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UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS: 

ugdyti empatišką, garbingą, sąžiningą, atsakingą savo gyvenimo 
bei aplinkos kūrėją;

ugdyti žmogų, gebantį veiksmingai ir drąsiai bendrauti, keistis ir 
dalintis turima informacija; 

ugdyti kritiškai mąstantį, smalsų žmogų, kuriam rūpi patirti 
pažinimo džiaugsmą; 

DALYKINĖS: 

2. Literatūrinė ir kultūrinė kompetencijos – ugdyti sąmoningą 
kultūros, literatūros ir kalbos puoselėtoją ir kūrybingą kultūros 
procesų dalyvį.

1. Skaitymo,  rašymo ir  komunikavimo gimtąja kalba 
kompetencijos.

ASMENINĖ

KOMUNIKAVIMO

 PAŽINIMO

EDUKACINIO 
UŽSIĖMIMO 
UŽDAVINIAI:

3. nagrinėdami Lietuvos jūrų muziejaus ekspoziciją „Nuo upelio iki 
vandenyno“ ir naudodamiesi jau turimomis teorinėmis žiniomis, 
mokiniai prisimins literatūros rūšis ir samprotaudami sies 
medžiagą apie Baltijos jūroje gyvenančių organizmų įvairovę ir 
literatūrinių tekstų rūšis.

2. atlikdami užduotis muziejuje, mokiniai mokysis ieškoti, kaupti 
ir sisteminti medžiagą;

1. tyrinėdami pasirinktas Lietuvos jūrų muziejaus ekspozicijas ir 
naudodamiesi jau turimomis teorinėmis žiniomis, mokiniai rinks 
informaciją apie nykstančias žuvų rūšis, vėžiagyvių specifiškumą 
ir unikalumą, atsakingą vartojimą ir pan. būsimam rašiniui „Ar 
lengva augti?“;

SOCIALINĖ ugdyti atsakingą, sąžiningą, aktyvų, tėvynę ir jos gamtą mylintį 
pilietį;

MOKĖJIMO 
MOKYTIS

ugdyti atsakingą už savo mokymąsi ir ateities rezultatus, pasekmes 
asmenį; 

KŪRYBINGUMO ugdyti mokinį, gebantį kūrybiškai mąstyti; 

KULTŪRINIO 
SĄMONINGUMO

ugdyti mokinį, kuris suvokia, kad muziejus tampa svarbiu 
informacijos ir kūrybinių idėjų šaltiniu.



3 veikla. ,,Ar lengva augti?“

5 veikla. Refleksija.

VEIKLOS:

1 veikla. „Rūšių įvairovė“ 
2 veikla. „Jūrinė ekspozicija lygu literatūra“

4 veikla. Įtvirtinimas.

Mokytojas prieš atvykdamas su mokiniais, turėtų iš 
anksto apgalvoti veiklas. Rekomenduojama su 
mokinių klase eiti dviem mokytojams. 

PAMOKOS SITUACIJA

PAMOKOS TIKSLAS – pakartoti literatūros rūšis ir 
pritaikyti praktiškai, rinkti medžiagą rengiantis 
rašto darbui, rašiniui „Ar lengva augti?“

REKOMENDACIJOS 

Tai pamokos „Literatūros rūšys“ tęsinys. Prieš 
atvykdami į muziejų mokiniai yra susipažinę su 
trimis literatūros rūšimis, žino, kokios yra 
literatūros rūšys, kuo jos skiriasi, yra analizavę 
skirtingų literatūros rūšių tekstus. Kadangi bus 
gilinamasi į epikos tekstus, mokiniai yra puikiai 
susipažinę su rašinio rašymu, žino, kas yra tema, 
pagrindinė mintis, idėja, potekstė, geba analizuoti 
informacinio pobūdžio tekstus.

„Nuo upelio iki vandenyno“ (1 a.)

Jūrų muziejaus kiemo erdvė.

„Baltijos jūra – mūsų namai“ (nulinis a.)

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS

„Jūra – gyvybės lopšys“ (2 a.)

Mokytojas. Pristato pamokos temą ir dalinį 
uždavinį (3 min.). 

Mokiniai užduoda klausimus, diskutuoja (5 min.)

Žmonėms nepatinka chaosas. Jau senų senovėje 
mūsų protėviai pradėjo sisteminti įvarias gyvūnų ir 
augalų rūšis. Suklasifikavus įvarius objektus, darosi 
lengviau susikalbėti, paprasčiau rasti informaciją. 
Kalbininkai suklasifikavo įvairius tekstus ir išskyrė 
tris literatūros rūšis – epiką, lyriką ir dramą. Šios 
pamokos metu prisiminsime pagrindines 
literatūros rūšis, ypatingą dėmesį skirsime epikai, 
susipažinsime su Jūrų muziejaus ekspozicijomis ir 
rinksime bei sisteminsime informaciją apie Baltijos 
jūroje gyvenančius organizmus.

Priemonės: Užrašinės.

Muziejaus edukatorius. Supažindina mokinius su 
ekspozicija „Nuo upelio iki vandenyno“ ir pristato 
trumpą įžangą apie Baltijos jūroje gyvenančių 
organizmų rūšių įvairovę. (7 min.)

Trukmė: 15 min.
Metodai: tyrinėjimas, grupinis pokalbis.

1 veikla. „Rūšių įvairovė“ 
Temos skelbimas, sužadinimas, ekspozicijos 
komentavimas.

Lietuvių kalba ir literatūra. Literatūros 
rūšys: epika, lyrika, drama. 

Teminė

INTEGRACIJA (bendra visoms 
veikloms)

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJA 

„Nuo upelio iki vandenyno“

Teksto struktūra. Kalbos vartojimas



Ekspozicijų pristatymas, komentavimas, sužadinimas.

Metodai: tyrinėjimas, kūrybinis rašymas / meditacija.

3 veikla. ,,Ar lengva augti?“

Trukmė: 40 min.

Priemonės: užrašinės.

Mokiniai tyrinėja ekspozicijas, bendrauja su muziejaus 
darbuotojais, kurie gali suteikti papildomą informaciją, 
renka faktus apie nykstančias žuvų rūšis, vėžiagyvių 
specifiškumą ir unikalumą, atsakingą vartojimą, apie tai, 
ar jūros gyvūnams lengva augti, su kokiais pavojais jie 
susiduria, fiksuoja ir kuria pastraipą tema „Ar lengva 
augti?“
 

Paskelbus užduotį, vyksta individualus / komandinis 
darbas. 

„Baltijos jūra – mūsų namai“ (0 a.)

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS 

„Nuo upelio iki vandenyno“ (1 a.)
„Jūra – gyvybės lopšys“ (2 a.)

Metodai: minčių lietus.

2 veikla. Jūrinė ekspozicija lygu literatūra.

Mokytojas. Trumpai pristato ekspoziciją (2 min.) 
Primena literatūros rūšis ir jų bruožus. Teoriją mokiniai 
turi būti išklausę mokykloje, o į muziejų ateina tam, kad 
susipažintų su Jūrų muziejuje esančiomis ekspozicijomis, 
rinktų medžiagą būsimam rašiniui „Ar lengva augti?“. (3 
min.).

Trukmė: 10 min.

Priemonės: Užrašinės.

(Mokiniai dalinasi žiniomis apie literatūros rūšis ir jų 
bruožus, primenami rašinio rašymo kriterijai ir 
informacijos, reikalingos rašiniui, rinkimo, analizavimo 
svarba)

„Jūros susiformavimas“ (0 a.)

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJA 

Metodai: diskusija.
Trukmė: 10 min.

Mokytojas pristato užduotį, pakviečia pasidalinti savo 
jausmais, įžvalgomis, atradimais. (2 min.)

4 veikla. Įtvirtinimas.

Mokiniai savanoriai skaito savo sukurtus tekstus 
(pastraipas arba faktus). (8 min.)

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJA 

Diskusijų erdvė – Jūrų muziejaus 
kiemo erdvė.



NAMŲ DARBAI
 

Užduoties pristatymas – 5 min.
Naudodamiesi Jūrų muziejuje sukaupta medžiaga ir literatūros 
pamokų metu skaitytais tekstais, rašo rašinį „Ar lengva augti?“

Mokiniai kviečiami atlikti refleksiją, jiems išdalijami 
skirtingų spalvų lapeliai, kuriuose jie surašo, ką pajuto 
ir ką suprato.

5 veikla. REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS
Trukmė: 5 min.
Priemonės: lipnūs lapeliai, rašikliai.

Supratau, kad...
Faktas, kad...
Pajutau, kad...

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJA 

Diskusijų erdvė – Jūrų muziejaus 
kiemo erdvė.

Temos suvokimas ir jos plėtojimas, teiginių pagrindimas, argumentų tinkamumas;
Struktūra ir nuoseklumas, stilius, žodyno turtingumas, sintaksinių formų įvairovė;

VERTINIMO PRINCIPAI IR KRITERIJAI

Sąsajos su Jūrų muziejaus ekspozicijomis;
Rašinio turinio bei raiškos reikalavimų paisymas;
Rašybos ir skyrybos taisyklių taikymas.

Pažymiu vertinamas galutinis rašinys.

Vertinimo kriterijai:
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