
UKMERGĖS RAJONO VIDIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRADINIŲ KLASIŲ UŽSIENIEČIŲ GRUPĖS 
LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOS PLANAS 

 

Dalykas Lietuvių kalba,  mokytoja Rita Gimžauskienė 

Klasė 1-4 pradinės klasės 

Klasės pasirengimo lygis  (Situacija ir pasirengimo lygis sugalvoti) Klasėje mokosi 10 pradinių klasių 
mokinių įvairaus pasirengimo lygio, puikiai kalba rusiškai, ir savo gimtąja 
kalba, dalinai supranta lietuviškai, kai kurie geba rašyti raides, žodžius 2-3 
trumpų žodžių sakinius. Daugeliui reikia individualios pagalbos. Mokosi jau 
antrą pusmetį. 

Pamokos tema Kas pranašauja pavasarį? 

Uždavinys Perskaitę tekstą (gali būti su pagalba) gebės savarankiškai pasakyti 2-3 
sakinius (žodžius)apie pavasario požymius; ras tekste 3-10 žodžių, kurie 
atsako į klausimą ką veikia?, sugalvos ir/ar užrašys 1-3 savo sugalvotus 
sakinius. 

Kompetencijos Pažinimo,  komunikavimo, kūrybiškumo, socialumo,  

Būdai ir priemonės Darbas grupėse, savarankiškas skaitymas, pokalbis sakiniais arba tik 
žodžiais, kurių kortelės pakabintos įvairiose klasės vietose, darbas su 
tekstu, sakinių kūrimas, poilsio pertraukėlė, kartojimas, užduočių 
diferencijavimas ir individulizavimas. 

Pamokos eiga 1.   (3 min) Pasisveikinimas individualiai taisyklingai tariant kiekvieną žodį. 
(Labas rytas, mokytoja Rita. Esu ****, šiandien aš **** )Naudojame 
jausmų barometrą . Kortelę su savo vardu priklijuoja prie pasirinkto 
,,veiduko“(3 skaidrė) 
2. (2 min) Temos ir uždavinių skelbimas ( užrašyta lape, pastatomoje 
lentoje) 
3.(3 min.) Įvadinis pokalbis apie metų laiką pavasarį. 
4. (2 min)Suskirstymas į grupes pagal lygį, po 2-3 mokinius  Gali naudotis 
klasės, koridoriaus, fojė erdvėmis. 
5. (5 min)Teksto grupėje skaitymas (tylus arba garsus) Gali būti tik dalis 
numatyto teksto. 
6.  (5 min)Kiekvienos grupės garsus teksto skaitymas klasėje 
7. (5 min.)Pasakyti 2-3 pavasario požymius. Minčių lietus pagal duotus 
paveikslėlius arba skaitytą tekstą. 
8.(3 min)Poilsio pertraukėlė. Mankštos pratimai klausantis paukščių balsų 
https://www.youtube.com/watch?v=8sNLRxl_dlA  
9. (3 min.)Rasti tekste 2-10 žodžių, kurie atsako į klausimą Ką veikia? 
(individuali, pagal mokinio lygį užduotis) 
10.(4 min) Parašyti 1-3 savo sugalvotus arba nurašyti (mažiau kalbantiems 
lietuviškai) iš duoto teksto sakinius.  
11.(5 min) Namų darbų skyrimas ir aiškinimas. Kiekvienam mokiniui 
individualiai. 
Parašyti 10 rašytinių didžiųjų ir mažųjų raidžių; 
nurašyti 1 sakinį apie pavasarį;  
nurašyti 2 sakinius apie pavasarį ir pabraukti žodžius, kurie atsako į 
klausimą ką veikia? 
Sugalvoti ir parašyti 2 sakinius apie pavasarį, kad būtų ne mažiau 3 
esamojo laiko veiksmažodžiai. Juos pabraukti. 
11.(5 min) Įsivertinimas ir refleksija. Sugrįžtame prie jausmų barometro. 
(laikas koreguojamas pagal situaciją) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8sNLRxl_dlA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 


