
 

Anglų kalbos pamoka 10 klasei 
 „Kiek yra PAKANKAMAI“ 

 

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos anglų kalbos mokytoja Aušra Jurkėnienė 

 

Bendrosios kompetencijos:  

1. Mokėjimo mokytis – kryptingai veikia įgyvendindami pamokos uždavinį, 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, kurdami savo galutinį produktą-

pristatymą. 

Pamokos uždaviniai: 

1. Dirbdami grupėse ir porose, mokiniai patys įtvirtins einamos pamokos žodyną (skurdas pasaulyje), 

dalinsis savo idėjomis su klasės draugais, pristatys galutinį produktą-plakatą. 

 
 

Tvarumas: Kiek yra PAKANKAMAI? 

 
Tema 

Pasaulinis skurdas ir žvilgsnis į materialius ir nematerialius poreikius. 

 

Tikslai 

 Gilinti suvokimą apie pasaulinio skurdo reiškinį 

 Apžvelgti materialius ir nematerialius poreikius. 

 Gilinti anglų kalbos žodyną, susietą su skurdo tema. 

 Gilinti kalbėjimo įgūdžius. 

 

Kalbos lygis 

 B1 

 
Laikas 

60 min (2 pamokos) 

 
Medžiaga 

Padalomoji; interneto ištekliai 

 
Pamokos uždaviniai 

1. Mokiniai mokysis žodyno, susieto su skurdo tema, aptars statistinius pasaulinio skurdo duomenis; išsiaiškins 

gerovės sąvoką ir apsvarstys, ko reikia, kad būtų galima gyventi be skurdo. 

2. Mokiniai sukurs plakatą ir pristatys savo idėjas klasėje.  

 
  



Pamokos eiga 
 

1 Įvadas 

(5 min) 

 Rodomas Mahatma Gandhi portretas ir parašoma citata ant lentos: ‘Earth provides enough for   every 

man’s need, but not every man’s greed.’ (Žemė tiekia pakankamai kiekvieno žmogaus poreikiams, o ne 

gobšumui.) 

 Mokiniai kviečiami diskutuoti apie tai, kas kalbama šioje citatoje ir kokia žinutė slypi tekste. Paaiškinami 

nežinomi žodžiai, jei tokių yra. 

 Mokiniai klausiami, ar jie sutinka su šia citata ir kodėl. 

 Paaiškinama, kad Jungtinės Tautos turi 17ka tvarumo vystymo tikslų, pritaikytų visoms JT šalims. Šie 

tikslai keliami skurdo panaikinimui ir taikos įvedimui iki 2030 metų. 

 

2 Žodynas 

(5–10 min) 

 Mokiniai atlieka 1ą užduotį iš padalomosios medžiagos. Dirba poromis, lygindami vienas kito atsakymus. 

Atsakymai: 
1. Income, 2. Poverty, 3. greed, 4. Wealth, 5. lack, 6. Inequality, 7. Well-being, 8. Rights 

 

3 Teisinga ar Neteisinga? (5–10 min) 

 Mokiniai dirba porose su 2ąja užduotimi, spręsdami ar sakiniai teisingi ar klaidingi. 

 Darbas tikrinamas ir paaiškinama, kad visi sakiniai teisingi. Ar mokiniai nustebinti? Kokias išvadas 

galima padaryti? Trumpa diskusija. 

 

4 Kur pasaulyje žmonės gyvena skurde?(15 min) 

 Mokiniams rodomas pasaulio žemėlapis : https://en.wikipedia.org/wiki/File:CIA_WorldFactBook- 

Political_world.pdf.). 

 Trumpas geografijos kartojimas. Grupėse mokiniai prisimena šalis ir žemynus žemėlapyje 

 Mokiniai atranda šalis, kuriose žmonės gyvena skurde. Piešia šalis savo žemėlapyje arba sudaro sąrašą.  

 Paaiškinama, kad žmonės skursta visame pasaulyje ir tai visiškai nesusieta su tuo, ar šalis turtinga ar 

ne.. 

 Paaiškinama, kas yra “skurdo riba” (minimalus pajamų kiekis , kurio reikia pragyvenimui) irk ad daugybė 

žmonių gyvena žemiau šios ribos t.y. negauna pakankamai pajamų, kad adekvačiai gyventų. Mokiniai 

nukreipiami į 3iąją užduotį. Užduotyje pateikiamas šalių sąrašas ir  skurstančių gyventojų skaičiaus 

procentas ir mokiniai paprašomi susieti šalį su skurstančių gyventojų skaičiumi. Darbas porose, laikas 5 

min. 

Atsakymai: 1. China, 2. Sri Lanka, 3. UK, 4. Morocco, 5. Spain, 6. Uganda, 7. Bangladesh, 8. Italy, 9. 
Guatemala, 10. Syria 
 

 Mokiniai klausiami, ar skaičiai juos nustebino ir kodėl kai kuriose šalyse skaičiai tokie? Ar jie žino savo 

šalies skaičius? Galima pasitikrinti: https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=69 

https://www.citypopulation.de/en/world/bymap/Poverty.html 

 

5 Diskusija 

(10–15 min) 

 Mokiniai dirba porose, aptaria 4tos užduoties klausimus. Skatinami sutikti, nesutikti ir pagrįsti savo 

nuomonę. Galima duoti pavyzdį:  ‘Being rich means having more than you need in the bank, having a nice 

house and also being able to do things to enjoy yourself. Some people also think about being rich in terms 

of non-material things – having a loving family or living in a place that you like, doing a job that you love.’  

 

https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=69
https://www.citypopulation.de/en/world/bymap/Poverty.html


 Taip pat galima sukurti diskusijos ratą, kur mokiniai sustoja dviem ratais-vidiniu ir išoriniu, veidu į vienas 

kitą ir keisdamiesi aptaria klausimus.  

 Diskusijos pabaigoje vyksta trumpa kalbos struktūrų ir žodyno refleksija. 

 

6 Minčių lietus 

(10 min) 

 Mokiniai grupuojami po tris 5tai užduočiai. Grupės turi apgalvoti, ko jiems reikia, kad būtų galima gyventi 

be skurdo. Jie turi suskirstyti idėjas į “materialines” ir “nematerialines”. Laikas 5-10 min.  
 Laikui pasibaigus idėjos užrašomos ant lentos, mokiniai pasipildo savo sąrašus draugų idėjomis. 

 Toliau mokiniai dirba grupėse aptardami, kurie dalykai yra būtin gyvenimui, o kurie nebūtini, bet norima 

juos turėti. Mokiniai deda žvaigždę prie būtinų dalykų, pagrįsdami savo nuomonę. 

 

7. Plakatai (10–20 min) 

 Mokiniai kuria plakatą, kuriame turi matytis penki būtini materialūs dalykai, penki būtini nematerialūs 

dalykai ir trys dalykai, kurie bėra būtini, bet žmonės nori juos turėti 

 Būdai paruošti plakatui: 

o PowerPoint: paveikslėliai su reikalingu žodynu pristatymui 

o Padlet www.padlet.com 

o Ranka piešti arba kitaip pateikiami plakatai. 

 

7 Mini- pristatymai(10–15 min) 

 Mokiniai pristato savo darbus, naudodami naujai išmoktą leksiką. 

 

8. Refleksija(5 min) 

 Mokiniai pasidalina mintimis, ko naujo išmoko pamokoje. Galima tai atlikti kaip kalbėjimo užduotį arba 

užrašyti atsakymus individualiai. Galima skirti tai kaip namų darbą. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.padlet.com/


 

 


