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LITERATŪRA 

Vilma Gvozdevienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė



UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS: 

ugdyti kritiškai mąstantį, pasirengusį spręsti problemas ir tyrinėti 
aplinką asmenį.

ugdyti gebantį veiksmingai ir drąsiai bendrauti, argumentuotai 
išsakyti savo nuomonę, diskutuoti; 

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

DALYKINĖS: 

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

1. Skaitymo,  rašymo ir  komunikavimo gimtąja kalba 
kompetencijos.

PAŽINIMO

KOMUNIKAVIMO

SOCIALINĖ

MOKYMOSI 
UŽDAVINIAI:

Nagrinėdami Lietuvos Jūrų muziejaus ekspozicijas pritaikys 
teorines žinias apie funkcinius kalbos stilius, atras visų funkcinių 
stilių pavyzdžių muziejuje, pasirengs juos pristatyti.

ASMENINĖ

INICIATYVUMO IR 
KŪRYBINGUMO

MOKĖJIMO 
MOKYTIS

ugdyti atsakingą, sąžiningą, aktyvų, demokratinėmis nuostatomis 
besivadovaujantį, tėvynę ir jos gamtą mylintį pilietį; 
ugdyti empatišką, garbingą, sąžiningą, atsakingą savo gyvenimo 
bei aplinkos kūrėją; 

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

ugdyti nebijantį išsakyti argumentuotą savo nuomonę; 



PAMOKOS TIKSLAS – įtvirtinti įgytas žinias, mokyti taikyti teorines 
žinias praktiškai, ugdyti gebėjimą apibendrinti, daryti išvadas.

PAMOKOS SITUACIJA – tai žinių įtvirtinimo ir kartu apibendrinanti 
pamoka. Mokiniai susipažinę su funkcinių kalbos stilių teorine medžiaga, žino visų 
penkių funkcinių stilių bruožus, žanrus, vartojimo sritis, geba taikyti teorines žinias 
praktiškai.

4 veikla. Grupių darbo pristatymas ir refleksija 1.
3 veikla. Pristatymų rengimas.

MOKYMOSI VEIKLOS
Trukmė: 90 min.
1 veikla. Temos skelbimas, sužadinimas, 
ekspozicijos komentavimas, teorijos priminimas.
2 veikla. Praktinis savarankiškas darbas. 

Mokytojas prieš atvykdamas su mokiniais, turėtų 
iš anksto apgalvoti veiklas.

REKOMENDACIJOS

Įžvalgų apibendrinimas/įtvirtinimas; namų 
darbų skyrimas.

Rekomenduojama grupėmis 
pasiskirstyti/paskirstyti iš anksto. Dažnai tokio 
amžiaus mokiniai geba dirbti svarankiškai ir gana 
organizuotai, jie patys nusprendžia, kas už ką 
grupėje atsakingas ir kokiu būdu rinks bei fiksuos 
medžiagą

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS

Mokiniams rekomenduojama pradėti 
informacijos ieškoti nuo istorinių salių, 
bet jie gali naudoti visas muziejaus 
ekspozicijas.

1 veikla. Temos skelbimas, sužadinimas, 
ekspozicijos komentavimas, teorijos priminimas.
Trukmė: 8 min.

Mokytojas. Pristatoma pamokos tema (5min.) ir 
uždavinys (3 min.). 

Metodai: grupinis pokalbis. 

Mokiniai vaikščiodami po muziejaus ekspozicijas 
ras visų funkcinių stilių po 3 pavyzdžius, juos 
užfiks pasirinkę priimtiniausiu būdu 
(užrašys/nufotografuos/įrašys/nufilmuos) ir 
pasirengs pristatyti. 

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJA 

Muziejaus prieigos, kiemo erdvė.



2 veikla. Praktinis savarankiškas darbas. 
Trukmė: 35 min.
Priemonės: rašikliai, mokinio užduočių lapas.
Metodas: savarankiškas darbas.
Mokiniai savarankiškai grupėmis apžiūri, tyrinėja 
pasirinktą ekspozicijas, ieško funkcinių stilių 
pavyzdžių, fiksuoju priimtiniausiu būdu, žymisi 
lapuose.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJA 

Įvairios grupės pasirinktos muziejaus 
salės ir ekspozicijos.

Mokiniai grupėse rengiasi pristatyti darbus: 
aptaria rastus pavyzdžius, rašo išplėstinį planą, 
aptaria argumentus ir pavyzdžius.

3 veikla. Pristatymų rengimas.

Priemonės: A1 formato lapai, įvairių spalvų 
rašikliai.

Trukmė: 15 min.
Metodas: grupių darbas.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJA 

Edukacinė erdvė prie pingvinų (0 
aukštas).

Metodas: viešas kalbėjimas, savirefleksija.
Mokiai pristato atliktą  grupės darbą, komentuoja, 
atsako į klausimus (15 min.).

Mokiniai individualiai įvardija:
1. Jausmas...

4 veikla. Grupių darbo pristatymas ir refleksija. 
Trukmė: 20 min.

Mokytojas. Refleksija 1 (5 min.). 

3. Atradimas...
2. Faktas...

Edukacinė erdvė prie pingvinų (0 
aukštas).

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJA 

Metodai: diskusija. 

Koks funkcinis kalbos stilius dominuoja 
muziejuje? Kaip manote, kodėl toks? Kodėl reikia 
visų penkių funkcinių kalbos stilių? Gal užtektų 
vieno-dviejų? 

Trukmė: 10 min.

Priemonės: mokinio užduočių lapas.

Įžvalgų apibendrinimas/įtvirtinimas; namų 
darbų skyrimas.

Mokiniai diskutuoja, pastabas žymisi lapuose (8 
min.).

Mokytojas. Pateikia klausimus atradimams 
pamokoje apibendrinti ir moderuoja diskusiją.

Mokytojas. Apibendrina, skiria namų darbus (2 
min.).

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJA 

Edukacinė erdvė prie pingvinų (0 
aukštas).
Jūrų muziejaus kiemo erdvė arba 
edukacinė klasė.

NAMŲ DARBAI (2 min.) Pasirinkus personažą (socialinį vaidmenį), skirtingais stiliais 
aprašyti apsilankymą muziejuje.



VERTINIMO PRINCIPAI IR KRITERIJAI

Pateikti visi 5 funkciniai stiliai.
Pavyzdžiai aiškūs, pakankamai išsamūs.

Vertinimo kriterijai:

Pažymiu vertinamas grupės pristatymas.

Argumentai logiški, teisingi.
Pristatymas sklandus, nuoseklus.

REFLEKSIJA 2.

Kokia informacija jaunam žmogui patraukliausia?

SITUACIJA PO PAMOKOS MUZIEJUJE 

Papildomas balas kaupiamajam pažymiui: pateikti raštu REFLEKSIJĄ 2.

Kokiu stiliumi rasta informacija įsiminė (pastebėjau, įdomiausiai pateikta, aktuali) geriausiai? 
Kodėl? 

Kokią ekologinę žinutę supratau/reikėtų suprasti?

Kokią žinutę muziejus siunčia lankytojui?
Kaip aš suprantu muziejaus misiją?
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