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Anykščių Jono Biliūno gimnazijos geografijos mokytoja Ina Gailiūnienė 

Bendrosios kompetencijos:  

1. Pažinimo – rūpi patirti pažinimo džiaugsmą, perprasti naujus dalykus. 

2. Asmeninė – pasitiki savimi, nebijo suklysti, siekdami tikslų naudojasi stipriosiomis 

savybėmis, valdo emocijas ir jausmus. 

3. Socialinė – sąmoningas ir atsakingas bendruomenės narys, gerbiantis kitus asmenis, 

mokantis tinkamai su kitais bendrauti ir bendradarbiauti. 

4. Kūrybingumo – geba naujai pritaikyti turimas žinias ir informaciją, improvizuoti ir kelti 

naujų idėjų ir jas realizuoti. 

Pamokos uždaviniai: 

1. Pritaikyti ir naudoti kraštovaizdį bei jo elementus kaip foną sakmėms, legendoms išreikšti 

įvairiomis formomis: teatru / drama, fonų tapyba (vaizdiniai menai), dainavimu ir kt. 

2. Rasti sąsajų lietuviškų legendų atitikmens su Islandijos sakmėmis. 

3. Susipažinti su šiaurės regiono gamtine ir kultūrine aplinka, palyginti su šiaurės regionu. 

4. Darbas grupėje kuriant vaidybines scenas. 

          

         Priemonės:  Literatūros kūrinys ,,Laimės žiburys“, gamtinė aplinka - piliakalnis, aukštumų 

kraštovaizdis. 

Pamokos eiga: 

1. Pamoka vyksta gamtinėje aplinkoje. 

2. Mokiniai pasirenka iš kūrinio trumpus epizodus. 

3. Randa atitinkamą gamtinę aplinką vaidybai. 

4. Repeticija grupėse. 

5. Atskirų scenų sujungimas į vieną – kūrinio pristatymas. 

 

Mokymo ir mokymosi veikla. 

Mokinių darbas gamtinėje aplinkoje leidžia pajusti, paliesti atskirus gamtos komponentus 

(dirvožemį, augalus, reljefo formas, oro būseną). Užduoties atlikimas skatina kūrybiškumą, kaip tuos 

elementus įtraukti į užduoties atlikimą.Mokinys turi susieti visus komponentus į visumą. Taip 

motyvuojamas mokinys prisiima  atsakomybę už komandinio darbo rezultatą. 

Pamokoje naudojami  įtraukiantys ir netradiciniai ugdymo metodai sukelia mokiniams daug 

emocijų. Galima stebėti, kad ir visai meninių gabumų neturintis žmogus gali vaidinti, dainuoti, 

skaityti poeziją ir net piešti. Susibūrus į grupes, išnaudojant komandinio darbo galimybes ir nuolat 

dirbant - repetuojant, pasiekiamas džiuginantis rezultatas. Pagrindinis mokymų akcentas – kryptingas 

tikslo siekimas. Visos pamokos metu svarbu padrąsinti, motyvuoti pagiriant už padarytą pažangą. 

 

 

Apibendrinimas: vertinimas, įsivertinimas, refleksija. 

Pamokoje buvo mokomasi, kaip įtraukti mokinius į gamtinės aplinkos pajutimą, palietimą, 

atliekant kūrybinius grupinius darbus. Pasidžiaugti savo meniniais gebėjimais per grupės 



bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdytis kūrybiškumą ir norą tobulėti pasirinktomis 

sąlygomis. Geriausia refleksija- šypsena mokinių veiduose. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamokos sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo mokytojo kūrybinių idėjų pamokai, naujų mokymo 

metodų ir klasės motyvavimo darbui.Pamokoje įgyti potyriai ir žinios dar ilgą laiką buvo mokinių 

diskusijų temose. 

 

 

 

 



 


