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Ekonomikos pamokos planas 
Data.  
Klasė - 9.  
Tema. Vartotojai. 
Tikslas - išsiaiškinsime, kas yra vartotojas ir kokias prekes jis vartoja bei kokiomis paslaugomis 
naudojasi.   
Uždaviniai: 
1. Atidarys dėžutę ir pažiūrės į jos vidų. Pažiūrės į dėžutės vidų, veidrodėlyje mokiniai pamatys 
save ir pasakys "Aš - vartotojas".  
2. Išsiaiškins sąvokas prekė, paslauga, vartotojas.  
3. Pateiks prekių ir paslaugų vartojimo pavyzdžių.  
4. Atliks komandinį darbą "Aš - vartotojas". 
5. Atliks individualią užduotį. Nubrauks nereikalingą žodį, sujungs taškus ir sužinos, kas yra prekių 
ir paslaugų vartotojas.  
Sąvokos. Prekės. Paslaugos. Vartotojas.  
Tipas. Žinių gilinimo.  
Metodai. Žodiniai, individualūs, komandinio darbo mokymo metodas.  
Priemonės. Dėžutės, veidrodėįliai, paveisklėliai, klijai, balti lapai, rašikliai, flomasteriai. 
Pasirinkimų šalis. Mokytojo knyga. Vilnius, 2005. P. 43. Verbickienė, G. Verbickienė, D. 
Abramovienė, r. Žingsnelis į ekonomiką. Užduočių sąsiuvinis. Vilnius, 2004. P. 13. 

Pamokos eiga      
I. Organizacinė dalis. 
1. Pasisveikinimas. 
2. Mokinių sutikrinimas.  
3. Įvadinė dalis. Mano vardas Centukas. O tavo? 
    Aš atkeliavau iš šalies, kurios nerasi pasaulio žemėlapyje. Tai ekonomikos šalis! Ar norėtumėte 
pakeliauti po Jums dar nežinomą šalį ir sužinoti dar daug dalykų? Jei taip, tai puiku! Nebijokit 
paklysti. Visur Jus lydėsiu. Jūs jau sužinojote, kas yra stygius, prekės. Apsidairykite aplinkui: kiek 
daug įvairių daiktų supa Jus gamtoje, klasėje, namuose. Tai įvairūs ištekliai: gamtiniai, kapitalo, 
gamybos, žmogiškieji. Pateikite gamtinių išteklių pavyzdžių: saulė, oras, vėjas, augalai, grybai, 
uogos. Pateikite gamybos išteklių pavyzdžių: žmogus gamina suolą, stalą, lentą, spintą. 
Paaiškinkite, kaip suprantate žodį "Stygius". "Stygius" - trūkumas, neužtenka pinigų, daiktų.  
Užduotis mokiniams. 
Užduoties aiškinimas: Atidarysime dėžutę ir pažiūrėsime į jos vidų. Po to dėžutę uždarysime ir 
duosime kitam draugui, nesakysime ką joje matėme. Kai dėžutė apkeliaus visus draugus, tada 
atidarysime.  
Klausimas: Kas gi tas ypatingasis vartotojas? Pažiūrėję į dėžutės vidų, veidrodėlyje mokiniai 
pamatė save.  
Pamokos tema. Vartotojai. Tikslas- išsiaiškinsime, kas yra vartotojas ir kokias prekes jis vartoja bei 
kokiomis paslaugomis naudojasi. Temą užrašau lentoje "Vartotojas" 
Mokinių vertinimas. Savęs įsivertinimas už atliktą užduotį užduočių sąsiuvinyje.   
II. Pagrindinė dalis 
2.1.Išsiaiškinsime sąvokas prekė, paslauga, vartotojas.  
2.2. Prekė - tai daiktas, kurį galima paliesti arba paimti į rankas. Pavyzdžiui, maisto produktai, 
drabužiai, batai, automobiliai, namai.  
2.3. Paslauga - įvairių rūšių veikla arba darbai, kuriuos vieni žmonės daro dėl kitų. Pavyzdžiui, 
sugedo mašina, žmogus važiuoja į automobilių remonto taisyklą, kad  ją sutaisytų.  
2.4. Vartotojas - tai bet kuris žmogus, kuris vartoja prekes ir naudojasi paslaugomis. žmonės, 
perkantys prekes ir paslaugas savo norams tenkinti, vadinami vartotojais.  
3. Pateiks prekių ir paslaugų vartojimo pavyzdžių. 



- Pagalvokite ir pasakykite, kokias šiandien vartojote prekes? (muilą, dantų pastą, rankšluostį, 
sąsiuvinį, knygą). 
- Pagalvokite ir pasakykite, kokias anksčiau vartojote (įsigijote, nusipirkote) prekes? (batus, 
televizorių, mobilųjį telefoną).  
- Pagalvokite ir pasakykite, kokiomis naudojotės paslaugomis? (maitino, valgykla jums suteikė 
paslaugą, mokytojai moko).  
- Kokiomis paslaugomis naudojatės ne mokykloje? (dantų gydymas, kirpykla, batų taisykla, 
aptarnauja kavinėje, bankas, sporto salė ir kt.).  
4. Komandinis darbas "Aš - vartotojas".  
Užduotis mokiniams:   
Paveikslėlius skirstys į dvi dalis "Prekės", "Paslaugos" ir juos suklijuos  baltame lape.  

"Aš - vartotojas" 
"Prekės"                        "Paslaugos" 
Kamuolys                       Kirpykla 
 
5. Individuali užduotis mokiniams.   
Perskaitys ir nubrauks nereikalingą žodį, sujungs taškus ir sužinos, kas yra prekių ir paslaugų 
vartotojas. Prekių ir paslaugų vartotojas yra žmogus.  
Viešbutis prekė ar paslauga. Morka - prekė. Televizorius - prekė. Skalbyklė - prekė. Autobusas - 
paslauga. Lėktuvas - paslauga. Rašymo priemonės - prekė. Taksi - paslauga.  
III. Baigiamoji dalis.    
1.Mokinių įsivertinimas.  
2. Apibendrinimas.  
- Ar patiko pamoka? 
- Ko nesupratote? 
- Kas buvo sunkiausia atlikti? 
- Kas yra vartotojas, prekė, paslauga.  
3. Pamokos užbaigimas.  

 


