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INTEGRUOTA MATEMATIKOS, ISTORIJOS IR 
LIETUVIŲ KALBOS PAMOKA 

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUJE 

SVARBI MAŽA DETALĖ.
KAM REIKALINGOS 

LAIVE VIRVĖS?

LIETUVIŲ KALBA 

ISTORIJA
MATEMATIKA

Dovilija Jančauskienė, matematikos vyresnioji mokytoja

Jolanta Momkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Daiva Tamkuvienė, istorijos mokytoja ekspertė



UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS: 

DALYKINĖS: Matematika: tiriamosios veiklos kompetencijos; žinių praktinis 
taikymas (ilgio matavimo vienetai; matavimo vienetų ryšiai; 
veiksmai su matiniais skaičiais; neturint matavimo įrankių objektų 
ar daiktų ilgio įvertinimas ir siejimas su kasdienėje aplinkoje 
sutinkamais pavyzdžiais);

Istorija: Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, pažinimas (susipažįsta su 
laivyba, virvės gaminimo principais).

Lietuvių kalba ir literatūra: skaitymo, rašymo ir komunikavimo 
gimtąja kalba kompetencijos; žinių praktinis taikymas (literatūros 
žanrai, dėmesys detalėms, teksto sąranga ir išvadų formulavimas, 
samprotavimo, miniatiūrų, impresijų kūrimas);

MOKĖJIMO 
MOKYTIS

KOMUNIKAVIMO 
BEI SOCIALINĖ-
PILIETINĖ

PAŽINIMO, KRITINIO 
MĄSTYMO

MOKYMOSI 
UŽDAVINIAI:

1. Mokiniai, susipažinę su Jūrų muziejaus ekspozicija, geba 
įvardinti virvės panaudojimą, susipažįsta su jūrinių mazgų įvairove, 
pasigamina apyrankę su jūriniu mazgu;

3. Mokiniai,  stebėdami Jūrų muziejaus ekspozicijas, geba 
pamatyti ir užfiksuoti detales, kurios padeda kurti samprotavimo 
tekstus;

5. Mokosi nugalėti baimę kalbėdami viešai ir tobulina viešojo 
kalbėjimo įgūdžius.

2. Mokiniai sieja turimas žinias apie senuosius matavimo 
vienetus su muziejaus ekspozicijos objektais, atpažįsta juos 
aplinkoje, geba apytiksliai išmatuoti pasirinktus muziejaus 
eksponatus, nenaudodami metrinės juostos;

4. Tyrinėdami akvariumo dugną, mokosi kurti miniatiūras; 

naudoja turimas teorines žinias praktiškai, kūrybiškai mąsto, ieško 
sprendimų;

konstruktyviai bendradarbiauja siekdamas bendro tikslo, kuria ir 
palaiko draugiškus santykius, kartu atliekant matavimus bei 
informacijos paieškas;

ieško informacijos, ją nagrinėja, kritiškai mąsto, vertina įvairius 
informacijos šaltinius, pateikia išvadas. 



INTEGRUOTOS PAMOKOS MUZIEJUJE TIKSLAS – įgalinti 
taikyti mokomųjų dalykų teorines žinias praktiškai, sudominti mokinius 
mokomuoju dalyku taikant aplinką, padedančią mokiniui patirti pažinimo 
džiaugsmą, ugdyti mokinių gebėjimą įsivertinti ir pasitikėti savimi.  

Istorija. Istorijos pamokų metu, mokiniai nuolat sužino apie įvairius žmonijos išradimus, kurie 
naudojami ir šiuo metu. Tai ugdo mokinių suvokimą, kad praeityje žmonės buvo ne mažiau 
išradingi ir pažangūs, nei esame mes. Prieš šią veiklą, galima vaikams priminti akmens amžiaus 
atradimus. Tarp jų – virvė, kuri nepakito daugiau kaip 40 000 metų. Galima pasigaminti /susivyti 
virvę patiems: tris gijas surišti viename gale, pasidalinti po giją ir sukti į tą pačią pusę, jau susuktas 
gijas suimti į vieną vietą ir paleisti. Virvė susiveja pati. Tokią trijų gijų susuktą virvę mokėjo 
pasigaminti jau neandertaliečiai. Laivyba – viena pagrindinių sričių, kur buvo naudojamos virvės. 
Jų aktualumas nesumenko ir mūsų laikais. Nagrinėdami temą apie didžiuosius geografinius 
atradimus, mokiniai sužino apie karaveles, jų burių sistemą, aptaria, kur jose buvo naudojamos 
virvės. Galima su mokiniais padaryti kelis eksperimentus: pamatuoti, kokį svorį išlaiko vienas 
siūlas, suvyta virvė; galima surišti susuktas pačių virveles į apskritimą, tempti ir patikrinti, ar laiko 
jų rišami mazgai. Tokiu būdu bus pasiruošta veiklai Jūrų muziejuje. Atvykę mokiniai galės naudoti 
muziejaus ekspoziciją praktiniam savo turimų teorinių žinių panaudojimui.

Matematika. Matematikos pamokose daug kalbama apie matus ir matavimus, nes praktiniame 
gyvenime itin svarbūs yra matų ir matavimų srityje ugdomi mokinių gebėjimai. Ši sritis itin palanki 
mokinių matematikos ryšiams su kitais mokomaisiais dalykais atskleisti. Mokiniai gauna 
supratimą ne tik apie tiesioginius matavimus, bet, susipažinę su įvairių figūrų ir kūnų ilgių, plotų, 
tūrių skaičiavimo geometrinėmis formulėmis, išmoksta šias žinias taikyti praktinėms, 
matematinėms ir kitų dalykų užduotims bei problemoms spręsti. Kadangi esame Europos Sąjungos 
nariai, mokiniai supažindinti su kitose šalyse vartojamais matavimo vienetais, taip pat su 
senaisiais matavimo vienetais, moka senuosius matavimo vienetus paversti į šiuolaikinius, gali 
apytiksliai pasakyti objekto dydį centimetrais ir senaisiais matavimo vienetais.  

Lietuvių kalba ir literatūra. Pagal pamokos tipą, ši pamoka yra mišri, kai kartojama anksčiau 
išmokta medžiaga, t. y. žinių tikrinimas, nesusijęs su naujai nagrinėjama medžiaga. Mišrus 
pamokos tipas pasižymi sąvokiniais ryšiais tarp kartojamos ir naujai nagrinėjamos medžiagos. 
Esminės struktūrinės dalys – kartojimas, sujungimas, naujų sąvokų nagrinėjimas. Mokiniai 
literatūros pamokose susipažinę su literatūros žanrų visuma, žino pagrindines literatūros kryptis. 
Taip pat mokėsi, kas yra potekstė. Todėl ši veikla tinkamai pratęsia žanrų temą, ją papildo 
miniatiūros, ekspresijos žanras. Mokiniai supažindinami su atsiskaitymo tvarka po pamokos 
muziejuje: pasirengs aptarti parengtą medžiagą, ją pristatyti pagal pateiktus teksto rašymo ir 
viešosios kalbos pristatymo kriterijus.

INTEGRUOTOS PAMOKOS SITUACIJA – pamoka Jūrų muziejuje –  
teorinių žinių praktinio panaudojimo netradicinėse erdvėse pamoka. 



MOKYMOSI VEIKLOS 

1 veikla. Senieji ilgio matavimo vienetai. Kaip 
pamatuoti be liniuotės? Senieji matavimo vienetai 
ir Jūrų muziejaus gyvūnai. 
2 veikla. Virvių panaudojimas laivuose. Jūriniai 
mazgai 

Trukmė: 90 min. 

4 veikla. Refleksija

3 veikla. Miniatiūra. Svarbiausia – detalė, arba 
kokiais matais išmatuoti tai, kas slypi vandenyno 
dugne ir žmogaus širdyje?

3 ekspozicinė salė.
1 ekspozicinė salė, laivų maketai.

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJA 

Muziejaus prieigos (kiemas, aikštelė prie 
istorinių inkarų ekspozicijos).

Akvariumas, panoraminis tunelis su 
eršketais (nulinis a.).

Mokiniai įvardija ir pakartoja senuosius ilgio 
matavimo vienetus žaisdami „Jūrų alias“. 

3. fotografuoja eksponatus, renka medžiagą 
pristatyti klasėje, pagal matematikos užduoties 
lentelę.

Priemonės: rašikliai, užduočių lapai,  metrinės 
juostelės.

Trukmė: 30 min.
Metodai: darbas grupėse. 

Mokytojas primena senuosius matavimo vienetus 
prieš išvyką į muziejų, mokiniai susiskirsto į grupes.

1 veikla . Senieji matavimo vienetai. Kaip 
pamatuoti be liniuotės?

Sužadinimas. 

Mokytojas. Užduoda klausimus apie matavimo 
vienetus, skelbia kūrybinę užduotį. Pavyzdžiui, koks 
matavimo vienetas pasislėpęs Klaipėdoje? 
Atsakymas – pėda.
Mokiniai: 
1. prisiminę colį, sprindį, pėdą ir sieksnį, ieško pagal 
pateiktus matavimo vienetus panašaus dydžio 
muziejaus eksponatų;
2. pasirenka kelis senuosius matavimo vienetus bei 
išmatuoja pasirinktus muziejaus objektus, 
paskaičiuoja jų dydį dabartiniais matavimo 
vienetais; aptaria gautų matavimų tikslumą, kas 
lėmė paklaidas.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJA 

Muziejaus prieigos.

Priemonės: mobilūs telefonai, virvės.

2 veikla. Virvių panaudojimas laivuose. jūriniai 
mazgai.
Trukmė: 20 min.
Metodai: darbas grupėse (informacijos paieška 
tyrinėjant ir pristatant tyrimo rezultatus). Praktinė 
veikla (gamina apyrankę su jūriniu mazgu).

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJA 

1 ekspozicinė salė, laivų maketai.

3 ekspozicinė salė.



Mokiniai išklauso pasakojimo apie įvairius jūrinius 
mazgus, gaminasi apyrankę.

Mokytojas. Primena pamokos temą, uždavinius, 
darbo metodus, mokiniai dirba iš anksto 
paskirtomis grupėmis. 
Mokiniai apžiūri istorinių laivų ekspozicijoje 
pristatomus laivų modelius. Fotografuoja laivo 
maketą, kuriame daugiausiai naudojama virvių, 
renka medžiagą pristatymui klasėje.
Edukatorius pasakoja apie laivus. 

Lietuvių kalba – lietuviški ir tarptautiniai 
žodžiai, priminti, kaip jie yra kirčiuojami: 
kaip verčiami senoviniai matavimo 
vienetai į šiuolaikinę matavimo sistemą, 
mokytis taisyklingai juos sukirčiuoti. 

Gretutinė tarpdalykinė INTEGRACIJA:

Atlikti užduotį: Išsiskaičiuoti grupėse, 
tariant taisyklingai skaičius nuo vieno iki 
dešimt, mokytis kirčiuoti šiuolaikinius 
matus: 
metras, decimetras, centimetras, gramas, 
kilogramas, miligramas, litras, dekalitras, 
mililitras, procentas, atkarpa.
Išmokti su matematika, vandeniu surištas 
patarles, pasakyti kirčiuotą skiemenį: 
dešimt kartų matuok, o vieną atkirpk. 
Devintas vanduo nuo kisieliaus. Devyni 
amatai, dešimtas badas. 

Geografija. Didieji atradimai.
Te c h n o l o g i j o s .  Te k s t i l ė s  d a r b a i , 
dekoratyvinių objektų kūrimas.

Kur du stos, padarys visados.

Metodai: darbas grupėse (akvariume mokiniai sėdi 
ant sėdmaišių, susiskirsto po du grupelėmis); 
stebėjimas ir praktinis objektų tyrinėjimas.

Trukmė: 30 min.

Priemonės: mobilieji telefonai, rašikliai, lentelės 
pasidėti popieriaus lapams, spalvoti pieštukai 
(pagal poreikį), sėdmaišiai.

Mokiniai, tyloje stebėdami virš galvos plaukiančias 
žuvis ir akvariumo dugną, fiksuos detales, praplės 
vaizduotės ribas, įsivaizduodami vandens pasaulį, ir 
prisiminę matematinius matus, pamėgins 
„išmatuoti“ žodžiu, sakiniu matomą vaizdą, jas 
užrašys, nupieš, įrašys į mobiliuosius telefonus (15 
min.).
Svarbu: kuo daugiau paminėti terminų, 
vartotų šiandienos muziejaus erdvėse: jūrinių 
mazgų, senovinių mato vienetų, matematikos 
matavimo vienetų pavadinimų. 

Mokytojas. Primena ir pakartoja literatūrinius 
žanrus, įvardija miniatiūros arba vaizdelio / 
impresijos tekstų savybes, potekstės reikšmę, skelbia 
užduotį (5 min.)

3 veikla. Miniatiūra. Svarbiausia – detalė, arba 
kokiais matais išmatuoti tai, kas slypi vandenyno 
dugne ir žmogaus širdyje?

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJA 

INTEGRACIJA:
Viešoji kalba – atviroje erdvėje mokosi 
viešai reikšti savo mintis. Muziejuje, kur 
yra daug kitų lankytojų, mokosi nugalėti 
viešojo kalbėjimo baimę.

Akvariumas, panoraminis tunelis su 
eršketais (0 a.).



Tarpinė refleksija/miniatiūrų aptarimas: 
mokiniai dalinasi miniatiūrų, pamąstymų tekstais, 
teisingai kirčiuodami žodžius, kelia klausimus, 
teikia pastebėjimus, kaip tobulinti tekstus.

REKOMENDUOJAMA mokiniams bent 5 min. 
pabūti tyloje, pamąstyti ir tik tada rašyti/diktuoti 
savo mintis mobiliuosiuose.

Mokiniai pabaigia sakinius:

Pamokoje sužinojau nauja....

PAMOKOS REFLEKSIJA
Trukmė: 10 min.

Atlikęs darbą supratau...

Garsiai perskaito pasirinktą sakinį.
Būtų įdomiau, jei...

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJA 

Aikštelė prie istorinių inkarų ekspozicijos.

VERTINIMAS 

Rekomenduojami vertinimo kriterijai:

Kalbos kultūra, intonacija; kalbėjimo raiška; ar panaudotos vaizdumo priemonės; ar darbo 
pristatymas buvo įdomus; ar šis pristatymas praplėtė kitų mokinių akiratį. 

2 taškai – pristatymo originalumas, kūrybiniai sprendimai, atliekant užduotis muziejuje;

SITUACIJA PO PAMOKOS JŪRŲ MUZIEJUJE

Apibendrinamoji integruotų veiklų ciklo pamoka vyksta mokykloje. Jai skiriamos 45 min. 
Grupės pristato savo darbus, mokytojai komentuoja jų tikslumą, visi aptaria kūrybiškumą, 
grupės nariai į(si)vertina darbą grupėse, ar pavyko bendradarbiauti. Mokinių į(si)vertinimas 
vyksta po bendro grupės darbo aptarimo.

Mokiniai yra susipažinę su darbų vertinimo / įsivertinimo sistema, vertinimo kriterijais. 
Į(si)vertinimas susideda iš 3 dalių. Kiekvieno dalyko mokytoja įvertina dalykines žinias, atsakymų 
tikslumą ir rašo nuo 1 iki 5 taškų:

3 taškai – grupės bendradarbiavimo įsivertinimas. Grupės aptaria, kiek kiekvienas narys įdėjo 
darbo ir pastangų atliekant užduotis. 
Susumavus mokytojų pateiktą vertinimą už kūrybiškumą ir į(si)vertinimą už bendradarbiavimą 
parašytų taškų sumą, gaunamas galutinis įvertinimas. Tokiu būdu išlaikomas dalykinis tikslumas, 
atsižvelgiama į kūrybiškumą ir leidžiama vaikams įsivertinti savo indėlį, gebėjimą 
bendradarbiauti. 
Taikomas viešojo kalbėjimo vertinimas ir įsivertinimas. Svarbiausias aspektas – ar pristatymas 
buvo aiškus klausytojams?

Ar darbai grupėje buvo pasiskirstyti po lygiai?



Priedas 1 

APIE LAIVUS IR VIRVES:

  Virvė – vienas iš seniausių žmonijos išradimų. Archeologiniai radiniai byloja, kad prieš 40 000 
metų gyvenę neandertaliečiai mokėjo vyti virves. Šį darbą lengvinančius įrankius pirmieji išrado 
senovės egiptiečiai. Viduramžiais gyvavo virves gaminančių amatininkų cechai. Uostamiesčiuose 
buvo formuojamos labai ilgos gatvės, kuriose virvės buvo dervuojamos, džiovinamos. Kelios jų yra 
išlikusios ir Klaipėdoje.
  Lyginant su kitomis laivo dalimis, virvės yra nedidelės, bet labai svarbios detalės. Įdėmiai 
apžiūrėjus istorinių laivų modelius, galima suskaičiuoti daugybę virvės panaudojimo būdų. Jomis 
surišamos burės, tvirtinami inkarai, daiktai ir kroviniai deniuose, laivai krantinėse, gaminami 
jūreivių kabantys gultai-hamakai, tinklai ir t.t. Bendras virvių ilgis galėjo siekti 30 ir daugiau 
kilometrų. 



Priedas 2

ŽAIDIMAS „JŪRŲ ALIAS“ 

Pagal užuominas pateikite kuo tikslesnį atsakymą:

Žaidimo paskirtis: pastebėti senuosius matavimo vienetus mūsų kasdienybėje, suburti 
komandas bendram tikslui siekti.

Drugelis „Pušinis 
sprindis“

Užuominos:

1.Gyvūnas, kuris 
niekada nesimaudo 
jūroje. 
2.Lietuvos pušynuose 
aptinkamas kenkėjas.
3.Pajūrinio dirvinuko 
tolimas giminaitis. 

Koks jo pavadinimas? 

4.Matavimo vienetas, 
susisijęs su pirštais.  

(trys žodžiai).

2. Pasakos veikėja, 
kurią parašė danų 
autorius H. Ch. 
Andersenas, 
moteriškos giminės. 

(tikrinis daiktavardis)
1.Mažiausias 
matavimo vienetas. 

Užuominos: 

3.Citata: „Ji plaukė vis 
tolyn ir tolyn. 
Paukšteliai, tupėdami 
krūmuose, žiūrėjo į ją 
ir giedojo.. “
4.Koks lietuviškas 
šios pasakos 
pavadinimas?

Coliukė

Užuominos: 

4.Koks šio parko 
pavadinimas?

Lokės pėda

2.Jų labai plati 
giminė: Rudasis, 
Apenininis, Sirinis, 
Eurazinis... 

(2 žodžiai)
1.Praėjus smėlyje 
lieka... ?

3.Nuotykių parkas, 
skirtas mėgstantiems 
aktyvų poilsį, kurio 
pavadinime yra 
senovinis ilgio 
matavimo vienetas?

Užuominos: 

2.Miestas, įsikūręs 
Vakarų Lietuvoje, 
Pajūrio žemumoje, 
ties Kuršių marių ir 
Baltijos jūros 
santakos vieta.

Klaipėda

(tikrinis daiktavardis) 

3.Trečias pagal 
gyventojų skaičių ir 
plotą Lietuvos 
miestas. 
4.Miestas, kurio 
pavadinime yra 
senovinis ilgio 
matavimo vienetas?

1.Miesto pradžia buvo 
1252 m. senosios 
kuršių gyvenvietės 
vietoje pastatyta 
Livonijos ordino pilis. 

Klausimai pavyzdiniai, galima pildyti ir keisti. 



Priedas 3

MATEMATIKOS UŽDUOTIS

Komandos Nr. 
Vardai ______________________________________________________________________________________

v Nufotografuoti ir aprašyti svarbiausius faktus. 
v Komandoje parengti eksponatų pristatymą ir pristatyti pamokos mokykloje metu.

v Jūsų muziejuje rasti po du eksponatus, kurie būtų colio, sprindžio, pėdos ir sieksnio dydžio. 

Matavimo vienetas Jūrų muziejaus eksponatas Jūrų muziejaus eksponatas

Mažiausias matavimo 
vienetas. Jis lygus nykščio 
pločiui (2,54 cm).

Colis 

Sprindis 
Sprindis – atstumas tarp 
išskėsto nykščio ir kito kurio 
nors piršto (~20 cm)

Pėda 
Pėdos ilgis lygus 12 colių 
arba ~30 cm.

Sieksnis 
Sieksnis – atstumas tarp 
išskėstų rankų (~1,83 cm). 
Dažnai laikomas ~2 m ilgis.



Priedas 4

f) rašykite (įkalbėkite į telefonus) glaustai, meniniu stiliumi.
Mokiniai skaito savo grupėje sukurtą miniatiūrą, ugdo savo viešojo kalbėjimo įgūdžius, nugali 
baimę reikšti savo mintis viešai, praskleisdami uždangą į savo pasaulį, savo mintis.

e ) užbaikite pačioje netikėčiausioje vietoje, tegu pabaiga pakvimpa savotišku skandalu;

b) kokios mintys kyla, kai žiūrite į akvariume nuskendusias detales (paraginti nepamiršti paslėptos 
potekstės); 
c) paieškokite prasmės žmonių bendravime, laiko kaitoje ir laikinume, o gal... amžinume;

a) pagalvokite, kaip jautėtės, būdami Jūrų muziejaus erdvėse; 

d) parinkite pavadinimą, kuris neleistų iš karto atspėti, apie ką bus rašoma;

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS UŽDUOTIS:

Dviese grupėje parašykite (įkalbėkite į telefonus) miniatiūrą pasirinkta tema: 



ŠALTINIAI

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/6_Socialinis-
ugdymas.pdf

https://duomenys.ugdome.lt/saugykla/Bendrosios_programos/Pagrindinis_ugdymas/Lietuviu-k-
ir-lit-pagrindinio-ugdymo-bendroji-programa.pdf

3. Pagrindinio ugdymo bendrosios programos: Socialinis ugdymas 6 kl. 

https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Vandens%20transportas/Egzaminavimas/jurine_t
echnologija_ii_jurine_technologija.pdf

1. Pagrindinio ugdymo bendrosios programos: Matematika 6 kl. 

  Internetiniai šaltiniai:

2. Pagrindinio ugdymo bendrosios programos: Lietuvių kalba ir literatūra 6 kl.

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/4_Matematika.pdf

4. h t t p s : / / w w w . v l e . l t / S t r a i p s n i s / m i n i a t i u r a -
101599http://kalbam.lt/?fbclid=IwAR3XO6sPgZhr1GPUjGjD2ehI9GqAY5N30fqCWjwzZyiwy
G7yP1a_uChOUto

5. https://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/M/miniatiura

9.http://kalbam.lt/?fbclid=IwAR3XO6sPgZhr1GPUjGjD2ehI9GqAY5N30fqCWjwzZyiwyG7yP1a_u
ChOUto

6. https://epale.ec.europa.eu/lt/content/viesojo-kalbejimo-baime-iveikiama-kiekvienam

7. https://www.portandterminal.com/a-brief-history-of-the-invention-of-rope/
8.http://kalbam.lt/?fbclid=IwAR3XO6sPgZhr1GPUjGjD2ehI9GqAY5N30fqCWjwzZyiwyG7yP1a_u

ChOUto

10. http://samogitia.mch.mii.lt/ZZ_2011_7/ZZ_2011_7_22_23.pdf

http://www.the-ropewalk.co.uk/ks2th2.pdf
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