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Lietuvių kalbos pamokų ciklas 4-oje klasėje

Pamokų ciklo tema: „Viskas apie veiksmažodžius“

Pamokos tipas: įtvirtinimo/kartojimo/apibendrinimo pamoka.

Veiklos LearnLab platformoje.



KETURIŲ PAMOKŲ APIE VEIKSMAŽODŽIUS TIKSLAI:

 Naudodamiesi IDEALAB įrankiu LearnLab platformoje sukurs minčių žemėlapį apie

pasirinktą kalbos dalį.

 Dirbdami grupėse, naudodamiesi iPad planšetėmis ieškos informacijos apie vaizdingus

veiksmažodžius bei posakius ir parašys bent po 5 pasirinkto veiksmažodžio sinonimus

bei po 2 vaizdingus posakius.

 Bendraudami, bendradarbiaudami tarpusavyje, pasitardami STORYLAB įrankiu

LearnLab platformoje sukurs e-knygą apie vaizdingus veiksmažodžius arba posakius.

 Pakartoję veiksmažodžius, individualiai dirbdami teisingai atliks bent du trečdalius visų

CoLab užduočių.



4a klasės bendras mokymosi įsivertinimas

Nors mokinių individualių mokymosi
įsivertinimo anketų atsakymai skyrėsi, tačiau
bendroje suvestinėje rezultatai gana panašūs:

 tinklo etiketas 87 %;

 natūralistinis 81 %;

 savęs vertinimas 76 %;

 vidinis asmeniškasis 76 %;

 kritinis mąstymas 75 %;

 kinestinis 75 %;

 poilsis 74 %;

 erdvinis 74 %;

 muzikinis 73 %;

 tarpasmeninis 72 %;

 mokėjimas mokytis 69 %;

 loginis matematinis 68 %;

 kalbinis 67 %.



Planuodama pamoką atsižvelgiau į dvi stipresnes ir 

vieną silpnesnę mokymosi įsivertinimo sritis:

 savęs vertinimas 76 %;
 vidinis asmeniškasis 76 %;
 kalbinis 67 %.



KALBINIS

 nė vieno mokinio įsivertinusio 100 %,

 du – 90 % (dvi mokinės, kurios mokosi pagrindiniu lygiu, bet mėgsta skaityti knygas),

 du – 87 %,

 vienas – 83 %,

 trys – 77 %,

 du – 73 % (vienas jų – specialiųjų poreikių turintis mokinys),

 vienas – 70 %,

 du – 67 %

 vienas – 63 %,

 vienas – 60 %,

 trys – 57 %,

 vienas – 53 % (gabus vaikas, bet labai nemėgsta skaityti knygų),

 du – 50 % ,

 du – 43 % (mokinė, auganti mišrioje šeimoje, namie kalba rusiškai, sunkiai sekasi mokytis).



Po nuotolinio mokymo, kai dauguma tėvų už savo vaikus darydavo užduotis, testus,

pamačiau, kad silpnoji mokinių vieta – kalbiniai gebėjimai. Tai patvirtino ir LearnLab

„saulutė“. Be to, didžioji dalis klasės mokinių nemėgsta skaityti knygų, nors „griebiuosi“

įvairių gudrybių. Peržiūrėjus „saulutės“ dalį „kalbinis“ pamačiau, kad itin aukštu procentu

įsivertino dvi vidutiniškai besimokančios mokinės. Kai paklausiau, kodėl, jos paaiškino,

kad buvo klausiama, ar mėgsti skaityti, žaisti žodžių žaidimus, o jos labai mėgsta skaityti ir

klasėje nuolat žaidžia kalbinius stalo žaidimus. Bet nepaminėjo, kad nesiseka kūrybiniai

rašto darbai, kad skurdus jų žodynas. O tikrai gabūs vaikai save įvertino labai žemu balu,

nes nemėgsta skaityti. Nežinau, kodėl daugumai taip įstrigo tas sakinys kalbinio mokymosi

aprašyme apie knygų skaitymą.



SAVĘS VERTINIMAS

 šeši mokiniai įsivertino 100 %,

 du – 90 %,

 vienas – 85 %,

 trys – 75 %,

 vienas – 70 %,

 trys – 65 % (vienas jų – specialiųjų poreikių turintis mokinys),

 trys – 60 %,

 vienas – 55 %,

 vienas – 50 % (gabi, bet labai drovi, tyli mokinė).

 vienas – 30 % (gabi, bet labai drovi, tyli mokinė, labai žema savivertė).



Džiaugiuosi, kad didžioji dalis mokinių geba įsivertinti, ko išmoko.

Tik kelios pačios droviausios, tyliausios mokinės skyrė sau žemus balus. Matau, kad

kiekvienais metais ir jos po truputį išdrąsėja, nebebijo kalbėti, išsakyti savo nuomonę apie

tai, kaip sekėsi atlikti vieną ar kitą užduotį, ką suprato, ko dar reikia pasimokyti.



VIDINIS ASMENIŠKASIS

 du mokiniai įsivertino 100 %,

 trys – 91 %,

 vienas – 89 %,

 du – 86 %,

 keturi – 83 %,

 du – 77 %,

 vienas – 71 %,

 du – 66 % (vienas jų – specialiųjų poreikių turintis mokinys),

 vienas – 63 %,

 du – 60 %,

 vienas – 57 %,

 vienas – 49 % (specialiųjų poreikių turintis mokinys),

 vienas – 34 %.



Pamačiusi mokinių įsivertinimą 

LearnLab platformoje („saulutę“), 

pirmiausia siekiau sustiprinti mokinių 

kalbinius gebėjimus. 

Daiktavardį ir būdvardį jau buvome 

pakartoję, tad visą dėmesį sutelkėme 

žinių apie veiksmažodį įtvirtinimui.    

Pirmoji užduotis – IdeaLab įrankiu 

sukurti minčių žemėlapį apie 

veiksmažodį.



Vėliau CoLab įrankiu (kaip Powerpointe) sukūriau pamoką su teorine
medžiaga ir įvairiomis užduotimis.

Pateikiu skaidrių ir užduočių pavyzdžius:



Į vieną CoLab skaidrių įkėliau 
video įrašą  

https://www.youtube.com/, 

kurį kartu su mokiniais peržiūrėjome 
ir aptarėme.

https://www.youtube.com/


Sukūriau užduotis, kurias mokiniai atliko individualiai, bet bendrą rezultatą

matė visi.

CoLab įrankis „Žodžių debesys“







Sukūriau užduotį „Surask poras“

(skaidrę sukūriau pasirinkusį jos tipą

„Rungtynės“), kurią kiekvienas mokinys

atliko individualiai.



Antrą šiai temai skirtą pamoką kartojome, ką mokiniai žino apie

vaizdingus veiksmažodžius ir posakius. Naudojau CoLab įrankį.







Vėliau mokiniai atliko tokią

Colab užduotį (skaidrę sukūriau

pasirinkusį jos tipą „Rungtynės“):

reikėjo kiekvienam paveikslėliui

pritaikyti jam tinkantį vaizdingą

posakį.



Dar viena individuali užduotis



Savo sukurtas e. knygas mokiniai įkėlė į CoLab skaidrę. 

Čia iškart jas galėjome peržiūrėti.



Kurta StoryLab įrankiu.



Kurta StoryLab įrankiu.



STORYLAB (mokinės R.R. sukurta 26-ių puslapių knyga)



STORYLAB (mokinės R.R. sukurta 26-ių puslapių knyga)



STORYLAB (mokinės R.R. sukurta 26-ių puslapių knyga)



STORYLAB (mokinės R.R. sukurta 26-ių puslapių knyga)



STORYLAB (mokinės R.R. sukurta 26-ių puslapių knyga)



MOKINIŲ ĮSIVERTINIMAS PO KNYGOS KŪRIMO



MOKINIŲ ĮSIVERTINIMAS PO PAMOKŲ CIKLO APIE 

VEIKSMAŽODŽIUS (CoLab įrankis)





PAMOKŲ REFLEKSIJA

Mokiniams labai patinka dirbti LearnLab platformoje. Mergaitėms labiau patinka

kurti su StoryLab įrankiu, o berniukams – su IdeaLab.

Kai kurie berniukai paaiškino, kad jiems ypač patiko CoLab įrankiu sukurtos

užduotys, nes čia buvo galima parungtyniauti bei uždėti „patiktukus“ vieni kitiems.

Džiaugiuosi, kad LearnLab platformoje drąsiau jaučiasi ir drovieji mokiniai, nes

jiems nereikia kalbėti girdint visai klasei. Jie viską parašo sukurtose įsivertinimo

anketose.

Specialiųjų poreikių turinčiam berniukui sunkiausiai sekėsi ne naudoti IdeaLab ir

Storylab įrankius, bet pritaikyti turimas žinias apie veiksmažodžius.



KAIP TOLIAU?

Labai džiaugiuosi, kad ir toliau galėsime naudoti LearnLab platformą.

Greitai lietuvių kalbos pamokose kartosime visas kalbos dalis, ne tik

veiksmažodžius. LearnLab įrankiai palengvins darbą, padės suprasti, ką vaikai jau

moka, o kur dar stringa. Labai naudinga, kai kiekvienos užduoties pabaigoje mokiniams

galima pateikti įsivertinimo klausimus. Be to, jie gali „emociukais“ sureaguoti į draugo

parašytą teiginį, o tai vaikus labai motyvuoja.

Būtinai stiprinsiu ir silpnąsias (ypač kalbinį), ir stipriąsias mokinių mokymosi sritis.

Sugalvosiu kuo daugiau užduočių su StoryLab, IdeaLab ir CoLab įrankiais, nes vaikams

jie labai patinka.

Visos mūsų mokyklos mokytojos turės galimybę išbandyti LearnLab platformą.

Mielai papasakosiu ir savo kolegėms apie LearnLab, patarsiu, padėsiu.


