
KLASĖ: 5–6

3 PAMOKŲ CIKLAS „THE 2 SEAS“

(trukmė 3  po 45 min.)

Būdvardžių laipsniavimas. 
Mane supantis pasaulis. 
Lietuva – mano namai.

ANGLŲ KALBA

Saulė Likpetrienė, anglų kalbos mokytoja



UGDOMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS

BENDROSIOS: 

bendruomeniškumas, pagarba mąstančiam kitaip; 

gebėjimas suprasti ir perduoti žinias, naudojant verbalinės ir 
neverbalinės raiškos priemones ir formas, dirbti komandoje, 
diskutuoti, formuoti nuomonę.

stebėti ir pažinti, tyrinėti;

DALYKINĖS: 

· taikyti lyginamuosius būdvardžių laipsnius bei rengti 
apibendrinimus / išvadas anglų kalba, aiškinant dviejų jūrų 
skirtumus. 

· formuluoti ir teisingai reikšti mintis, 

· skaityti ir suprasti informaciją anglų kalba, kai joje yra nežinomų 
žodžių, 

SOCIALINĖ

KOMUNIKAVIMO

 PAŽINIMO

MOKYMOSI 
UŽDAVINIAI:

1. Mokiniai Lietuvos jūrų muziejuje tyrinėdami  ekspoziciją „Nuo 
upelio iki vandenyno“ gebės individualiai/grupėse susipažinti, 
palyginti, vertinti  ir pristatyti Baltijos ir Šiaurės jūrų savybes. 
2. Taikydami būdvardžių laipsniavimo taisykles, gebės įvardinti 
3–5 gamtinius konkrečios jūros požymius, lygins apibūdinančias 
savybes.
3. Remdamiesi Lietuvos jūrų muziejaus ekspozicijoje esančia 
medžiaga, mokomuoju filmu „Baltijos jūra – mūsų namai“, 
mokytojos parengtais sakinių pavyzdžiais ir dirbdami grupėse, 
mokiniai gebės apibendrinti, lyginti ir pristatyti konkrečios jūros 
savybes, suvoks savitumo svarbą. 

gebėti kurti ir plėtoti naujas ir vertingas idėjas, mąstyti, ieškoti ir 
surasti problemos sprendimo būdų;

KŪRYBIŠKUMO

pasitikėjimas savimi, analizuoti, dalytis mintimis, išsakyti 
nuomonę apie savo jausmus, sveika;

ASMENINĖS



PAMOKOS TIKSLAS – naudojantis pateiktais pavyzdžiais bei įtvirtinant 
būdvardžių laipsniavimo taisykles, 3–5 sakiniais įvardinti Baltijos ir Šiaurės jūrų 
skirtumus/panašumus ir pristatyti Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, unikalumą, 
UNESCO pasaulio paveldo dalį.

Tai pamokos „Qualities and abilities. Comparative and superlative adjectives“ tęsinys. Mokiniai yra 
susipažinę su būdvardžių laipsniavimo taisyklėmis, geba palyginti objektus, jų savybes ir išskirti iš 
vienos grupės. 
Pamoka muziejuje – tai pažinimo ir žinių įtvirtinimo pamoka. 
Pirmoji – pasirengimo – ir ciklą užbaigianti pamokos vyksta mokykloje. 

PAMOKOS MUZIEJUJE SITUACIJA

1veikla. Mokiniai žiūri virtualią jūrų muziejaus 
pamoką „Baltijos jūra – mūsų namai“. 
Diskutuodami išsako savo mintis.

4 veikla. Apibendrinimas. Lygina, išskiria ir 
aptaria 3–6 vaizdo medžiagoje išgirstus faktus 
(jūros savybės, gyvūnai, žuvys).

3 veikla. Mokosi sudaryti aukštesnįjį ir 
aukščiausiąjį būdvardžių laipsnius, analizuoja 
taisykles ir pavyzdžius.  

1 PAMOKA. Tema „Qualities. Comparatives and 
superlatives“?

https://www.youtube.com/watch?v=TYxTxr1gUt4 

2 veikla. Susipažįsta su edukacinių vaizdo 
siužetų ciklo „Nerijos fortas – draugiškas žmogui 
ir aplinkai“ informacija apie Baltijos jūrą. 

Trukmė: 45 min.

https://www.youtube.com/watch?v=7QJsXemSxp
0&t=159s  

MOKYMOSI VEIKLOS

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MOKYKLOS ERDVĖS

Lietuvos Jūrų muziejaus virtuali pamoka 
„Baltijos jūra – mūsų namai“.

MOKYMOSI VEIKLOS

2 PAMOKA. Tema „The 2 seas“.

1 veikla. Įvadas / sužadinimas.

Trukmė: 45 min.

Trukmė: 5 min.
Metodai: „Minčių lietus“.

Mokiniai taikydami „Minčių lietus“ metodą aptaria 
mokykloje matytos virtualios pamokos informaciją. 
Individualus darbas (apibendrina ir pateikia 
įsisavintą informaciją). 

Mokytojas. Kokie yra svarbiausi Baltijos gamtiniai 
jūros bruožai? Kokios jos individualios savybės? 

Ekspozicija „Nuo upelio iki vandenyno“

Dalykinė 

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS

INTEGRACIJA

Tarpdalykinė integracija
Geografija.

Anglų kalba. Comparatives and 
superlatives. 

Gamta ir žmogus.
Biologija.  



Tikslinės informacijos rinkimas. Baltijos/Šiaurės 
jūros savybių lyginimas: tyrinėja informacinius 
stendus anglų kalba, suvokia ir renka faktus, 
pasižymi įsimintiną informaciją, apibendrina (25 
min.).

Metodai: komandinis darbas, tyrinėjimas, 
lyginimas. 

Mokytojas. Pristato pamokos temą, jos aktualaumą. 
„The 2 seas“ uždavinius, darbo metodus; nurodo 
mokiniams interaktyvų stendą „The North and the 
Baltic sea“, kuriame jie ras svarbiausius faktus apie 
lyginamų jūrų savybes ir pateikia pavyzdį, kaip 
reikės pristatyti surinktą informaciją, pvz.: „The 
North sea is deeper than the Baltic sea“. Paskirsto 
mokinius į grupes po 4 ir nurodo, kada sugrįžti ir 
pristatyti grupės darbą. (5 min.)
Temos aktualumas ir kryptys: jūra kaip pasaulio, 
kuriame aš gyvenu, pažinimo šaltinis. Ekologija ir 
atsakomybė. Man svarbu pažinti mane supančią 
aplinką ir prisidėti prie jos išsaugojimo. Baltijos 
jūros gyvūnai įspėja apie jos likimą, todėl man 
svarbu žinoti jūrinių žinduolių ir žuvų rūšis.

Priemonės: Jūrų muziejaus ekspozicijos „Nuo 
upelio iki vandenyno“ informacija (stendai, 
interaktyvus ekranas), mokytojos parengta dalyko 
medžiaga, internetas, rašikliai, popieriaus 
lapai/mobilios užrašinės.

2 veikla. „Comparatives and superlatives“. 

Mokiniai pasiskirsto atsakomybėmis atliekant 
užduotis: vieni paruošia informaciją, kiti taiko 
mokytojos pateiktus sakinių pavyzdžius bei 
aptartas taisykles, likę – akvariumuose ieško 
informacijos apie Baltijos/Šiaurės jūros savybes, 
žuvis ir kitus faktus; susitaria, kas pristatys jūros 
savybes, vykdo užduotį.

3 veikla. Pristatymas. Refleksija. 
Trukmė: 10 min.
Metodai: Pristatymas, diskusija. 

Trukmė: 30 min.

Kitos galimos tyrinėjant šią ekspoziciją temos: 
„Palygink natūralius vandens telkinius Lietuvoje“, 
„Gyvybės įvairovė Baltijos jūroje“, „Baltijos jūros 
savybės“. 

Jie suvokia unikalias kiekvienos jūros savybes, 
mokosi saugoti jos gyvūnus bei jų aplinką. 

REKOMENDACIJA:

Mokiniai pristato savo parengtą informaciją, 
lygindami aptaria skirtingas Šiaurės ir Baltijos jūrų 
savybes. 



2 veikla. Kiti aktyviai klauso, užduoda klausimus ir 
atsako į juos. 

Trukmė: 45 min. 

3 PAMOKA. Tema „The North and Baltic sea. 
Similarities and differencies. Lithuania is a 
unique country in the world“

Priemonės: mokinių parengti pristatymai, 
pateiktys Power point formatu, vaizdo medžiaga ir 
pan., kompiuteris, ekranas. 
Metodai: Darbas grupėse, viešoji kalba, aktyvus 
klausymas.
1 veikla. Dirbdami tose pačiose muziejuje 
sudarytose grupėse, mokiniai pristato pasirinktu 
formatu sukurtą savo grupės pristatymą apie 
konkrečią jūrą. 

3 veikla. Refleksija/Įsivertinimas. 
Diskutuodami aptaria pamokos muziejuje 
privalumus

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MOKYKLOS ERDVĖS

PAMOKA MOKYKLOJE (3 ciklo pamoka) 

VERTINIMAS. 
PAMOKA MUZIEJUJE (2 ciklo pamoka).  

 Puiku. Šaunuolis (-ė).
 Puiku, tau pavyko teisingai pažymėti jūros savybes

Formuojamojo vertinimo pavyzdžiai:

 Puiku, tau pavyko teisingai pažymėti jūros savybes, 
dabar beliko palyginti 2 jūrų jų bruožus, vartojant 
būdvardžių laipsniavimo taisykles. Gali tai padaryti 
naudodamasis mokytojos pateiktais pavyzdžiais. 

Parengti grupių pristatymai vertiname 3-ioje 
pamokoje, kuri vyksta mokykloje. Tuomet 
vertinamas pagal uždavinį: remdamiesi muziejuje 
surinkta informacija ir būdvardžių laipsniavimo 
taisyklėmis, dirbdami grupėse mokiniai parengs  
pristatymą, gebės teisingai vartoti aukštesnįjį ir 
aukščiausiąjį būdvardžių laipsnį 3 iš 5 situacijų. 
Vertinama balais: 2–10. 

3. Taisyklingas gramatikos vartojimas – 3 
balai.

2. Turinys ir sklandumas – 2 balai.
1. Žodyno panaudojimas – 2 balai.
Kalbėjimo/pristatymo vertinimas

4. Tarimas – 1 balas.
5. Interakcija – 2 balai.

Pamokų ciklo vertinimas - nuolatinis 
informacijos apie mokinio mokymosi 
p a ž a n g ą  i r  p a s i e k i m u s  k a u p i m o , 
interpretavimo ir apibendrinimo procesas, 
kurio tikslas - padėti mokiniui mokytis ir 
bręsti kaip asmenybei. Vertinama mokinio 
pažanga, atliktas darbas, kompetencijų 
visuma, ne vien įsisavintos žinios. 



2. Kuo skiriasi jūrinis ir sausumos vėžliai? (2 
priedas)

3. Vėžlio kiautas labai tvirtas, o kai kurių 
vėžlių rūšių kiautas gali išlaikyti svorį, 200 
kartų didesnį už patį vėžlio svorį.

2. Stambiausias vėžlys vadinamas kietaodžiu. 
Jo kūno masė siekia 900 kg, o ilgis 2,5 m. Jį 
galima sutikti Egipte, tačiau yra nykstanti 
rūšis.

3. Raskite kelis panašumus tarp vėžlio ir žmogaus. 

2. Daugelis vėžlių rūšių įtrauktos į Tarptautinę 
Raudonąją knygą. Kodėl? (Atsakymas: Pagrindinė 
išnykimo priežastis – tai žmogaus ir kitų gyvūnų 
medžioklė, taip pat gyvenamos aplinkos teršimas.)
 

Vėžliai yra taikūs ir plėšrūs. Viena tokia rūšis - 
grifinis vėžlys. Jo ilgis gali siekti 1,5 m., o masė iki 
60 kg. Jo stiprus žandikaulis, kumpa nosis, 
didžiuliai lokiški nagai ir stipri uodega. Savo aukas 
jis įsivilioja judindamas liežuvį, kuris labai 
primena didelį slieką.

(Atsakymas: Lėčiausi yra didžiausi vėžliai, nes kuo 
didesnis vėžlys, tuo sunkiau judėti.)

(Atsakymas: 1. Vėžliai kaip ir žmonės turi apsaugą 
– vėžliai turi šarvą, o žmogus odą; 2. Vėžliai ir 
žmonės jaučia skausmą; 3. Vėžliai ir žmonės yra 
ilgaamžiai;4. Turi burną, akis, kojas.) 

4. Vėžlio kiautas yra jo šarvas. Stipriai 
susižeidus, gyvūnas kraujuoja ir jaučia 
skausmą.

1. Vėžliai verkia.

5.  Lietuvoje gyvena vienintelė rūšis – balinis 
vėžlys (Emys orbicularis), kuris įrašytas į 
Lietuvos Raudonąją knygą. Aptinkamas 
Lazdijų ir Alytaus rajonuose.

Užduotys ir atsakymai 
1. Kokie yra bendrieji vėžlių bruožai? 
(Atsakymas: maža galva, dvi akys, burna, didelis ir 
kietas kiautas, keturios kojos: dvi ilgos ir dvi 
trumpos.)

Faktai:

(Atsakymas: Sausumos vėžlio šarvas aukštas ir 
kupoliškas, jūros vėžlio šarvas aptakus lašo 
formos, gėlavandenių vėžlių šarvas žemas, 
plokščias ir glotnus.)

Papildomi klausimai: 

Žiūrėdami į ekspozicijas vaikai turi surasti 
skirtumus tarp jūrinių ir sausumos vėžlių.

Kokį vėžlį pavadintumėte lėčiausiu? Kodėl? 

Mokytojas. Papildoma informacija: 



Pasidžiaugiama, kad visi edukacijos dalyviai nuo 
šios dienos tapo VĖŽLIŲ ŽINOVAIS. 

6 veikla: apibendrinimas, REFLEKSIJA, 
įsivertinimas
Trukmė: 10 min.

MOKYMOSI VEIKLOS

Nuėję į ekspoziciją prie jūros kiaulių (skanduodami), 
mokiniai aptaria edukacijos veiklas, įsivertina savo 
sėkmę, pasitikrina, ar ant išlankstyto laivelio jiems 
rūpimas klausimas buvo atsakytas, ar jie sužinojo, 
ką buvo užsirašę. 

Mokiniai supras, kad yra gyvūnų, kurie gali gyventi 
tiek sausumoje, tiek vandenyje; kad skirtingos 
rūšies gyvūnai gali būti panašūs savo gyvenimo 
būdu bei kitais išoriniais bruožais. Supras, kad 
vėžliukų gyvenimo trukmė ir kokybė priklauso nuo 
mūsų, t. y. žmogaus, ir kad kiekvienas iš mūsų 
esame labai panašūs į vėžliukus, kurie įskaudinti 
sulenda į savo kiautą.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS 

Stendas „Jūros kiaulės“ I a.

· upinis (šiek tiek susidraugavo);
· sausumos (dar  trūksta la iko i r  ž inių 
draugystei);

· jūrinis (yra tikras vėžlio draugas).

VERTINIMAS/ĮSIVERTINIMAS

Mokiniai vertinami už įgytas žinias apie bendrus 
vėžlių gyvenimo bruožus, už įsimintus faktus apie 
juos. 
Savo žinias mokiniai įvertina pasakydami, su kuriuo 
vėžliu jie per šią edukaciją susidraugavo:

Stendas „Jūros kiaulės“ I a.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI 
NAUDOJAMOS MUZIEJAUS 
EKSPOZICIJOS DALYS 



MOKINIO VEIKLA. DALIJAMOJI MEDŽIAGA.
Priedas 1  

COMPARATIVES AND SUPERLATIVES 

Nice- nicer-the nicest

The adjective +est 
Sharp-sharper-the sharpest

More+ adjective       the most +adjective
Peaceful – more peaceful-the most peaceful 

Useful vocabulary: 

To compare the qualities of two people or things, we use comparative adjectives.

To compare a person or thing within a group, we use superlative of adjectives.
Adjective+ er   

Fast, domesticated fast, sharp, heavy, rare, big, noisy, wild, slow.
Deep, depth, solinity, fresh water, salty, industry, seals.



Priedas 2
ĮSIVERTINIMO ANKETA

KLAUSIMAS ATSAKYMAS

Pamokoje labiausiai patiko...

Pamokoje labiausiai nepatiko...

Būtų įdomiau, jeigu...

Atlikęs darbą supratau,..

Žuvys. Sužinojau...

Šia tema dar norėčiau sužinoti...

Supratau, ar/kaip skiriasi jūrų gamtinės 
savybės

Apie Baltijos ir Šiaurės jūrą sužinojau...

Kita...
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