
KLASĖ: 5-6

Lietuvių kalba. Leksika. Žodžio kilmė. Daugiareikšmiai žodžiai. 
Tarpdalykinė integracija

Matematika. Geometrinės figūros.
Dailė. Modernizmas dailėje.

Gamtos pažinimas. Vandens gyvūnų įvairovė.

EKSPERTU!
TAPK JŪRŲ GYVENTOJŲ 

MATEMATIKA
DAILĖ

LIETUVIŲ KALBA  

Jolita Stumbrienė, dailės mokytoja metodininkė
Sigita Koroliovė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė



UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS: 

analizuodami lietuvių kalbos leksiką, meno kūrinius išreiškia savo 
kultūrinę patirtį pačių kuriamais darbais; 

savarankiškai atlikdami tiriamąjį darbą supranta, ko mokosi, 
atsirenka reikalingą informaciją įvairiuose šaltiniuose, ją 
sistemina ir vertina, planuoja savo mokymąsi; 

įgyja bendrąjį kalbinį ir funkcinį raštingumą, viešai reikšdami savo 
požiūrį ir jį pagrįsdami, mokydamiesi išklausyti ir suprasti kitų požiūrius 
ir argumentus, dalyvauti diskusijoje;

DALYKINĖS: 

meninė – atranda vizualinių idėjų artimiausioje aplinkoje ir dailės 
kūriniuose, pastebi ir apibūdina dailės reiškinius kasdienėje 
aplinkoje ir žmogaus veikloje; nuotaikos, įspūdžio, objekto ar 
reiškinių ypatybių perteikimui įvairiai naudoja linijas, spalvas, 
erdvines formas, foną.

lingvistinė – aiškinasi kalbos sistemą, jos dėsnius, mokosi 
leksikos, žodžių darybos, rašybos, ugdosi gebėjimus taisyklingai ir 
tinkamai vartoti kalbą; 
kultūrinė – puoselėja kalbą, ugdosi meninį skonį; 

KULTŪRINĖ

MOKĖJIMO MOKYTIS

 PAŽINIMO

MOKYMOSI 
UŽDAVINIAI:

1. Išsiaiškinę, kas yra daugiareikšmiai žodžiai ir kokiu tikslu jie 
atsiranda, susipažins su jūrų gyvūnais, kurių pavadinimai 
priklauso daugiareikšmių žodžių grupei.
2. Stebėdami ir fotografuodami muziejuje esančias žuvis 
ugdysis gebėjimą pastebėti ir priskirti konkrečioms 
geometrinėms figūroms aplinkoje esančius gyvuosius objektus; 
sekdami modernizmo atstovų  kūrinių pavyzdžiais ir 
mokydamiesi stilizuotai atvaizduoti plokštumoje geometrinių 
figūrų šablonus, suvoks modernizmo sąvoką.

 KOMUNIKAVIMO

INICIATYVUMO IR 
KŪRYBINGUMO

gilinasi į kalbos sistemą, perpranta naujus dalykus ir pajunta 
pažinimo džiaugsmą; 

išbando skirtingas kalbinės raiškos priemones, atlieka tiriamuosius 
darbus, geba veiksmingai realizuoti idėjas. 



PAMOKOS TIKSLAS – supažindinus su žodžių kilme, mokyti 
atpažinti daugiareikšmius žodžius, skirti tiesioginę ir perkeltinę jų prasmę.  

INTEGRUOTŲ PAMOKŲ SITUACIJA 

Prieš atvykstant į muziejų, pamokoje mokiniai supažindinami su žodžių daugiareikšmiškumu, 
pristatomos dvi priežastys, dėl kurių žodžiai įgauna naujų reikšmių: 
1. Prireikus pavadinti naujai atsiradusį daiktą ar reiškinį, kuris yra panašus į jau esamą arba su juo 
susijęs. 

Tai – tęstinė pamoka, padėsianti mokiniams suvokti žodžių kilmę, suprasti, kodėl žodis gali turėti 
daug reikšmių, kodėl vienos žodžių reikšmės yra tiesioginės, o kitos – perkeltinės.
Į pamoką muziejuje rekomenduojama eiti dviem mokytojams, 10–15 mokinių grupei.
Veiklų trukmė priklauso nuo mokinių žinių ir gebėjimų lygio, nuo vaikų skaičiaus klasėje.

2. Kai norima įprastą pavadinimą pakeisti vaizdingu. 

Su savimi turėti:

REKOMENDACIJOS MOKYMOSI VEIKLOMS

1. Prožektorių, kadangi ekspozicijos aukšte yra tamsu. 
2. Dokumentų laikiklių, kad būtų patogiau pildyti tyrimo lenteles, atlikti kūrybinius darbus. 
3. Stalo žaidimų kauliukų.

MOKYMOSI VEIKLOS

1 veikla. Dėlionė „Žemėlapis“.
2 veikla. Varžytuvės jūrų eksperto vardui gauti.

Trukmė: 90 min.

3 veikla. Į geometrines figūras panašių jūrų 
gyvūnų paieška.
4 veikla. Stalo žaidimas „Sukurk savo žuvį“.

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS

Ekspozicija JŪRA – GYVYBĖS LOPŠYS 
(II a.).
Diskusijų erdvė (I a. sėdmaišiai prie 
pingvinų akvariumo) arba edukacijos 
klasė.

1 veikla. Dėlionė „Žemėlapis“.

Dėlionė – sukarpytas žemėlapis (1 priedas ir 1 
nuotrauka; atsižvelgiant į vaikų raidą ir 
gebėjimus, žemėlapį galima dėlioti individualiai ir 
grupėmis).  

Trukmė: 10 min.*
Mokinių sudominimas/sužadinimas.
Mokytojas. Muziejaus kieme susirinkusiems 
vaikams pasiūloma sudėti dėlionę. 

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS 

Muziejaus prieigos (prie įėjimo į muziejų 
augantis ąžuolas).  

* Veiklų trukmė gali keistis priklausomai nuo mokinių žinių ir gebėjimų lygio, raidos, kalbinės aplinkos ir kitų aplinkybių.



2. Ką reiškia žodis žemėlapis?  

Mokiniai sudeda dėlionę. Mokytojas vysto pokalbį 
su mokiniais:
1. Ką jūs sudėjote?

4. Nurodykite žodžio šaknį.

Mokytojas. Skiria darbą grupėms:

Mokiniai pasidalina į dvi komandas. Viena 
komanda aiškinasi, kiek reikšmių turi žodis žemė, 
kita komanda – žodis lapas. Atlikę šią užduotį 
vaikai sužino, kodėl jie atvyko į Jūrų muziejų (žr. 2 
veiklą)

3. Iš kokių dviejų žodžių sudarytas žodis žemėlapis?

5. Kaip vadinami žodžiai, turintys dvi šaknis?    

6. Kiek reikšmių turi žodžiai žemė ir lapas?

Atsižvelgiant į mokinių skaičių galima dirbti 
poromis ar grupėmis.  
Gabiems mokiniams patartina pasiūlyti parašyti 
daugiau rastų eksponatų reikšmių. Pvz., jūrų ežys 
pavadinimą gavo dėl panašumo į miško gyvūną. 
Pasinaudojus šiuo panašumu buvo pavadintas ir 
kirpimo stilius, ir charakterio bruožas. Šiai 
užduočiai atlikti mokiniai gali naudotis internetiniu 
Dabartinės lietuvių kalbos žodynu  .http://lkiis.lki.lt/

2 veikla. Varžytuvės jūrų eksperto vardui gauti. 
Trukmė: 30 min.

Atkreipia vaikų dėmesį, kad žodis žemėlapis turi tik 
vieną reikšmę. Vienareikšmių žodžių lietuvių kalboje 
yra nedaug. Tuo įsitikinti padės pažintis su Jūrų 
muziejaus gyventojais. 

Bendros rekomendacijos dėl diferenciacijos:

Vaikams išdalinami žemėlapiai ir siūloma 
parungtyniauti, kas greičiau atras užuominomis (2 
priedas) užkoduotus muziejaus eksponatus ir taps 
jūrų ekspertu. 
Suradę kiekvieną eksponatą mokiniai pažymi 
lentelėje „Jūrų eksperto išvados“ (3 priedas), pagal 
kokį kriterijų jis buvo pavadintas. 

Mokytojas. Skelbiama tema.

Kadangi muziejaus ekspozicijoje yra daugiau 
daugiareikšmių žodžių pavyzdžių, greičiausiai 
atlikę užduotį mokiniai gali jų paieškoti 
savarankiškai.  

Teminė.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS 

INTEGRACIJA

Ekspozicija JŪRA – GYVYBĖS LOPŠYS (II 
a.).

Tarpdalykinė.
Gamtos pažinimas: vandens gyvūnų 
įvairovė. 

Lietuvių kalbos leksika: perkeltinės 
reikšmės žodžiai, frazeologizmai.



Trukmė: 20 min.

Mokytojas. Geometrinių figūrų gausybė.

3 veikla. Į geometrines figūras panašių jūrų gyvūnų 
paieška. 

Suradus ir susipažinus su visais žemėlapyje 
nurodytais jūros gyvūnais, mokiniams siūloma 
pasivaikščioti po muziejų, paieškoti gyvūnų, savo 
forma panašių į geometrines figūras ir juos 
nufotografuoti. 

Jeigu mokiniams sunku atpažinti figūras, jie gali 
pasinaudoti gyvūno piešiniu ir ant skaidraus 
paviršiaus nupiešta geometrine figūra (2 
nuotrauka). Pavyzdžiui, jūrų arkliukas – ovalas (3 
nuotrauka), plekšnė – rombas ir pan. 

Ekspozicija JŪRA – GYVYBĖS LOPŠYS (II 
a.).

INTEGRACIJA
Tarpdalykinė.
Matematika: geometrinės figūros, 
aplinkoje esančių daiktų formos. 

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS 

Gamtos pažinimas: vandens gyvūnų 
įvairovė.

4 veikla. Stalo žaidimas „Sukurk savo žuvį“.

Mokytojas. Žaidimo metu supažindina su 
moderniosios dailės sąvoka.

Trukmė: 20 min.
Mokiniams siūloma pažaisti stalo žaidimą „Sukurk 
savo žuvį“ (4 priedas). Sudėję savo žuvis vaikai 
galvoja joms pavadinimus, susijusius su 
egzistuojančiu daiktu ar reiškiniu ir paaiškina 
sugalvoto pavadinimo kilmę (4 nuotrauka).

Dailė: moderniojo meno sąvoka. 

Muziejaus erdvė su sėdmaišiais arba 
edukacinė klasė. 

INTEGRACIJA
Tarpdalykinė.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS 

Matematika: geometrinės figūros, 
aplinkoje esančių daiktų formos, 
aritmetiniai veiksmai. 

REFLEKSIJA, Į(SI)VERTINIMAS

Mokiniai apžiūrinėja vienas kito darbus, siūlo savo pavadinimų variantus, paaiškina juos. Ši 
veikla padės ir mokiniams, ir mokytojams pa(si)tikrinti gebėjimą suvokti žodžių 
daugiareikšmiškumą, į(si)vertinti įgytas žinias apie jūrų gyvūnus ir jų panašumą į aplinkoje 
esančius daiktus ar reiškinius. 

Trukmė: 10 min.

SITUACIJA PO PAMOKOS JŪRŲ MUZIEJUJE

Rekomenduojama pratęsti mokykloje, dailės pamokoje.  



Įvadas į šią pamoką prasideda mokykloje, prieš išvykstant į muziejų:

Įvadinė pamoka, skirta supažindinti su moderniąja daile.

PAMOKOS TIKSLAS – susipažinus su modernizmo sąvoka, atlikti vieną (ar daugiau) 
stilizuotą kūrybinį darbą, panaudojant įvairias  geometrines figūras (figūrų šablonus).  

PAMOKOS SITUACIJA

1. Prisimenamos geometrinės figūros, klasės aplinkoje ieškoma daiktų, panašių į geometrines 
figūras.

Toliau darbas tęsiamas mokykloje, dailės pamokoje.

Ir tęsiamas muziejuje, dalyvaujant trečioje veikloje – į geometrines figūras panašių jūrų 
gyvūnų paieška ir fotografavimas.

2. Siūloma pasvarstyti, iš kokių geometrinių figūrų būtų galima sudėlioti žmogų.  

2 veikla. Pažintis su moderniojo meno atstovais.

MOKYMOSI VEIKLOS

Trukmė: 45 min.

3 veikla. Kūrybinis darbas grupėse.

1 veikla. Sudominimas – Peliukas Mikis.

4 veikla. Darbų pristatymas, į(si)vertinimas.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMA UGDYMO ĮSTAIGA 

Dailės pamoka mokykloje.

Vaikams paaiškinama, kad tai, kas yra kitoks, 
naujoviškas, galima įvardinti sinonimu modernus.

Sudominimas.

2. Ar suprantami, ar atpažįstami taip nupiešti 
herojai?  

1 veikla.

Mokiniams rodomi trys peliuko Mikio atvaizdai:

https://cliparting.com/free-mickey-mouse-cartoons-
43877/
ir modernūs Damien Hirst 
http://www.damienhirst.com/mickey 
ir Philroc 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mickey_Mouse#/media/Fi
le:Mickey_Mouse_head_and_ears.svg
sukurti atvaizdai.

3. Ar mokiniams patinka toks vaizdavimo būdas? 

1. Iš kokių figūrų sukurti animaciniai herojai?

Trukmė – 5 min.

realistinis Volto Disnėjaus (Walt Disney)

Mokytojas vysto pokalbį:

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS 

Ekspozicija JŪRA – GYVYBĖS LOPŠYS (II 
a.).

Lietuvių kalba: sinonimai.

INTEGRACIJA
Tarpdalykinė.
Matematika: geometrinės figūros, 
aplinkoje esančių daiktų formos. 

DAILĖS PAMOKA „MODERNIOJI DAILĖ“



Mokytoja paaiškina, kad visi dailės darbai, kurie 
parodo kitaip sukurtą realybę nei mums įprasta, 
vadinami modernizmu (modernizmo sąvoka 
mokiniams pateikiama labai supaprastintai, bet 
aiškiai atskleidžiant esmę). 

2 veikla.
Trukmė – 10 min.
Mokytojas. Skelbiama tema – 19 amžiuje gimusi 
modernioji dailė.   

Peržiūrimi moderniosios dailės pavyzdžiai, kuriuose 
aiškiausiai matomos ir išskiriamos geometrinės 
figūros: 
Pablo Picasso
https://art2skate.wordpress.com/pablo-picasso/
Salvador Dali
https://vilniausgalerija.lt/wp-
content/uploads/2018/11/salvador-dali_galatea-of-the-
spheres_thirddime.jpg

Ekspozicija JŪRA – GYVYBĖS LOPŠYS (II 
a.).

Matematika: geometrinės figūros, 
aplinkoje esančių daiktų formos. 

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS 

INTEGRACIJA
Tarpdalykinė.

3 veikla.
Trukmė – 20 min. 
Mokiniams siūloma pasipraktikuoti sudedant 
peliuką Mikį pagal D. Hirst pavyzdį (5 nuotrauka). 
Po trumpos užduoties vaikams išdalinamos 
skaidrios plastikinės ir spalvotos geometrinės 
figūros. Figūrų kiekį, dydį ir formas pasirenka 
patys mokiniai, bet gali parinkti ir mokytojas, 
atsižvelgdamas į mokinių gebėjimų lygį.
Užduotis: dirbdami grupėse po 4* ir žiūrėdami į 
Jūrų muziejuje darytas žuvų nuotraukas mokiniai 
iš turimų skaidrių ir spalvotų geometrinių figūrų 
kuria žuvų paveikslus (6 nuotrauka), fotografuoja 
ir siunčia mokytojui. Darbų skaičius neribojamas. 

Ekspozicija JŪRA – GYVYBĖS LOPŠYS (II 
a.).

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS 

Matematika: geometrinės figūros, 
aplinkoje esančių daiktų formos. 

INTEGRACIJA
Tarpdalykinė.

* Mokinių skaičius grupėse gali keistis.

Trukmė – 10 min.
Priemonės: multimedijos įranga, mokinių darbai.
Multimedijos ekrane demonstruojami kūrybiniai darbai, kuriuos pristato juos kūrę mokiniai. 
Mokytojas pasiūlo visiems kartu sugalvoti darbuose pavaizduotų žuvų pavadinimus, kurie būtų 
susiję su žodžių daugiareikšmiškumu. 

REFLEKSIJA, Į(SI)VERTINIMAS

Veiklos muziejuje vertinamos kaupiamuoju balu. Kaupiamųjų balų sistema mokiniams turi būti 
pristatyta mokslo metų pradžioje. Mokiniai vertinami už gebėjimą rasti informaciją, papildomų 
užduočių atlikimą, kūrybinę veiklą, darbą grupėje, pagalbą draugams, individualias pastangas, 
elgesį pamokų metu. 

VERTINIMAS IR VERTINIMO KRITERIJAI



Priedas 1 



Priedas 2

UŽUOMINOS

Net ir žvengti jis nemoka, 

Žydrųjų jūrų ............................................

Nors neturi jis kanopų,

Visi vadina jį eikliu Nors gyvena vandeny, 

Jis yra labai dygus,
Į miško žvėrelį panašus.

Įsidurt į jį gali.

Bet sutikęs baimės patirsi.

Į ................................... panaši. 

Šnypščiant jos tu neišgirsi,

Ji vingiuota ir vikri,
Galintis išgąsdinti visus. 
Nors yra stambus, galingas,

Jo riaumojimas labai garsus,

Karaliaus didybės jam visgi stinga.

Miške jam medžiai pasiduoda,

Namų ūkyje jis reikalingas,

O jūroj – žuvys kelią duoda.

O vandeny – labai pavojingas. yra tikrai labai graži.
Nors danguje nespindi ji, 

ATSAKYMAI

Net ir žvengti jis nemoka, 
Nors neturi jis kanopų,
JŪRŲ ARKLIUKAS

Žydrųjų jūrų ............................................
Visi vadina jį eikliu 

JŪRŲ EŽYS
Jis yra labai dygus,

Įsidurt į jį gali.
Nors gyvena vandeny, 
Į miško žvėrelį panašus.

Ji vingiuota ir vikri,
Bet sutikęs baimės patirsi.

Į ................................... panaši. 

GELTONPILVĖ JŪRŲ GYVATĖ
Šnypščiant jos tu neišgirsi,

Karaliaus didybės jam visgi stinga.

JŪRŲ LIŪTAS
Jo riaumojimas labai garsus,
Galintis išgąsdinti visus. 
Nors yra stambus, galingas,

Namų ūkyje jis reikalingas,
ŽUVIS PJŪKLAS

Miške jam medžiai pasiduoda,
O jūroj – žuvys kelią duoda.

O vandeny – labai pavojingas. yra tikrai labai graži.

JŪRŲ ŽVAIGŽDĖ
Nors danguje nespindi ji, 



Gyvūno 
pavadinimas

Pavadinimo kilmė

Išvaizda Loginis ryšys 
Pagrindinė 

reikšmė
Kitos reikšmės*

Priedas 3

JŪRŲ EKSPERTO IŠVADOS



Priedas 4



1 NUOTRAUKA

2 NUOTRAUKA



3 NUOTRAUKA

4 NUOTRAUKA



5 NUOTRAUKA

6 NUOTRAUKA


