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3 Dailės klasės profilis rodo, kad
dauguma savybių išugdytos
apie 70 – 80 % .  

Silpniausios savybės – muzikos ir
kalbinio ugdymo. 

. 

Bendras klasės profilis



Pamokoje ugdysime 
savybes

• Pamokoje orientuosiuosi į kalbinę savybę, 
nes anglų pamokoje  ugdome percepciją, 
produkavimą ir komunikavimą užsienio 
kalba. 

• Vidinę asmeniškąją, nes tai stipriai 
išugdyta savybė, tad per komunikaciją ir 
bendravimą ugdysime kalbinę raišką. Taip 
pat šio amžiaus vaikus mokytvuoja 
kalbėjimas apie save. 

• Mokėjimo mokytis, nes ugdyti vieną iš 
silpnesnių savybių (kalbinę) per 
sąmoningą mokymąsi efektyviną 
mokymosi procesą.  Ši klasė orientuota į 
sistemiškumą, konkretumą, tad į kalbos 
mokymąsi jiems reikia pateikti aiškiai ir 
struktūruotai. 



Erdvinės-vizualinės 
savybės ugdymas 
naudojantis Story Lab 
įrankiu

Matome kūrybinius darbus pasitelkiant piešimo 
funkciją įrankyje.  Moksleiviai ypatingą dėmesį skiria 
detalėms ir jausmo vizualizavimui.  Taip pat ir šrifto 
parinkimas, kuris sukuria patrauklų estetinį vaizdą.

VESTŲ PAMOKŲ SAVYBIŲ UGDYMAS



Our Favourite School Subject

• Perskaičius ir aptarus tekstą apie pasaulio vaikų mėgstamus mokomuosius dalykus, 
dirbant poroje sukurti plakatą apie patinkantį mokomąjį dalyką, pateikiant tris ar daugiau
kriterijų, kodėl ši pamoka yra mėgstama.

• Pamokos trukmė 90 min.

• Klasė – 3 D

• Mokinių skaičius – 13 mokinių

• Pamokos tema – My favourite subject



Pamokos eiga

1. Colab platformoje suaktyvinamas vaikų noras kalbėti apie save. Pateikiamas klausimas: what is your favourite 
subject at school?

2. Paprašoma apklausti bent 2 klasės draugus, kokie jų mėgstami dalykai ir pasidalinti jais CoLab sistemoje (Vaikai juda
klasėje ir klausia draugų: What is your favourite subject?)

3. Skaitome ir klausome, kokius mokomuosius dalykus mėgsta pasaulio vaikai. Aptariame - kodėl vieniems patinka
geografija, kitiems anglų kalba ar matematika. Formuojame paprastus sakinius anglų kalba tiesioginio vertimo
metodu. 

4. Vaikai suporuojami. Sėdėdami ratu pasako savo mėgstamą dalyką ir mokytojas juos paskiria dirbti kartu (My 
favourite subject is…/ I like …). 

5. Vaikai poroje grįžta prie vieno iš kompiuterių ir Story Lab platformoje sukuria savo mėgstamo dalyko plakatą. Parašo 
tris ar daugiau sakinių, kodėl šis mokomasis dalykas jiems patinka.  Nežinomus žodžius bando rasti Google vertėjo 
pagalba. 

6. Pamokos įsivertinimas vyksta Colab sistemoje.

7. Pamokos pabaigoje susėdame į ratą neformaliam pokalbiui/įsivertinimui žodžiu apie patirtis mokantis su LearnLab 
platformoje



1. Žingsnis.
Emocinis pamokos

nuteikimas



2. Žingsnis.
Pamokos

suaktyvinimas



3-ias ir 4-as žingsniai

Naujos medžiagos pristatymas:

Skaitome ir klausome, kokius
mokomuosius dalykus mėgsta pasaulio
vaikai.

Aptariame - kodėl vieniems patinka
geografija, kitiems anglų kalba ar
matematika. 

Formuojame paprastus sakinius anglų
kalba tiesioginio vertimo metodu

P.s. foto daryta jau susiskirsčius poromis ir einant darbuotis
prie kompiuterio. 



5. Žingsnis

• Kuriame savo istorijas ir jomis
pasidaliname CoLab sistemoje. 

• Peržiūrime draugų kurtus plakatus. 
Spaudžiame patiktukus.



6. Žingsnis. Įsivertinimas



6. Žingsnis. Įsivertinimas. 



7. Refleksija. Neformalus pokalbis.

Kodėl mes kartais “įstringame”?

• ”Labai sunku valdyti pelytę”

• “Lengviau angliškus žodžius rašyti ranka”

• “Niekaip norimo paveiksliuko neparsiunčiau”

• “Tai, kad Jums ten nepavyksta”

Kokia veikla labiausiai padeda mokytis?

• “Labai patiko, kad galime piešti”

• “Kompai” 

• “viskas padeda…mokaisi…mokaisi ir išmoksti”



Kaip toliau?

• Pamokoje naudosiu programą, nes labai vertinga refleksijos ir grupės diskusijos funkcija 
(CoLab). Šią platformos dalį taikysiu ir kitose klasėse. Labai gaila, kad nematau 
nedalyvavusiųjų projekte klasių vaikų vardų.

• Idea Lab funkcija naudosiu kelių temų žodyno prisiminimui ir apjungimui. Minčių 
žemėlapiai padės vizualizuoti turimą žodyną. Skatinsiu grįžti į jau sukurtus minčių 
žemėlapius ir ištaisyti rašybos klaidas, kurias padarė prieš tai darytame minčių 
žemėlapyje, nurodysiu rašybos klaidų skaičių My Lab klasėje. 

• Story Lab ugdo kalbines moksleivio savybes, susieja kelias išmoktas temas. Šią programą 
naudosiu įtvirtinimui ir praktiniam kalbos vartojimo įgūdžių lavinimui. Kadangi klasės 
profilis rodo, kad kalbinės savybės mažiausiai išlavintos, tad ši funkcija mums padės plėsti 
ir gilinti jas. 


