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2.3.1. Mokymasis
Priemonės tobulinimui:
1. Atvirų pamokų ciklas: 

• gabesnių pagalba silpnesniems;

• informacijos ieškojimas;

• darbų pristatymas;

• vertinimas, įsivertinimas;

• konsultacijos.

2. Lektorius apie mokymąsi pagalbą silpnesniam, gabesniam 
(kartu su mokinais)

3. Pamokų/veiklų stebėjimas.

Tikslas - mokymasis, savarankiskumas, pagalba draugui, 
informacijos ieškojimas.



Priemonių įgyvendinimas
• 1. Stebėta 16 pamokų, 6 priešmokyklinio ugdymo veiklos ir 31 

– ikimokyklinio.

• 2. 2-4 klasėse mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas, 

informacijos ieškojimas, pristatomųjų darbų ruošimas:

• 3. Parengtų darbų pristatymas konferencijoje.

• 4. Vertinimas ir įsivertinimas.



1. Pamokų / veiklų stebėjimas

• Stebėta 16 pamokų, 6 priešmokyklinio ugdymo veikla ir 31 –

ikimokyklinio.

Stipriosios veiklos:

• Pamokų: IKT naudojimas; Klasės valdymas, susitarimai; 

Metodų, užduočių įvairovė; Mokymasis siejamas su 

gyvenimiška patirtimi.

• Veiklų: Aplinkų bendrakūra; Veiklų įvairovė, atitinkanti vaikų 

amžių, jų tikslingumas; Ugdymosi socialumas (vaikų 

bendradarbiavimas, pagalba).



1. Pamokų / veiklų stebėjimas
Tobulintinos veiklos:

• Pamokų: Užduočių diferencijavimas; Ugdymosi socialumas 

(gabiųjų mokinių pagalba).

• Veiklų: Uždavinio formulavimas; Vertinimas ir įsivertinimas; 

Šiuolaikinių priemonių naudojimas veiklose (SMART 

televizorius).



2. 2-4 klasių pristatomieji darbai 
(nuotolinio mokymosi metu)

2 klasė – pasirinktos Europos šalies pristatymas (p.p.)

- Giminės medis (p.p)

3 klasė - Žemynai (p.p.)

- Velykų papročiai ir tradicijos (dailė)

- Žydėjimas (dailė)

- Judėk ir būsi sveikas (fiz.ugd.)

4 klasė – "Lietuvių kalbos šiukšlės", "Pavaizduok mįsles", "Mano mėgstamiausias
rašytojas".(liet.k.)

- "Mano gimtasis miestas/rajonas", "Pasirinktos pasaulio valstybės pristatymas", 
"Lietuvos Raudonoji knyga". (p.p.)

- "Pasaulio tautų muzika ir šokiai", "Muzikinė Abėcėlė", "Pavasario nuotaika. Į 
Lietuvą parskrendantys paukščiai". (muzika)

- Baletas (choreografija)

- "Mankšta ir judėjimas svarbūs sveikatai", Sporto priemonės, padedančios 
palaikyti gerą sportinę formą", "Fizinio aktyvumo piramidė", "Namuose turimos 
kūno kultūros priemonės ir pratimai su jomis". (fiz.ugd.)



3. Parengtų darbų pristatymas 
konferencijoje.

2020 m. vasario 27 d. dalyvavo respublikinėje pradinių klasių 

mokinių teorinėje-praktinėje konferencijoje

„Įdomiosios pamokos“
Rūtilė Kasciukevičiūtė, Karina Razulevičiūtė – 3 klasė, mokytoja Rūta Ašmenienė

Dovydas Sadauskas, Rugilė Galubickaitė – 2 klasė, mokytoja Kristina Kertenienė


