
Anglų kalbos pamoka 10 klasei 
 „Muzikos stilių, instrumentų, kūrinių ir atlikėjų pavadinimų  

anglų kalba įtvirtinimas“ 
 

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos anglų kalbos mokytojas Andrius Vitkūnas 

Bendrosios kompetencijos:  

1. Mokėjimo mokytis – kryptingai veikia įgyvendindami pamokos uždavinį, išbando ir renkasi 

mėgstamus mokymosi būdus, vertina mokymosi pažangą. 

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

savybėmis, valdo emocijas ir jausmus. 

3. Komunikavimo – pratinasi kalbėti prieš auditoriją, išsako savo nuomonę atsižvelgdami į 

temą ir tikslą. 

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

naujų idėjų ir jas realizuoti. 

Pamokos uždaviniai: 

1. Dirbdami grupėse su klasės draugais ir taikydami „radijo laidos“ mokymosi metodą, 

mokiniai patys įtvirtins einamos pamokos žodyną (muzikos stiliai, instrumentai ir atlikėjai), o taip 

pat pagelbės tai padaryti ir kitiems klasės draugams, nesantiems jų grupėje. 

2. Naudodami vertinimo lenteles, mokiniai, mokytojui konsultuojant, įsivertins pamokoje 

pasiektą pažangą. 

Priemonės: 

1. Dirbdami grupėse mokiniai ir taikydami „radijo laidos“ metodą, mokiniai įtvirtins einamos 

pamokos žodyną (muzikos stiliai, instrumentai ir atlikėjai), o taip pat pagelbės tai padaryti ir kitiems 

klasės draugams, nesantiems jų grupėje. 

2. Naudodami vertinimo lenteles, mokiniai įsivertins pamokoje pasiektą pažangą. 

Pamokos eiga: 

1. Mokinių sudominimas, jų patirties išsiaiškinimas, pamokos uždavinio skelbimas.  

• Praėjusios pamokos žinių aktualizavimas: keli mokiniai išeina prieš klasę, kiti mokiniai 

jiems užduoda klausimų, prasidedančių žodžiais – koks muzikinis stilius, koks autorius, muzikinė 

grupė, dainininkas ir pan., koks instrumentas? ir t.t. 

• Motyvavimas – buitinių situacijų naudojimas ir probleminio klausimo kėlimas. 

• Pamokos temos ir uždavinio skelbimas. 

• Turimos patirties atpažinti klausomo muzikinio kūrinio, grojančių instrumentų ar atlikėjų 

išsiaiškinimas ir įsivertinimas naudojant pažangos vertinimo lentelę, kurioje prie kiekvieno muzikos 

stiliaus, instrumento ar atlikėjo, kuriuos reikia atpažinti, pateiktose grafose mokiniai varnele pažymi 

savo atsakymą: „neprisimenu žodžio reikšmės, todėl nemoku atpažinti“, „galiu prisiminti žodį tik 

padedamas“, „galiu savarankiškai prisiminti žodį“, „galiu padėti kitiems prisiminti žodį, pateikdamas 

užuominų“. 

2. Mokymo ir mokymosi veikla. 

• Mokiniai susėda pastovios sudėties grupėmis, į kurias pasiskirstė mokslo metų pradžioje. 

Grupės sudarytos iš įvairių gebėjimų mokinių, reikalui esant, grupės perskirstomos. Grupėms 

išdalijami darbo lapai su metodo taikymui naudingomis frazėmis, posakiais ir pavyzdžiais. 

• Skelbiama užduotis, kurioje skirtingų grupių mokiniai pagal savo gebėjimus ir žinais renkasi 

improvizuotoje radijo laidoje „atstovauti“ tam tikrą muzikos stilių (pop, džiazą, roką, rap ir t.t.), kūrinį 



(daina, arija, šokis ir t.t.), instrumentą (smuikas, būgnai, klarnetas, gitara ir t.t.) ar atlikėją (mokinių 

įvairių muzikos stilių mėgiami atlikėjai). Kiekvienos grupės nariai išsirenka lyderį, kuris kaip „radijo 

laidos vedėjas“ pasirengia moderuoti radijo viktorinos pokalbį „Atspėk, kas aš“ su grupelės draugais 

aptardamas galimus klausimus ir jų atsakymus, kurie kitiems jų grupėje nesantiems klasės draugams 

pasitarnautų kaip užuomina apie jų atstovaujamą muzikos stilių, kūrinį, instrumentą ar atlikėją. 

Pasirengimo laikas (apie 5 min.) 

• Pasirengimo laikui pasibaigus, kiekviena grupelė prieš klasę vaidina radijo laidą – viktoriną, 

kuriose metu grupelės lyderis – laidos vedėjas pristato „studijos svečius“ – savo grupelės draugus bei 

kreipiasi į auditoriją kviesdamas „skambinti į studiją“ ir pateikti savo atsakymus – spėjimus. Radijo 

laidos eterio  laikas vienai grupelei - 5 min.  

• Kiekvienas iš klasės teisingai muzikos stilių, kūrinį, instrumentą ar atlikėją teisingai atspėjęs 

mokinys gauna po tašką. Po tašką gauna ir kiekvienas radijo laidos dalyvis, jei geba tinkamai 

prisistatyti ir efektyviai atsakinėti į jam/jai klasės draugų pateikiamus klausimus. Grupelės lyderis už 

nepriekaištingą laidos vedimą maksimaliai gauna du taškus. Jei pasitaiko šiokių tokių trūkumų, jam 

skiriamas vienas taškas. Taip motyvuojamas mokinys prisiimti didesnę atsakomybę už komandinį 

darbą bei lyderio savybių ugdymąsi. 

3. Apibendrinimas: vertinimas, įsivertinimas, refleksija. 

• Pamokoje naudoto mokymosi metodo vertinimas (sumuojami radijo laidos dalyvių ir į 

viktoriną „skambinusiųjų“ gebėjimai sudedant jų gautus taškus; skelbiami užduoties atlikimo 

lyderiai) ir apibendrinimas. 

•  Mokiniai, kaip ir pamokos pradžioje, tos pačios lentelės antroje dalyje įsivertina, kaip po 

šios pamokos pasikeitė gebėjimas prisiminti ir taisyklingai vartoti ankstesnę pamoką išeitą žodyną. 

• Mokytojas apibendrina, kaip sekėsi pasiekti pamokos uždavinį. 

 

 

 
 

 

 

 


