDZ_pA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dMqxFyFyFqw
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Mitybos grandinės ir mitybos tinklo lyginimas. 

 

  

Viktorina žinių apibendrinimui. 

1. Įvardyk 

vieną kitą 

požymį, 

rodantį, kad 

voverė nėra 

plėšrūnė. 
 

 

 

2. Įvardyk vieną kitą 

požymį, rodantį, kad 

lūšis yra plėšrus 

gyvūnas. 

 

3. Ar mitybos grandinė gali 

prasidėti žvirbliu? 

Atsakymą pagrįsk. 

 

 

 

4. Papasakok, kaip 

saulašarė gaudo 

vabzdžius. 
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5. Paaiškink, kodėl kai 

kuriems augalams tiesiog 

būtina susigauti vabzdžių. 

 
  

 

  

6. Nurodyk, kuo 

mitybos tinklas 

skiriasi nuo 

mitybos 

grandinės. 

 

 

 

7. Pateik įrodymų, jog 

žinduolių jutimo 

organai padeda 

jiems apsisaugoti 

nuo priešų. 

 

 

 

8. Borūžė - yra 

plėšrūnė, tačiau 

žmonių mėgstama 

soduose. Kodėl? 

 

9. Nurodyk požymį, 

padedantį kurapkai 

netapti auka. 
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10. Apibrėžk, kas tai 

yra tikrieji 

plėšrūnai. 

 

11. Įrodykite, kad 

plėšrūnai gamtoje yra 

būtini. 

 

 

 

12. Paaiškink, kuo 

plėšrūnai skiriasi 

nuo parazitų. 

 

Antras žingsnis ,,Konstruok, programuok, bandyk, stebėk“ 

35 min. Konstruojame: naudodami Lego Education WeDo 2.0 detales mokiniai 

grupėse kuria modelius. 

 

I grupė mokinių kuria plėšrūno modelį. 

II grupė mokinių kuria aukos modelį. 

 

Naudodamiesi WeDo 2.0 biblioteka, mokiniai gali išsirinkti patinkantį 

modelį.  

         
 

Vaikščiojimas/sėlinimas         Griebimas                       Smūgis  

  

 

 



 
 
,,4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant Lego metodika grindžiamą integruotą ugdymo 
turinį“ 
 

11. Tema: PLĖŠRŪNAS IR AUKA 

 

 

Mokiniai eksperimentuoja ir kuria modelius darydami savarankiškus 

sprendimus ir pakeisdami pagrindinį modelį. 

 

Trečias žingsnis ,,Aptark ir užrašyk istoriją“ 

10 min Kiekviename veiklos etape mokiniai dokumentuoja savo darbą, 

naudodami įvairius metodus (fotografavimas, filmavimas, teksto 

rašymas ir t.t.) ir pasirengia pristatyti, ką jie sužinojo, išsiaiškino, 

kurdami plėšrūno ar aukos modelius.  

 

 

 

Ketvirtas žingsnis ,, Pristatyk darbą ir tobulink“ 

10 min. Pristatomas darbas: kiekviena mokinių grupė pristato savo sukurto 

plėšrūno ar aukos modelį, paaiškindami, kaip jiems pavyko parodyti 

dviejų gyvūnų tarpusavio ryšį.  

 

Vaikai išsako savo nuomonę, ką darytų kitaip, ką galima būtų 

patobulinti, papildyti. 

 

Penktas žingsnis ,,Tvarkyk“ 

5 min. Darbo vietos sutvarkymas. 
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Naudojama / reikalinga įranga LEGO Education WeDo 2.0 

konstruktorius, LEGO Education WeDo 

2.0 programinė įranga, planšetė, nafta 

(Naudingųjų iškasenų rinkinys) 

Mokslo sritys, su kuriomis 

susijusi pamoka 

Pasaulio pažinimas, lietuvių kalba,  

informacinės technologijos 

Problema: Per pastaruosius dešimtmečius į 

vandenynus pateko milijonai tonų plastiko 

ir kitų atliekų, kurios kelia grėsmę jūros 

gyvūnams, žuvims ir buveinėms. Kaip 

galime išvalyti vandenyną? 

Sąvokos, pagrindiniai žodžiai  Vandenynas, plastikas, nafta, atliekos 

Ko išmoksta vaikas Paaiškinti, kodėl svarbu valyti vandenyną. 

Suprojektuoti ir surinkti transporto 

priemonę ar prietaisą, skirtą rinkti plastiko 

atliekas. 

Trukmė 90 min 

 

PAMOKOS PLANAS 

Trukmė Užduotis, reikalinga medžiaga, komentarai 

Pirmas žingsnis - ,,Sudomink“ 

35 min. Skelbiamas pamokos uždavinys: žiūrėdami vaizdo įrašą, 

diskutuodami apie plastiko naudą žmogui ir žalą aplinkai,  

dirbdami porose ir kurdami su Lego Education WeDo 2.0,  sukurs 

roboto modelį, galintį valyti vandenyną nuo plastiko atliekų. 

 

Faktai 

Black Tears: The saddest video in the world: 

https://www.youtube.com/watch?v=QPnJT5DQikU 

 

Pirmiausia aptariama, kokia medžiaga yra plastikas (natūrali, 

dirbtinė) ir iš ko ji gaminama. 

Su mokiniais išsiaiškinama, kad plastikas gaminamas iš naftos.  

https://www.youtube.com/watch?v=QPnJT5DQikU
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- Kas yra nafta?  

Vienas iš svarbiausių gamtos išteklių/ naudingųjų iškasenų.  

 

 Mokiniams pateikiama lentelė.  

 

Kaip atrodo nafta? Kokia nafta iš tikrųjų? 

 

 

 

 

  

Pirmoje lentelės skiltyje mokiniai užrašo savo pamąstymus kaip 

atrodo nafta. 

 Po to mokytoja parodo indelį su nafta. Mokiniai apžiūrėję, pauostę 

naftą antroje skiltyje parašo, kokia nafta iš tikrųjų. 

Palyginami abu įrašai. 

 

Mokytoja žemėlapyje parodo daugiausiai naftos turinčias šalis: 

Venesuelą, Saudo Arabiją, Kanadą, Iraną, Iraką, Kuveitą, 

Jungtinius Arabų Emyratus, Rusiją, Libiją, Nigeriją.  

 

Nafta išgaunama ir parduodama, transportuojama į kitas šalis. 

Kartais jūrose, vandenynuose dėl gedimų, gamtos stichijos iš 

tanklaivių nafta išsilieja. Tuomet skelbiama ekologinė katastrofa. 

 

Mokiniams pateikiamas teiginys, prašoma pasirinkti kurį nors 

atsakymą ir jį argumentuoti. 

Nafta gamtai ir žmonėms labiau žalinga, ar labiau 

naudinga? 

                              žalinga                          naudinga 

 

Kodėl taip manai?  
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  Aptariamos mokinių idėjos. Prieinama išvados, kad visgi nafta 

naudinga. Iš naftos gaminamas kuras (benzinas, žibalas, 

dyzelinas, mazutas), tai žaliava chemijos pramonei, gaminamas 

parafinas, plastikas. 

 

 Mokiniai suskirstomi poromis. Drauge pasitarę užpildo lentelę, ką 

jie žino apie plastikų  naudą ir žalą. 

 

Plastikų nauda Plastikų žala 

I. 

 

I. 

 

II.  

 

II.  

 

 

Po to vienas mokinys iš poros gauna vaizdinę medžiagą „Plastikas 

vandenyne, jūrose. Plastiko grėsmė gyvūnams, aplinkai“  ir tekstą 

„Kuo plastikas pavojingas?“. Kitas mokinys –  vaizdinę medžiagą 

„Plastiko nauda. Kas gaminama iš plastiko?“ ir tekstą „Kuo 

plastikas naudingas?“. Mokiniai skaito tekstus, pasižymi 

reikšmingiausias vietas, analizuoja iliustracijas. Paskui pasidalina 

vienas su kitu informacija, drauge paanalizuoja iliustracijas ir 

grįžta prie lentelės. Ją pildo (II dalis), koreguoja (I dalis). 
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KUO PLASTIKAS PAVOJINGAS? 

Jūrų, vandenynų gyvūnai dažnai susipainioja plastiko šiukšlėse ir, 

negalėdami judėti, žūsta arba juos lengvai pagauna plėšrūnai. 

Kartais gyvūnai išgyvena, bet jiems augant ir vystantis jų kūnas 

deformuojasi, organai pakeičia įprastą vietą, prasčiau atlieka savo 

funkcijas. Taip prastėja gyvūnų gyvenimo kokybė. 

Dažnai gyvūnai plastiko šiukšles palaiko maistu. Pvz., plastikiniai 

maišeliai jiems primena medūzas, kurios yra daugelio vandens 

gyvūnų maistas. Taip plastikas užkemša skrandį, žarnyną ir lemia 

lėtą bei skausmingą mirtį iš bado. Mokslininkų tyrimai rodo, jog 

plastiko yra prisiėdę trys iš keturių jų tirtų vėžlių. Nuo plastiko 

kenčia ir paukščiai, kurie prisilesa plastikinių butelių kamštelių, 

kitokių iš plastiko pagamintų daiktų. Tyrimai atskleidė, kad net 

94% Šiaurės jūros paukščių skrandžiuose aptinkama plastiko 

atliekų. Lietuvos ornitologai (paukščius tyrinėjantys mokslininkai) 

patvirtina, kad visaėdžiai paukščiai dažnai priryja maisto likučiais 

užterštų maišelių atliekų ir dėl to žūva. Kiti gyvūnai plastiko 

gabalus ir kitas plastikines šiukšles palaiko kalmarais, krevetėmis, 

žuvimis, kurie yra jų maistas... Ir visa tai dėl atsainaus žmonių 

požiūrio. 

Plastiko dalelių į vandenyną patenka ir naudojant kosmetikos, 

buitinės chemijos priemones. Jos iš kanalizacijos patenka į upes, o 

vėliau – į jūras ir vandenynus. Plastikas sudaro apie 80 proc. visų 

vandenynus teršiančių šiukšlių. 

Atlanto, Indijos, Ramiajame vandenynuose jau susiformavę 

„didieji šiukšlių lopai“. Čia vandens srovės sunešę labai daug 

šiukšlių. Pvz., Ramiajame vandenyne esantis plastiko šiukšlių 

plotas yra 40 kartų didesnis nei Lietuva. Anksčiau manyta, kad 

Arkties vandenynas yra švariausias. Deja, atlikus tyrimą nustatyta, 

kad čia plastiko kiekis yra toks pat, kaip ir visame pasaulyje, nors 

tikėtasi dešimt kartų mažesnio užterštumo. Kasmet į vandenynus 

patenka 8 mln. tonų plastiko atliekų. 
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KUO PLASTIKAS NAUDINGAS? 

XIX a. viduryje labai sparčiai pradėjo populiarėti biliardas. Tuo 

metu biliardo rutuliai buvo gaminami iš dramblio kaulo, kurio 

poreikiui augant vis daugiau dramblių buvo sumedžiojama. Iš 

vienos ilties buvo galima pagaminti 8 biliardo rutulius. Gamintojai 

suprato, kad ilgai ši žaliava nebegalės būti naudojama, tuo labiau, 
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kad visuomenė ėmė kelti klausimus, dėl dramblio kaulo 

naudojimo etiškumo. Todėl buvo paskelbtas konkursas, kurio 

nugalėtoju turėjo tapti asmuo, pasiūlęs medžiagą, kuria būtų 

galima pakeisti dramblio kaulą. 

1869 m. amerikiečių mokslininkas J. W. Hyatt susintetino, pristatė 

ir užpatentavo medžiagą, skirtą biliardo rutuliams gaminti. Tačiau 

pirmasis visiškai sintetinis plastikas buvo sukurtas tik po 

penkiasdešimties metų, 

Vėliau buvo išrastas sintetinis šilkas nailonas, kuris buvo 

naudojamas parašiutų, virvių, šalmų gamybai. Organinis stiklas 

pradėtas naudoti kaip alternatyva įprastam stiklui mašinų 

pramonėje. Šiuo metu plastikas daug kur yra pakeitęs tradicines 

medžiagas. Dėl savo pritaikomumo, pigumo ir lengvo apdirbimo 

plastikas įsitvirtino visose pramonės šakose ir šiuo metu sunku 

būtų įsivaizduoti, kaip atrodytų mūsų naudojami daiktai, jeigu 

nebūtų plastiko. 

Plastikas plačiai naudojamas dėl žaliavos pigumo, gerų savybių. 

Labai paprasta plastiko gaminius gaminti, tai trunka nuo 20 

sekundžių iki 5 min. Kai kur jį tiesiog gamina mašinos, žmogaus 

pagalba labai nedidelė. Gaminami temperatūrai, įvairioms 

cheminėms medžiagoms, smūgiams atsparūs, nedylantys 

plastikai. 

Plastiko išvaizda, savybės leidžia kurti įvairios formos ir apdailos 

gaminius. Labai apsimoka plastikais pakeisti metalus automobilių, 

prietaisų, aviacijos ir kitose pramonės šakose. Akytieji plastikai 

gerai izoliuoja šilumą bei garsą. Tinka namų apšildymui, muzikos 

studijų įrengimui. Teisingai panaudotos plastikinės izoliacinės 

medžiagos gali 70 % sumažinti šilumos arba šalčio nuostolius, ir 

mūsų namai ar mokyklos tampa šiltesnėmis arba vėsesnėmis, 

jaukesnėmis. 

Seną, nebereikalingą plastiką galima perdirbti ir naudoti dar kartą. 

 

Mokiniams siūloma apsidairyti klasėje ir įvardyti daiktus, 

pagamintus iš plastiko. Aptariamos ir kai kurias plastiko 

savybės.  
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Vaidmenų žaidimas „Teismas“: 

Mokiniai išsitraukia po lapelį ant, kurio parašyta: 

aplinkosaugininkas/ mokslininkas/ gydytojas/ pirkėjas/ plastiko 

gamintojas/ prekybininkas. Taip mokiniams priskiriamas vienas ar 

kitas vaidmuo. Duodamas ir tekstas, apibūdinantis tą vaidmenį. 

Paskui mokiniai sodinami į atskiras grupes. Prie vieno stalo susėda 

aplinkosaugininkai, prie kito – prekybininkai, prie trečio – medikai 

ir t.t. Dabar visi kartu peržvelgia įvardytus argumentus, randa 

stipriausius (gali papildyti savais, nebuvusiais tekstuose). 

Prasideda diskusija. Rekomenduojama pradėti nuo 

aplinkosaugininkų, iškeliančių problemą, pasisakymo. Paskui 

įsitrauktų plastiko gamintojai, prekybininkai, pirkėjai, medikai. 

Pabaigoje kaip apibendrinantį žodį tartų mokslininkai. 

 

Aplinkosaugininkas 

Dabar mūsų jūrose apie 51 milijardas mikroskopinių dalelių 

plastiko - 500 kartų daugiau nei žvaigždžių mūsų galaktikoje! 

Todėl siūlau stabdyti plastiko gamybą. 

Matėte, kaip atrodo vandenynas? Ten vien šiukšlės! Per plastiko 

šiukšles neprasiskverbia saulės spinduliai, todėl vandens dumbliai 

Žemei nebepagamina deguonies. 

Plastikas kenkia daugiau kaip 600 gyvosios gamtos rūšių. Ir 

mumyse yra plastiko. Mes jį kasdien vartojame. Gauname per 

maistą (pvz., suvalgėme žuvį, išgėrėme vandens iš plastikinio 

buteliuko). 

Plastikinis maišelis teršia gamtą, priklausomai nuo jų sudėties, 

jie gali irti nuo 5 iki 100-o metų. 

 

Prekybininkas 

Aš pasisakau už kultūringą aptarnavimą. Ar šiais laikais 

įsivaizduojate, kad mišrainės įdedame į saują, o duoną nešate savo 

rankoje, ant kurios pilna bakterijų? Mes nuolat bendradarbiaujame 

su gamintojais. Stengiamės užtikrinti, kad vandens kokybė 

plastiko buteliukuose atitiktų sveikatai keliamus reikalavimus. 

Žinoma, mums nepatinka, kad prie kasos kas antras ima vienkartinį 

pirkinių maišą, o nesinešioja daugkartinio naudojimo maišelių. 

Kita vertus, turime galimybę užsidirbti, nes kiekvienas toks 

maišelis kainuoja 10-20 centų. Esame įsitikinę, kad jeigu 
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plastikinis maišelis visai nekainuotų, žmonės jų sunaudotų dar 

daugiau. 

Galima plastiko maišelius pakeisti popierine pakuote. Bet ar 

išspręsime aplinkosaugos problemą? Popieriniai maišeliai daugiau 

sveria. Jiems pagaminti kertami medžiai ir sunaudojama daugiau 

energijos nei plastikinių maišelių gamybai. 

 

Mokslininkas 

Prieš gamtos nelaimes kovoti gali padėti pati gamta. Štai kolegos 

iš Japonijos atrado bakterijų, kurios plastiką naudoja kaip savo 

maistą. Ši bakterijų rūšis jau prisidėjo prie vandenyno valymo. Tad 

reikia finansavimo moksliniams tyrimams, reikia specialiai veisti 

šias bakterijas ir jas naudoti kovoje su plastiku. 

Kolegos iš Amerikos kuria naują plastiką. Šiam susidėvėjus, jis 

virsta skysčiu. Galbūt ateitis priklauso tokiam plastikui, kuris virsta 

nedidele balute. Tai būtų būdas žemynus ir vandenynus išgelbėti 

nuo plastiko keliamos katastrofos! 

Kolegos Belgijoje vykdo projektą – nori sukurti visiškai suyrančią 

medžiagą, galinčią pakeisti įprastą plastiką. Taigi mes sakome : 

mokslas nestovi vietoje. 

Reikia gaminti plonesnius maišelius, kurie greičiau būtų 

suskaidomi per trumpesnį laiką. Taip pat būtina kontroliuoti 

prekybininkus, kad jie naudotų tik plono plastiko maišelius, o ne 

storus, kurie paprastai jiems mažiau kainuoja. 

 

Pirkėjas 

Man kaina svarbiau už ekologiją. Atlyginimas juk nedidelis. Visi 

žino, kad plastikas pigiausia žaliava pasaulyje ir jo iš mūsų 

neatimkite! 

Sakote: užteršti vandenynai!... Bet man nesvarbu. Aš ten 

neatostogauju ir šiukšlių ten nepalieku. 

Šiaip aš geras žmogus. Rūpinuosi savo miesto švara, rūšiuoju 

atliekas. Dalyvauju akcijose „Darom“ ir „Rūšiuoji, vadinasi, 

galvoji“. Plastiką metu į geltonąjį konteinerį, plastikinius butelius 

nešu į taromatą. Visgi grįžta šioks toks pinigėlis. 

Esu pakankamai apsišvietęs vartotojas. Žinau, kad iš perdirbto 

plastiko gaminami ir batai, ir lagaminai, ir kopėčios... 

 

Plastiko gamintojas 
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Aš su kolegomis gaminame produkciją iš plastiko, ne tam, kad ji 

stovėtų sandėliuose, bet kad žmonės ją naudotų. Žmonės ją pirks 

tada, kai ji bus pigi ir kokybiška. Mums gamyba turi apsimokėti. 

Žinoma, galima nebegaminti, bet mūsų įmonė daug investavo. 

Turime paėmę Europos Sąjungos paskolą. Kas ją grąžins? Taigi 

negalime šiaip sau imti ir užsidaryti. 

Be to mums patinka viską gaminti iš plastiko. Tai puiki medžiaga. 

Ji tinka visur. Nėra kitos tokios ypatingos medžiagos kaip ši. 

Mes domimės ir mokslo naujovėmis. Geriausiomis idėjomis iš 

karto naudojamės. Tik mums reikia gerų specialistų, baigusių 

universitetus, gebančių kurti kokybiškas pakuotes. 

 

Gydytojas 

Plastikas pavojingas dėl jame esančių cheminių medžiagų. Šios 

medžiagos siejamos su daugybe ligų: vėžiu, debetu, širdies ir 

kraujagyslių ligomis, nevaisingumu, antsvoriu, žarnyno uždegimu. 

Cheminės medžiagos gali patekti į organizmą ne tik per maisto 

pakuotes, bet ir naudojant kitus plastikinius produktus. Pavyzdžiui, 

marškinėlius su etiketėmis, dušo užuolaidas, vaikų žaislus. 

Reikia žmones nuraminti: kenksmingas ne pats plastikas. O jo 

priedai, kurie dedami į plastiką, kad šis nesentų, būtų atsparesnis. 

Jei plastikas vis dėlto skirtas fasuoti maisto produktus, tai šių 

priedų arba nėra, arba jie specialiai pritaikyti ir nekenkia žmogaus 

organizmui. 

Visgi, kur galima atsisakyti plastiko, siūlytume tą ir padaryti. 

Tačiau net ir mes, gydytojai, kai kur jo atsisakyti negalime. 

Puikus išradimas – iš plastiko gaminami chirurginiai siūlai, kurie 

patys ištirpsta paciento kūne. Kitas puikus išradimas - 

vienkartiniai švirkštai. 

Antras žingsnis ,,Konstruok, programuok, bandyk, stebėk“ 

25 min. Konstruojame: naudodami Lego Education WeDo 2.0 detales, 

mokiniai porose pagal instrukcijas surenka transporto priemonę ar 

prietaisą, skirtą rinkti plastiko atliekas.  

 

Naudodamiesi WeDo 2.0 biblioteka, mokiniai gali išsirinkti 

patinkantį modelį.  
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   „Vandenyno valymo“ priemonė: ritė 

 
   „Vandenyno valymo“ priemonė: tralas 

 

 
„Vandenyno valymo“ priemonė: graibštas 

 

Mokiniai eksperimentuoja ir kuria modelius darydami 

savarankiškus sprendimus, pakeičiant pagrindinį modelį. 
 

Trečias žingsnis ,,Aptark ir užrašyk istoriją“ 

15 min Programuojame:  

Mokiniai  sukonstruotam modeliui parašo programą. 

Kiekviename veiklos etape mokiniai dokumentuoja savo darbą, 

naudodami įvairius metodus (fotografavimas, filmavimas, teksto 

rašymas ir t.t.) ir pasirengia pristatyti savo sukurtus modelius, ką 

jie sužinojo, išsiaiškino.  

 

Pristatymui gali parengti trumpą video. 

Ketvirtas žingsnis ,,Pristatyk darbą ir tobulink“ 

10 min. Pristatomas darbas: kiekviena mokinių pora pristato savo sukurtą  

modelį, paaiškindami, kaip jį sukūrė, kaip jis veikia, kodėl svarbu 

valyti vandenyną ir kodėl jų sukurtas modelis idealiai tinka šios 

problemos spendimui.  

 

Vaikai išsako savo nuomonę, ką darytų kitaip, ką galima būtų 

patobulinti, papildyti. 
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Penktas žingsnis ,,Tvarkyk“ 

5 min. Darbo vietos sutvarkymas. 
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Naudojama / reikalinga įranga LEGO Education WeDo 2.0 

konstruktorius, LEGO Education WeDo 

2.0 programinė įranga, planšetė 

Mokslo sritys, su kuriomis 

susijusi pamoka 

Pasaulio pažinimas, matematika,  

informacinės technologijos 

Problema: Mokslininkai ir inžinieriai nuolat siekia 

tyrinėti nutolusias vietas ir atlikti naujus 

atradimus. Kaip patekti į vietą, kurią nori 

ištirti?  

Sąvokos, pagrindiniai žodžiai  Kelias, laikas, greitis, atstumas, grafikas 

Ko išmoksta vaikas Sukonstruoti ir užprogramuoti robotus, jų 

pagalba spręsti nesudėtingus judėjimo 

uždavinius, kuriuose reikia apskaičiuoti: 

kelią, laiką, greitį. 

Naudotis nubrėžtu kelio grafiku. 

Trukmė 90 min 

 

PAMOKOS PLANAS 

Trukmė Užduotis, reikalinga medžiaga, komentarai 

Pirmas žingsnis – „Sudomink“ 

40 min. Skelbiamas pamokos uždavinys: žiūrėdami vaizdo įrašus, 

diskutuodami,  dirbdami porose ir kurdami su Lego Education 

WeDo 2.0, gebės paaiškinti kaip apskaičiuoti kelią, laiką, greitį bei 

sukurti mokslinio visureigio roboto modelį, parašyti programą. 

 

Faktai: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ank7ZrShhIw 

https://www.youtube.com/watch?v=e28-IcdAMHg 

 

Minčių lietus „Kaip judama gamtoje?“ 

Mokiniai diskutuoja kaip sausuma, vandeniu ir oru juda įvairūs 

objektai.  

 

Padedant mokytojai išsiaiškinama, kad nagrinėjant kūno judėjimą 

https://www.youtube.com/watch?v=Ank7ZrShhIw
https://www.youtube.com/watch?v=e28-IcdAMHg
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naudojami dydžiai: kelias ir laikas.  

 

Mokiniai įvardina kelio ir laiko matavimo vienetus. 

 

2. Kaip galima apibūdinti kūno judėjimą?  

Judėjimas – kūnų padėties kitimas kitų kūnų atžvilgiu. 

 

Mokytoja papasakoja kaip judama gamtoje. 

Judėti žeme paprasčiau, nes ji kieta. Žemė išlaiko svorį, ir 

gyvūnai bei mašinos gali į ją atsiremti, todėl judėti žeme jiems yra 

sąlygiškai lengva. Tačiau oras yra dujos, o vanduo – skystis, todėl 

gyvūnams bei mašinoms atsiranda nemažai judėjimo problemų. 

Kitaip nei kieta žemė, galinti išlaikyti jų svorį, oras ir vanduo 

sukelia mažesnį pasipriešinimą.  

Plaukimas ir skridimas pagrįstas panašiais principais. 

Žuvys neplaukia taip greitai, kaip skrenda paukščiai, nes 

vandenyje judėti sunkiau, tačiau vanduo suteikia daugiau atramos, 

dėl to jame palankesnės sąlygos gyventi stambesniems gyvūnams. 

Todėl nenuostabu, kad greičiausi pasaulio gyvūnai skraido ore, o 

didžiausi gyvena vandenynuose. Daug sunkių objektų vandenyje 

atrodo lengvesni nei sausumoje. Dėl šios priežasties žvejai sugautą 

žuvį iškelia tinklais. Kai žuvys būna vandenyje, meškerė ir valas 

išlaiko jų svorį, tačiau ištraukus, meškerė dažnai neatlaiko. 

 Ore ir vandenyje judantis objektas jaučia pasipriešinimą 

– kelyje reikia įveikti oro ir vandens molekules. Toks 

pasipriešinimas vadinamas stabdymu. Jis daro poveikį vandenyje 

ir ore judantiems gyvūnams bei mašinoms, tačiau ypač didelis 

vandenyje, kuris yra tankesnis už orą. 

 

Nagrinėjant kūno judėjimą reikia nustatyti du dydžius: nueitą 

atstumą ir laiką. Atstumas vadinamas keliu, žymimas s. Kelio 

matavimo vienetas – metras (m), centimetras (cm), milimetras 

(mm), kilometras (km). Laikas žymimas t. Laiko matavimo 

vienetas – sekundė (s), valanda (h), minutė (min).  

Aplink mus matome daug judančių kūnų. Vieni kūnai juda 

greičiau, kiti ‒lėčiau. Dydis apibūdinantis kūno judėjimo spartą 

vadinamas greičiu. 

 

Mokiniams duodama savarankiškai skaityti. 
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Aplink mus matome daug judančių kūnų. Sakome, kad vieni kūnai 

juda greičiau, kiti lėčiau. Dydis apibūdinantis kūno judėjimo spartą 

vadinamas greičiu. Greitis yra kūno įveiktas atstumas per laiko 

vienetą. Greitis žymimas raide v. Greičio matavimo vienetas – 

metras per sekundę (m/s), kilometras per valandą (km/h), 

centimetras per sekundę (cm/s). 

Linija, kuria juda kūnas, vadinama judėjimo trajektorija. 

Slidininkas palieka slidžių vėžes sniege, skrendantis lėktuvas – 

dūmų juostą danguje. 

 

Pagal trajektoriją skiriamos kelios judėjimo rūšys. Jei judančio 

kūno trajektorija tiesi linija, tai 

– tiesiaeigis judėjimas. Jei trajektorija kreiva linija, tai – 

kreivaeigis judėjimas. 

Kūno judėjimas tiesiu keliu tuo pačiu greičiu vadinamas 

tiesiaeigiu tolygiu judėjimu. Kūno judėjimas tiesiu keliu 

skirtingu greičiu vadinamas tiesiaeigiu netolygiu judėjimu. 

Kūnų nueitą atstumą matuojame ilgio matavimo prietaisais: 

matavimo juosta, liniuote, rulete. Visi šie ilgio matavimo prietaisai 

turi skales (lenteles), kuriose vienodais tarpais pažymėti 

brūkšneliai, vadinami padalomis (75 pav.). Prie padalų 

(dažniausiai ne prie visų) būna surašyti skaičiai – atitinkamos ilgio 

vertės. Atstumas tarp gretimų skalės padalų vadinamas prietaiso 

skalės padalos vertė. 

 
Užduotis 

Bernardas 10 min ėjo iki kiosko, 5 min stovėjo ir grižo 

namo. Iš Petriuko kelio grafiko 77 pav. nustatykite: 

1. Kokį kelią nuėjo Bernardas? Atsakymas – 1000 m 

arba 1 km. 
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2. Koks atstumas yra nuo Bernardo namų iki kiosko? 

(Atsakymas – 500 m arba 0,5 km). 

Užduotis 

Dviratininko greitis 15 km/h, o automobilio – 95 km/h. Kiek laiko 

vienas ir kitas užtruks važiuodami maršrutu: Vilnius – Elektrėnai 

– Birštonas – Vilnius? Kokį atstumą jiems teks įveikti? 

(Naudojama atstumų tarp Lietuvos miestų lentelė). 

 

Mokiniams išdalinami veiklos lapai, kuriuose nubraižytas roboto 

kelio grafikas. Mokytoja mokiniams paaiškina kaip brėžiamas 

kelio grafikas.  

Kūno judėjimą galime apibūdinti grafiku ir lentele. Pvz., kas 5 

sekundes buvo matuojamas roboto įveiktas atstumas. Rezultatai 

surašomi į lentelę, kurios pirmoje eilutėje esantys skaičiai – laikas 

(sekundėmis), antroje – kelias (centimetrais): 

 

Laikas t, s 0 5 10 15 20 25 

Kelias s, 

cm 

0 30 60 90 120 150 

 

Pagal lentelėje pateiktus duomenis brėžiamas roboto kelio 

grafikas. Grafiką sudaro horizontali ir vertikali susikertančios 

linijos vadinamos ašimis. Pasirinkę mastelį horizontaliojoje ašyje 

atidedamas laikas, vertikalioje – kelias. Kiekvieną matavimo 

rezultatą pažymime tašku. Sujungę taškus gauname kelio grafiką. 
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Iš grafiko lengva nustatyti, pavyzdžiui, kokį atstumą robotas 

įveikė per 12 sekundžių. Atsakymas – 72 cm.  

Kiek laiko užtruko robotas įveikęs 130 cm atstumą? Atsakymas – 

22 s.  

Žinodami kelią ir laiką randame greitį. Kūno greitis = kelias : 

laiko = 72 cm : 10 s = 6 cm/s 

 

 

Antras žingsnis „Konstruok, programuok, bandyk, stebėk“ 

15 min. Naudodami Lego Education WeDo 2.0 detales, mokiniai porose 

pagal instrukcijas konstruoja A. Mailo – mokslinio visureigio 

roboto modelį. 

Užduotis.  

Sukurkite Mailo – mokslinio visureigio roboto modelį, kurį 

mokslininkai siunčia į Marsą.  

Trečias žingsnis „Aptark ir užrašyk istoriją“ 

20 min. Programuojame:  

Mokiniai sukonstruotam Mailo – mokslinio visureigio roboto 

modeliui parašo programą.  

Mokslinis visureigis išbandomas keičiant programoje variklio 

galią, veikimo trukmę, veleno sukimosi kryptį. Kiekviename 

veiklos etape mokiniai fiksuoja savo rezultatus, naudodami 

įvairius metodus (fotografavimas, filmavimas, teksto rašymas ir 

t.t.) ir pasirengia pristatyti, ką jie sužinojo, išsiaiškino.  

 

Robotas planšete užprogramuojamas ir  dirbant grupėmis atliekami 
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bandymai: keičiant greitį ir laiką matuojamas roboto įveiktas 

kelias. Bandymų rezultatai žymimi lentelėje. 

 

Variklio 

galia 

t, s 0 5 10 15 20 25 

    2 S2,cm       

    6 S6, cm       

10 S10,cm        

Ketvirtas žingsnis „Pristatyk darbą ir tobulink“ 

10 min. Pristatomas darbas: kiekviena mokinių pora pristato savo sukurto 

mokslinio visureigio modelį, paaiškindami, kaip jiems pavyko 

programoje pakeisti variklio galią, veikimo trukmę, veleno 

sukimosi kryptį. 

 

Vaikai išsako savo nuomonę, ką darytų kitaip, ką galima būtų 

patobulinti, papildyti. 

Penktas žingsnis „Tvarkyk“ 

5 min. Darbo vietos sutvarkymas. 
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Naudojama / reikalinga įranga LEGO Education WeDo 2.0 

konstruktorius, LEGO Education WeDo 

2.0 programinė įranga, planšetė arba 

išmanusis telefonas, tekstų apie gamtinius 

ir geografinius objektus kopijos, Lietuvos 

kontūrinio žemėlapio kopijos,  atstumų 

lentelės kopijos 

Mokslo sritys, su kuriomis 

susijusi pamoka 

Pasaulio pažinimas, lietuvių kalba,  

informacinės technologijos 

Problema: Kaip per sutartą laiką įveikti numatytą 

atstumą? 

Sąvokos, pagrindiniai žodžiai  Maršrutas, geografinis objektas, gamtinis 

objektas, žemėlapis, kontūrinis žemėlapis, 

atstumas, sutartiniai ženklai 

Ko išmoksta vaikas Orientuotis žemėlapyje, nurodyti pasaulio 

šalių kryptis, sutartiniais ženklais 

kontūriniame žemėlapyje pavaizduoti 

maršrutą, nusakyti objektų geografinę 

padėtį. Užprogramuoti sukonstruotus 

robotukus, kurie per sutartą laiką įveikia 

numatytą atstumą, sustoja reikiamą kartų 

kiekį, jų sustojimai yra atitinkamos trukmės. 

Trukmė 90 min 

 

PAMOKOS PLANAS 

Trukmė Užduotis, reikalinga medžiaga, komentarai 

Pirmas žingsnis - ,,Sudomink“ 

25 min. Skelbiamas pamokos uždavinys: dirbdami grupėse, skaitydami 

tekstus, atlikdami užduotis kontūriniame žemėlapyje,  kurdami su 

Lego Education WeDo 2.0, gebės užprogramuoti sukonstruotus 

robotukus, kurie per sutartą laiką įveikia numatytą atstumą, sustoja 

reikiamą kartų kiekį, jų sustojimai yra atitinkamos trukmės. 

 

Mokiniai išsitraukia trijų skirtingų spalvų lapelius, taip suskirsto į 

3 grupes po 3. Skelbiama, kad yra parengti 3 maršrutai po 100-
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120 km. Pirma grupė keliaus maršrutu Kėdainiai – Pasvalys, antra 

- Kėdainiai – Šiauliai, trečia - Kėdainiai – Molėtai. 

 

Pirmiausiai mokiniai susipažįsta su kiekvienu maršruto objektu. 

Mokiniams siūloma skaitant tekstą pasibraukti ar markeriu 

pasižymėti svarbiausią informaciją, užsirašyti kylančius 

klausimus.  

 

Po to mokiniai atlieka užduotį kontūriniame žemėlapyje. 

Užduotis kontūriniame žemėlapyje.  

 

 a) Naudodamiesi Lietuvos žemėlapiu kontūriniame Lietuvos 

žemėlapyje pažymėkite savo maršruto pradžią – Kėdainius. 

Kėdainių rajoną nuspalvinkite žalia spalva.   

b) Atpažinkite maršruto pabaigą. Tą rajoną nuspalvinkite raudona 

spalva.   

c) Kitus rajonus, kurie atsidurs tarp pradžios ir pabaigos  

nuspalvinkite dar viena pasirinkta spalva.  

d) Sugalvokite sutartinius ženklus kaip pažymėsite tris jūsų 

maršrute pristatomus objektus. Juos nupieškite kontūrinio 

žemėlapio legendoje. 

 e) Sutartiniais ženklais atitinkamuose rajonuose pažymėkite 

apytikslę aplankytų objektų vietą.   

f) Sujunkite kelionės objektus punktyrine linija. Tai jūsų kelionės 

maršrutas. 

 

Užduotis „Pasaulio šalių kryptys“ 

 

Sekite savo maršrutą ir aptarkite, kokiomis pasaulio šalių 

kryptimis vykstate keliaudami iš vieno objekto į kitą. Primiršę 

pasaulio šalių kryptis, galite naudotis paveikslėliu. 
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Analizuokite maršrutą ir nustatykite, kiek kartų teko keisti kryptį. 

 

Antras žingsnis ,,Konstruok, programuok, bandyk, stebėk“ 

30 min. Naudodami Lego Education WeDo 2.0 detales, mokiniai grupėse 

konstruoja mašinos roboto modelį. Prisiminę kelio grafiko 

braižymą ir skaitymą, sudaro kelionės po Lietuvą maršruto 

algoritmą. Kiekvienai kelio atkarpai iš grafiko (1 pav.) randamas 

laikas t1 , t2 , t3 , t4 . Kiekvienai užduočiai atlikti skiriamas 

vienodas laiko tarpas – 60 s. 

  

 
1 pav. Trijų užduočių atlikimo algoritmas 

 
2 pav. Kelio ilgio priklausomybės nuo programuojamo laiko grafikas (variklio galia 

– „6“, varantysis skriemulys – mažas geltonas, varomasis –mėlynas plonas) 

 

Kiekvienos užduoties pradžią ir visos užduoties pabaigą pažymi 
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garso signalas (3 pav.). 

 
3 pav. Trijų užduočių atlikimo programa 

 

Atstumas tarp lankytinų vietovių fiksuojamas 1,5 m ilgio 

popieriaus juostoje, kurioje 10 cm tarpas atitinka 10 km atstumą 

tarp miestų. Kartu iš LEGO kaladėlių kiekvienoje grupėje 

pagaminamos trys „lentos - laikikliai“ į kurias įdedami popieriaus 

maži lapeliai su užrašytu objekto pavadinimu. Pvz.: Lietuvos 

geografinis centras.  

 

Trečias žingsnis ,,Aptark ir užrašyk istoriją“ 

10 min Kai užprogramuotas robotukas įveikęs tam tikrą atstumą sustoja ir 

stovi vieną minutę, mokinys apie vieną pasirinktą objektą pasakoja 

grupės draugams, parodo iliustracijas.  

Ketvirtas žingsnis ,,Pristatyk darbą ir tobulink“ 

20 min. Pristatomas darbas: kiekviena mokinių grupelė pristato robotukų 

nuvažiuotą maršrutą savo draugams, supažindina kitų grupių 

narius su rodomais objektais, aptaria programavimo sėkmes ir 

nesėkmes bei atliktas užduotis. 

Pristačius keliones, mokiniams  bus pareikiami keli papildomi 

klausimai:  

• Kuo šios kelionės praturtino?  

• Ką naujo sužinojote?  

• Kurį objektą iš visų norėčiau aplankyti pirmiausia? Kodėl? 

• Kuris maršrutas pasirodė įdomiausias? Kodėl? 

• Kuriuos objektus jau esu aplankęs su tėvais, kitais 

artimaisiais? Kokį įspūdį jis padarė?  

Vaikai išsako savo nuomonę, ką darytų kitaip, ką galima būtų 

patobulinti, papildyti. 
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Penktas žingsnis ,,Tvarkyk“ 

5 min. Darbo vietos sutvarkymas. 
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Naudojama / reikalinga įranga Konstruktorius WeDO 2.0, planšetės. 

Mokslo sritys, su kuriomis 

susijusi pamoka 

Pasaulio pažinimas, matematika, 

lietuvių kalba. 

Problema: Kaip žinant kelią ir judėjimo laiką 

apskaičiuoti greitį? 

Sąvokos, pagrindiniai žodžiai  Greitis, kelias, laikas, mechanizmas, 

pavara. 

Ko išmoksta vaikas Gebės pasirinkti tinkamas kelio, greičio, 

laiko matavimo priemones, mokės jomis 

naudotis. 

Atliks matematines užduotis, mokysis 

apskaičiuoti kelią, greitį, laiką. 

Trukmė 90 min. 

 

PAMOKOS PLANAS 

Trukmė Užduotis, reikalinga medžiaga, komentarai 

Pirmas žingsnis - ,,Sudomink“ 

45 min. Skelbiamas pamokos uždavinys: 

Naudodamiesi laiko ir ilgio matavimo prietaisais apskaičiuos 

transporto priemonės judėjimo greitį. 

 

Mokinių poroms pateikiami paveikslėliai. Užduotis: suklijuoti 

į juostą nuo lėčiausio iki greičiausio ir pagrįsti savo 

sprendimą.  



 
 
,,4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant Lego metodika grindžiamą integruotą ugdymo 
turinį“ 
 

15. Tema: GREITIS 

 

 

 

 
 

Pakartojami prietaisai, matuojantys kelią. 
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Metras                       Matavimo juosta             Ruletė              

Matavimo ratas 

 

Pakartojami prietaisai, skirti laiko matavimui. 

 
  Laikrodžiai 

 

Supažindinama su prietaisu, matuojančiu greitį. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokiniai supažindinami su formulėmis, padėsiančiomis 

apskaičiuoti kelią, laiką ir greitį. 

KELIAS = GREITIS x LAIKAS 

GREITIS = KELIAS : LAIKAS 

LAIKAS = KELIAS: GREITIS 

Primena, kad greitis matuojamas km/h, m/s. 

Supažindina su prietaisais, skirtais kelio matavimui (metru, 

matavimo juosta, rulete, matavimo ratuku) ir  prietaisais, skirtais 

greičio (spidometru), laiko (chronometru) matavimui.  
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Mokiniams išdalinami mokinio veiklos lapai, kuriuose reikia 

atlikti matematines užduotis, kad mokiniai įsisąmonintų 

pagrindines sąvokas ir gebėtų pritaikyti formules, apskaičiuoti 

kelią, greitį, laiką.  

 

Po to mokiniai supažindinami su sąvokomis.   

Mechanizmas prietaisas judesiams perduoti ir transformuoti. Pvz. 

laikrodžio mechanizmas, vairo mechanizmas.  

Pavara – mechanizmas  sukimosi judesiui perduoti ir jo pobūdžiui 

keisti. Pavara gali būti krumplinė, diržinė  (1 pav.), sliekinė, 

sraigtinė, svirtinė, grandininė. 

 

 
 

1 pav. Diržinė pavara 1 – varantysis skriemulys;  

2 – varomasis skriemulys; 3 – diržas  

http://www.mechanikosinzinierius.lt/wp-content/uploads/2015/08/me1-13.pdf 

Krumpliaratis – pavaros elementas, skirtas sukimosi judesiui 

perduoti kitam krumpliaračiui (2 pav.). 

 
2 pav. Krumplinė pavara 

http://www.wikiwand.com/en/Gear_train 

 

Varantysis krumpliaratis perduoda sukimo momentą varomajam 

krumpliaračiui. Nuo krumpliaračių dantų skaičiaus pasiskirstymo 

priklauso jų sukimosi greitis. Tarkime, varomasis ratas turi du 

kartus daugiau dantų negu varantysis, taigi pastarasis turi suktis 

dvigubai greičiau. Tai galima nustatyti varomojo rato dantų skaičių 

padalinus iš varančiojo rato dantų skaičiaus. 

 

http://www.mechanikosinzinierius.lt/wp-content/uploads/2015/08/me1-13.pdf
http://www.wikiwand.com/en/Gear_train
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Matematikos užduočių atlikimas matematikos sąsiuviniuose: 

 

1. Dėdė Petras per 5 valandas nuvažiavo 350 km. Koks jo 

automobilio greitis? 

2. Kiek laiko važiuos motociklas 210 km, jei jo važiavimo greitis 

70 km/h? 

3. Kokiu greičiu važiuoja dviratininkas, jei 72 km jis įveikė per 3 

h? 

4. Autobuso greitis 65 km/h. Kokį atstumą jis nuvažiuos per 6 

val. 

5. Kiek laiko važiuos važnyčiuotojas Rapolas su savo žirgu 35 

km, jeigu žirgo greitis 35 km/h? 

6. Kokį atstumą nuvažiuos du dviratininkai drauge 

važiuodami iš Šiaulių 17 km/h greičiu, jeigu važiuos 4 

valandas? 

Antras žingsnis ,,Konstruok, programuok, bandyk, stebėk“ 

15 min. Konstravimas: 

Naudodami Lego Education WeDo 2.0 detales, mokiniai porose 

pagal Lego WeDo 2.0 programoje  projekto „Greitis” („Speed“) 

instrukciją konstruoja lenktyninį automobilį (3 pav.). 

 

 
3 pav. Lenktyninis automobilis  

 

Programavimas:  

Mokiniai sukonstruotam lenktyninio automobilio roboto modeliui 

parašo programą (4 pav.).  
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4 pav. Programa lenktyninės mašinos tyrimui 

 

Prieš paleisdami programą, mokiniai turi laikyti ranką priešais 

automobilį. Programa prasideda rodant „0“ ženklą ir laukiant 

pradinio signalo. Kai mokinys patrauks ranką, programa paleis 

variklį, paspartins maksimalią galią, tada pakartos ciklą, ekrane 

pridėdama „1“. Ciklas bus kartojamas iki lenktynių pabaigos. Tada 

variklis išsijungs. 

 

Mokiniams pateikiama užduotis.  

Ištirti kokie veiksniai turi įtakos greičiui. 

 

Mokiniai išbando patobulinimus, kurie veikia automobilio greitį 

pvz., pakeičia variklio galią, ratus, automobilio formą, masę.  
 

Trečias žingsnis ,,Tyrimas“ 

15 min Tyrimas. 

Naudodami robotą,  Lego WeDo 2 programinę įrangą, planšetinį 

kompiuterį, matavimo ruletę atlieka bandymus, duomenis 

fiksuoja lentelėse. 

Tyrimas atliekamas su trimis skirtingais skriemuliais: su mažuoju 

geltonu, vidutiniu baltu ir mėlynu. Rulete išmatuotos roboto 

nueito kelio reikšmės surašomos į lentelę, apskaičiuojamas 

greitis. 

 

 

Laikas t, s 0 2 4 6 

Kelias S2, 
cm 

    

Greitis v, 
cm/s 

    

 

 

 

Laikas t, s 0 2 4 6 

Kelias S2, 
cm 

    

Greitis v, 
cm/s 

    

 

 

Laikas t, s 0 2 4 6 
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Kelias S2, 
cm 

    

Greitis v, 
cm/s 

    

 

 

Ketvirtas žingsnis ,, Pristatyk darbą ir tobulink“ 

10 min. Mokiniai lygina darbo grupėse rezultatus, formuluoja išvadas. 

Penktas žingsnis ,,Tvarkyk“ 

5 min. Darbo vietos sutvarkymas. 
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Naudojama / reikalinga įranga Konstruktorius WeDO 2.0, planšetės, 

elektroninės svarstyklės, ruletė, 

chronometras, dinamometras. 

Mokslo sritys, su kuriomis 

susijusi pamoka 

Pasaulio pažinimas, lietuvių kalba, 

matematika. 

Problema: Kas yra jėga? Kaip ir kokios jėgos veikia 

judančius kūnus? 

Sąvokos, pagrindiniai žodžiai  Jėga, žemės trauka, pasipriešinimas, 

tamprumas, trintis. 

Ko išmoksta vaikas Supras, kaip tarp paviršiaus ir kūno 

atsiranda trinties jėga. 

Trukmė 90 min. 

 

PAMOKOS PLANAS 

Trukmė Užduotis, reikalinga medžiaga, komentarai 

Pirmas žingsnis - ,,Sudomink“ 

30 min. Skelbiamas pamokos uždavinys: 

Nagrinėdami pavyzdžius ir kasdienes situacijas, gebės įvardyti kūną 

veikiančias jėgas. Pagal instrukciją sukonstravę robotą, išsiaiškins, 

kaip jėgų veikimas paveikia jo judėjimą. 

 

Faktai: 

https://www.youtube.com/watch?v=NlN9e8tDwXg 

https://www.youtube.com/watch?v=wwO2KQ7uZxY 

https://www.youtube.com/watch?v=_LSevw1sfpk 

https://www.youtube.com/watch?v=C7NPD9W0kro 
 
Susipažįstama su jėgomis, kurios kasdien supa mokinius. 

 

Atėjo ruduo . Krinta lapai. Krinta prinokę obuoliai, kriaušės. Jie 

krenta veikiami Žemės traukos arba gravitacijos jėgos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NlN9e8tDwXg
https://www.youtube.com/watch?v=wwO2KQ7uZxY
https://www.youtube.com/watch?v=_LSevw1sfpk
https://www.youtube.com/watch?v=C7NPD9W0kro
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Pateikiama informacija apie traukos jėgą. 

Gravitacinė trauka/ gravitacijos jėga – tai jėga tarp dviejų kūnų 

/objektų, kuri traukia juos vienas prie kito. Ji priklauso nuo objektų 

masės ir atstumo tarp jų. Juo didesnė objekto masė, juo didesnė jo 

gravitacinės traukos jėga. Arti vienas kito esantys objektai traukia 

vienas kitą labiau negu esantys toli vienas nuo kito. Gravitacinė trauka 

yra silpna jėga, ir reikia labai didelės masės, kad pajustume jos 

poveikį. Gravitacinės traukos jėga veikia ir tarp dviejų šalia vienas kito 

stovinčių žmonių, bet ji tokia silpna, kad negalima jos išmatuoti. 

Žemės masė yra milžiniška, todėl jos gravitacinės traukos jėga labai 

didelė. Ji pakankamai stipri, kad išlaikytų mus tvirtai ant žemės. Jei ką 

nors išmetame iš rankų, tai daiktas nukrinta, nes jį taip pat traukia 

Žemės gravitacinė traukos jėga. 

Žemės gravitacinė trauka veikia ir Mėnulį, todėl jis skrieja orbita 

aplink Žemę, O Žemė aplink Saulę. Dėl Žemės traukos krintančių 

objektų greitis kas sekundę padidėja beveik iki 10 m/s. Mėnulio 

gravitacinės traukos jėga sudaro tik 1/6 Žemės gravitacinės traukos. 

Jei vaikščiotume Mėnulyje, jūsų masė būtų ta pati, tačiau svoris – tik 

1/6 svorio Žemėje. 

 

Užduotis 

Pasisverti ir apskaičiuoti, koks mokinių svoris būtų Mėnulyje. 

 

Bandymas 

 Jums Reikės: 2 popieriaus lapų, akmenuko, metro, chronometro.
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Į kamuoliuką suglamžomas vienas popieriaus lapas. Metru 

atmatuojamas vienas metras. Iš tokio aukščio žemyn paleidžiamas 

suglamžytas ir nesuglamžytas popieriaus lapai. Stebima, ar panašiai jie 

krinta žemyn. Antrą kartą kartodami bandymą, naudojamas 

chronometras. Bandoma nustatyti, kiek krisdamas užtrunka vienas 

popieriaus lapas ir kiek kitas. 

 

Akcentuojama, kad mokiniai stebėjo atsiradusią pasipriešinimo jėgą. 

Beorėje aplinkoje, kaip nustatė Galilėjo, šie daiktai tą patį atstumą 

įveiktų per tą patį laiką. Aptariama, kurį kūną pasipriešinimo jėga 

veikė mažiau. 

 

Tamprumo jėgos pristatymas. 

 

 
Rengiamės sportinę aprangą. Kelnių gumai išsitempus, telpa ir mūsų 

klubai. Guma dėl veikiančios tamprumo jėgos deformuojasi, 

išsitempia. Jos kryptis priešinga, nei kūną veikiančių išorinių jėgų. 

Tamprumo jėga priklauso nuo medžiagų savybių, kūno dydžio, 

formos, deformacijos dydžio. Labai tempiant gumą, kaip ir spyruoklę, 

galima ją pertempti ir ji nebesugrįš į pradinę padėtį.  

 

Tamprumo jėga. Kai kurie daiktai tempiasi arba spaudžiami gali 

keisti savo formą. Sakoma, kad jie deformuojasi. Jei nustojus veikti 

jėgai, daiktas vėl atgauna savo pradinę formą, vadinasi, jis tamprus 

arba elastiškas. Guminė juostelė yra tampri. Spyruoklė taip pat tampri. 

Mašinos spyruoklės arba lingės, išlaiko jos svorį, bet drauge leidžia 

ratams greitai judėti nelygiu keliu. Važiuodamos lygiu keliu, jos yra 

suspaustos ir kaupia energiją, o važiuodamos per duobes, atšoka į savo 

padėtį, t.y. išsitiesina. Tada mašina važiuoja lygiai ir nekrato keleivių. 

Stipriai ištempta guminė juostelė sukaupia energijos. Kai ji vėl 

susitraukia, pagrindinė šios energijos dalis paverčiama judėjimo 

energija, o kita dalis – šiluma. 
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Gyvūnų raumenys ir sausgyslės taip pat tamprūs. Tamprumas padeda 

gyvūnams judėti. Kengūros negali vaikščioti kaip kiti gyvūnai, tačiau 

jos pasinaudoja savo kojų tamprumu ir šokinėja. Norėdamos judėti 

lėtai, remiasi į žemę visomis keturiomis kojomis ir uodega. Jų trumpos 

priekinės galūnės padeda išlaikyti kūno pusiausvyrą, kai šuoliuojama 

ant užpakalinių. Šuoliuodamos greitai, kengūros šokinėja tik ant 

užpakalinių kojų: mat jose yra labai ilgos Achilo sausgyslės, 

veikiančios kaip milžiniškos guminės juostelės ir su kiekvienu šuoliu 

sukaupiančios ir atiduodančios energiją. Pasiekusios didžiausią greitį, 

kengūros šuoliavimo tempo nedidina. Pailgėja tik kiekvienas šuolis. 

 
Klausimas 
Tamprumas padeda sušvelninti smūgius. Kodėl tai gali būti svarbu? 
 
 
 

 

 

 
Trintis. Kai du paviršiai trinasi vienas į kitą, atsiranda trinties jėga, 

kuri priešinasi judėjimui. Šią jėgą galite pajusti, stumdami objektą, 

pvz., trintuką, stalo paviršiumi. Jei spustelėsite stipriau, trintis padidės, 

o objektui bus sunkiau judėti. Net jei stalo ir trintuko paviršiai bus 

labai lygūs. Vis tiek bus jaučiama trintis. Paviršiai tik iš pažiūros gali 

atrodyti visiškai lygūs, tačiau pažiūrėjus pro mikroskopą, dauguma jų 
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turi kauburiukų, nelygumų. Apskritai, juo šiurkštesni du paviršiai, juo 

didesnė trauka. 

Trintis atsiranda tuomet, kada du paviršiai trinasi vienas į kitą ir 

prireikia jėgos, kuri leistų vienam judėti kitu. Bet tokia energija, 

sunaudota įveikiant trintį, prarandama kaip šiluma. Štai kodėl jūsų 

rankos įšyla, kai jas trinate vieną į kitą. Visose mašinose detalės taip 

pat trinasi, todėl ne viena jų nėra šimtu procentų efektyvi, nes 

neišvengiamai prarandama tam tikra energijos dalis. 

Nors dėl atsiradusios trinties gali kilti įvairių problemų, tačiau jis vis 

dėlto labai svarbi mūsų gyvenime. Pvz., jeigu trinties nebūtų tarp 

padangos ir kelio paviršiaus, praslystų ratai, ir mašina nepajudėtų iš 

vietos. Stabdant atsiranda trintis, kuri priverčia mašiną sustoti. Dėl 

trinties mes eidami neslystame, laikosi vietoje ant žemės padėti 

daiktai. Kasdieninėje veikloje matome tūkstančius trinties pavyzdžių, 

mūsų gyvenimas neįmanomas be jos. 

Trintis labai svarbi kiekviename žingsnyje, tad kodėl ją taip 

stengiamasi sumažinti? Pvz., kad būtų mažiau eikvojama jėgos ir 

nesidėvėtų judančios dalys įvairiuose mechanizmuose, ją stengiamės 

iki minimumo sumažinti. 

Trintį galima sumažinti daugeliu būdų. Pirmas – besiliečiančius 

paviršius gaminti iš kuo mažesnę trintį turinčių medžiagų, pvz., 

žalvario, bronzos, nailono. Kitas būdas - abu paviršius tepti specialiais 

tepalais ar riebalais, kurių molekulės lengvai slysta vienos kitomis. 

Galiausiai tarp dviejų paviršių gali būti panaudotas tarpinis 

besisukantis objektas – guolis. Rutuliniai guoliai yra apvalūs. Turi lygų 

paviršių ir sukasi nesitrindami, taigi sumažina trintį iki minimumo. 

Kad suktųsi dar geriau, juos galima sutepti. 

Antras žingsnis ,,Konstruok, programuok, bandyk, stebėk“ 

30 min. Konstravimas 

Naudojamas jau sukonstruotas pagal Lego WeDo 2.0 projekto „Jėga“ 

instrukciją, robotas - vilkikas ir priekaba. 
Tyrimo eiga. 

1. Prie roboto vilkiko tvirtinamas prietaisas jėgai matuoti – 

dinamometras. Jėgos matavimo vienetas niutonas (N). Kitu galu 

dinamometras per grandinę jungiamas su priekaba. 

2. Paleidus programą, vilkikas tempia tuščią priekabą. Stebimi 

dinamometro parodymai.  

3. Į priekabą (po vieną) kraunami ratai. Trinties jėga didėja. 

Robotas sustoja, praslysta ratai. Roboto ratų trinties jėga 
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susilygina su priekabos trinties jėga. 

4. Naudojamas medinis tašelis.. Robotui vilkikui tempiant jį, 

praslysta ratai, tašelis nepajuda. Kaip jį patempti? 

5. Ant vilkiko uždedama keletas svarelių. Trinties jėga padidėja, 

tašelis pajuda iš vietos. Išvada: padidėjus vilkiko apkrovai, 

padidėja trinties jėga. 

6. Kitas būdas – mažinti tašelio trinties jėgą. Uždėjus tašelį ant 

priekabos,  ji  tempiama stalo paviršiumi. 

 

Trečias žingsnis ,,Aptark ir užrašyk istoriją“ 

15 min Planšetėse dokumentuojama tyrimo medžiaga ir daromos išvados 

apie robotą veikiančias jėgas. 

 

Ketvirtas žingsnis ,, Pristatyk darbą ir tobulink“ 

10 min. Komandos pristato bandymo rezultatus, pateikia išvadas. 

Penktas žingsnis ,,Tvarkyk“ 

5 min. Mokiniai sutvarko darbo vietą. 

 
 

 

 

 




