
(trukmė 60 min.)

TEKSTO SANDARA 

KLASĖ: 5

FORMA
KITA

LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA 

Indrė Kastravickienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė



UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS: 

mokiniai įgyja mokymosi veiklai reikalingo nusimanymo apie 
mokymosi procesą, būdus, strategijas, galimybes ir šaltinius, 

mokiniai ugdo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

ugdomas suvokimas, kad socialinė ir ekonominė raida neatsiejama    
nuo aplinkos apsaugos siekių, kad būtų užtikrinta aukšta 
gyvenimo kokybė dabartinėms ir ateities kartoms,

DALYKINĖS: mokomasi suprasti ir komponuoti rišlų, prasmingą, tinkamos 
struktūros rašytinį tekstą;
skaitymo, rašymo ir komunikavimo gimtąja kalba kompetencijos.

MOKĖJIMO 
MOKYTIS

KOMUNIKAVIMO

DARNAUS 
VYSTYMOSI

MOKYMOSI 
UŽDAVINIAI:

2. Atlikdami rašto užduotis, mokysis kurti rišlų tekstą, rinkti 
medžiagą rašiniui, suvoks, kad ir muziejus, ir tekstas turi 
panašumų, juos įvardins.

1. Nagrinėdami Lietuvos jūrų muziejaus sandarą ir ekspoziciją, 
mokiniai pakartos teksto sandarą: pradžią (įžangą), dėstymą ir 
pabaigą (apibendrinimą).

3. Kurdami tekstus, atlikdami užduotis mokiniai, nagrinėdami 
Lietuvos jūrų muziejaus ekspozicijas, suvoks, kodėl reikia saugoti 
mus supantį pasaulį.

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

KULTŪRINIO 
SĄMONINGUMO



PAMOKOS TIKSLAS – pakartoti teksto sandarą, pradžios, dėstymo ir 
pabaigos ypatybes, rinkti medžiagą rašinėliui.

PAMOKOS SITUACIJA: pamoka vedama išėjus pamokų teminį ciklą ,,Kas 
tas tekstas“. Mokiniai supranta teksto sąvoką, atpažįsta teksto požymius, žino teksto 
sandaros dalis, geba identifikuoti teksto pradžią, dėstymą ir pabaigą.

REKOMENDACIJOS 
Mokytojas prieš atvykdamas su mokiniais, turėtų iš anksto apgalvoti veiklas, 
suskirstyti mokinius grupėmis, išdalinti reikalingas priemones.
Rekomenduojama eiti dviem mokytojams, 30 mokinių grupei.

BALTIJA – MŪSŲ NAMAI (0 a.)

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS
AKVARIUMAS (II a.)

Trukmė: 60 min.

MOKYMOSI VEIKLOS

2 veikla. ,,Dėstymas – akvariumas“.
3 veikla. ,,Pabaiga – išvada“.

1 veikla. ,,Ir tekstas, ir muziejus turi pradžią“.

4 veikla. Refleksija, įsivertinimas

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS 



Temos skelbimas, sąvokų pakartojimas, 

Metodai:  pokalbis.

· Per lietuvių kalbos pamokas kartojome, kad 
tekstas prasideda nuo raidės, perauga į žodį, tada – į 
sakinį, sakinių grupes, juos sieja bendra tema, 
loginiai ryšiai. Taigi sakinius jau jungiame į tekstus. 
Na, o tekstas turi pradžią, dėstymą ir pabaigą. 
Muziejus taip pat turi pradžią, kurioje jūs dabar 
esate. Vėliau pereisim prie dėstymo – akvariumo ir 
tada jau viską apibendrinsime paskutinėje 
muziejaus ekspozicijoje. 

· Atsakykite į lentelėje pateiktus klausimus (ką 
matau, girdžiu? Kur nukreipia tai, ką matau? Ar 
galiu nuspėti, kas bus toliau?)

1 veikla. ,,Ir tekstas, ir muziejus turi pradžią“

Pokalbis su mokiniais. 

Trukmė: 10 min.

Mokytojas:

Mokytojas pristato pamokos temą. Informacija dėl 
pildymo.

MOKYMOSI VEIKLOS

Priemonės : mokinio užduočių lapai, (lapai 
kiekvienam mokiniui, rašikliai, žibintuvėliai 
išdalinami iš anksto).

Mokiniai apžiūri, tyrinėja muziejaus pradžią (5 
min.).

· Pirmiausia, taisyklingai sužymėkite teksto dalis. 

· Lentelę pildykite visą laiką, kol būsite muziejuje.

· Dabar lapuose pradėkite pildyti 1 lentelę.

· Užpildykite lentelės skiltį ,,Muziejus. Pradžia. 
Įėjimas“. 

Pastaba: Informuojama dėl užduočių lapų 
vertinimo, laiko.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS ERDVĖS

Įėjimas į muziejaus ekspozicijas, prie 
didžiojo akvariumo.

MOKYMOSI VEIKLOS

Pokalbis su mokiniais. Mokytojas:

2 veikla. ,,Dėstymas – akvariumas“.
Trukmė: 30 min.
Metodai: informacijos paieškos, teksto kūrimas 
grupėse.
Priemonės: užduočių lapai (lapai kiekvienam 
mokiniui išdalinami, rašikliai, žibintuvėliai).

Pereiname su mokiniais prie akvariumo. 

teksto dėstymas – esminė teksto sandaros dalis, 
kurioje dėstomos svarbiausios mintys. Muziejuje 
tai, kas svarbiausia, atsiskleidžia ekspozicijose. 
(sąvoka ekspozicija). 

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS ERDVĖS 

Akvariumas (II a.).
Tekstai pristatomi prie akvariumo su 
pingvinais.



· Atlikę individualią užduotį, mokiniai grupėse kuria 
tekstus pagal nurodytas sąlygas (2 užduočių lapas, 
III užduotis) (20 min.) Mokytojas veda grupes į kitą 
erdvę.

· Mokiniai užpildo 1 lentelės skiltį ,,Muziejus. 
Akvariumas“ (3 min.).
Mokytojas supažindina mokinius su tolimesne 
užduotimi (2 užduočių lapas, II užduotis). 

· Mokiniai skaito tekstus, trumpai aptariama, ar 
tekstas rišlus, ar vaizdingas (10 min.) neformalus 
vertinimas

· Mokiniai svarankiškai (individualiai) stebi ir 
tyrinėja akvariumus su žuvimis, kurios gyvena ir 
Lietuvos upėse, ir vandenynuose; žymisi pora žuvų 
pavadinimų ir jas aprašo. Taip jie renka medžiagą 
būsimam rašiniui (10 min.).

 Edukatorius / mokytojas pristato akvariumą, 
.

 

3 veikla. „Pabaiga – išvada“.
Trukmė: 10 min.
Metodai: tyrinėjimas, skaitymas, rašymas.
Priemonės: mokinio lapai, rašikliai.

Atlikus užduotis, dalijamasi, kokias išvadas padarė 
(5 min.).

Mokiniai tyrinėja ekspozicijos ,,Baltija – mūsų 
namai“ apie vandenų saugojimą informacinius 
stendus ir pildo lentelės (I užduotis) skiltį ,,Muziejus. 
Paskutinė ekspozicija“ (Ką pamatei paskutinėje 
ekspozicijoje? Kokią išvadą galima padaryti? Ar tai 
apibendrina matytas ekspozicijas?).  Apibendrina (2 
užduočių lapas, IV užduotis) 5 min.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS 

Ekspozicija BALTIJA – MŪSŲ NAMAI (0 a.) 
(stendai ir informacinė medžiaga).

Mokiniai sukviečiami refleksijai, jiems išdalijami 
skirtingų splavų lapeliai, kuriuose jie surašo, ką 
pajuto ir ką suprato.

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS

Trukmė: 10 min.
Priemonės: lentelės, užrašai.

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

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS CENTRO 
EKSPOZICIJOS DALYS

Ekspozicija BALTIJA – MŪSŲ NAMAI (0 a.) 



SITUACIJA PO PAMOKOS MUZIEJUJE

Pamoka, apibendrinanti ciklą „Kas tas tekstas“. Pamoka vyksta mokykloje (45 min.). Naudodamiesi 
sukaupta medžiaga, namuose apmąstę planą, rašo rašinėlį ,,Jūra – tai gyvybė“.

VERTINIMO PRINCIPAI IR KRITERIJAI

Pažymiu vertinami užduočių lapai, kuriuos pildė mokiniai. Atsižvelgiama į darbo išsamumą, 
surinktos medžiagos tikslumą. Lapu mokiniai galės naudotis rašydami rašinį ,,Jūra – tai gyvybė“. 
Tai gali būti ir kaupiamasis vertinimas (bendras lapo – ir rašinėlio vertinimas).
Vertinant rašinėlį atkreiptinas dėmesys į tai, ar panaudota medžiaga iš muziejaus. 



MOKINIO UŽDUOČIŲ LAPAI. 
Teksto sandara

Vardas, pavardė 

I užduotis. Klausydamiesi mokytojo užpildykite lentelės grafą „Muziejus“, muziejų lygindami su 
teksto sandaros dalimis. Taisyklingai sužymėkite eiliškumą (3 tšk.). 

Eil. Nr. Teksto sandara Muziejus 

Dėstymas (teksto branduolys, 
pastraipos). 
Dėstymas yra svarbiausias, nes jame 
nusakomi visi įvykiai, yra 
samprotaujama, išdėstoma viskas, ką 
autorius nori pasakyti

Akvariumas. Ką matai? Kas patiko, 
nustebino? Ar to tikėjaisi vos įėjęs į 
muziejų? 

Pabaiga (išvados). 
Pabaigoje aprašoma, kaip viskas 
baigėsi arba pateikiamos išvados, 
kurias autorius padarė rašydamas 
dėstymą.

Paskutinė ekspozicija. Ką pamatei 
paskutinėje ekspozicijoje? Kokią išvadą 
galima padaryti? Ar tai apibendrina 
matytas ekspozicijas?

Pradžioje pristatomi veikėjai arba 
tema – apie ką autorius rašys.

Pradžia (įžanga). Pradžia. Įėjimas. Ką matau? Kur 
nukreipia tai, ką matau? Ar galiu nuspėti, 
kas bus toliau?



1.

II užduotis. 10 minučių apžiūrėję ekspoziciją, kiekvienas trumpai aprašykite porą labiausiai 
patikusių eksponatų (pavadinimas, kaip atrodo, kur gyvena, kodėl būtent juos išsirikote?) (2 tšk.)

2. 

III užduotis. Grupėse per 20 minučių turite sukurti trumpą rišlų tekstą apie tai, ką matėte. 
Rašykite kiekvienas į savo lapą, išsirinkite vieną atstovą, kuris perskaitys tekstą. (4 tšk.)

IV užduotis. 5 minutes apžiūrėję paskutinę ekspoziciją padarykite išvadą: kodėl reikia saugoti jūras ir 
vandenynus. Užrašykite vieną pilną rišlų sakinį, pratęsdami mintį jungtuku nes nusakykite priežastį (1tšk.).
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