
Kalbos dalių kartojimas 

Aprašymas 

Pamoka skirta pakartoti žinomas kalbos dalis ir darbo su MS Offise 365 įrankiu SWAY 

įgūdžiams lavinti. 

Mokiniai jau mokėsi kai kurias kalbos dalis (daiktavardį, veiksmažodį, būdvardį, prieveiksmį), 

jų požymius ir yra dirbę su SWAY įrankiu. Jie geba įsijungti planšetinį kompiuterį, MS Office 

aplinkoje įvesti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį, elektroniniame pašte susirasti kvietimą 

redaguoti SWAY. 

Pamokai buvo ruošiamasi: Paruoštas SWAY kortelių rinkinys su priminimu apie kalbos dalis ir 

jų požymius. Mokinių vardai, užrašyti ant tuščių kortelių, kurias jie turėjo užpildyti, atlikdami 

užduotis. 

Gerosios patirties pavyzdys pateiktas 2017 m. birželį. 

Mokykla Šiaulių r. Aukštelkės mokykla 

Mokytojas Vilma Kardašienė 

Klasė, dalykas 3 klasė, lietuvių kalba 

Pamokų skaičius 1 

Sąsajos su 

bendrosiomis 

programomis 

Lietuvių kalba. Klausymas, kalbėjimas, skaitymas, rašymas 

Informatika: 

Skaitmeninis turinys 

 Siekiant kūrybinės saviraiškos, naudotis skaitmeninių technologijų įrankiais. 

Skaitmeninė technika ir technologijos 

 Suprasti skaitmeninės technikos ir technologijų paskirtį, jų teikiamas 

galimybes. 

 Taikyti tinkamą skaitmeninę techniką ar technologiją problemai spręsti. 

Pamokos 

uždaviniai 

Lietuvių kalba: 

Kiekvienas mokinys sukurs po sakinį, teisingai pavartodamas ne mažiau kaip tris 

kalbos dalis iš keturių. 

Informatika: 

Pamokos eigos ir rezultato informaciją pateiks MS Offise 365 įrankiu SWAY. 

Mokymosi 

aplinkos, 

priemonės ir (ar) 

technologijos 

Klasė suskirstyta darbui poromis. Kiekvienas mokinys turi planšetinį kompiuterį. 

Per įjungtą projektorių matome subendrintas atliekamas užduotis. 

Pamokos eiga, mokymo(si) veiklų aprašymas 

1. Pamokos įvadinėje dalyje (10 min.) prisimenama kalbos dalys (daiktavardis, veiksmažodis, 

būdvardis, prieveiksmis) ir jų požymiai. 

2. Prisiminus ir aptarus kalbos dalių požymius, likusias užduotis mokinai turės atlikti MS Office 365 

įrankiu SWAY. Tam mokiniai turi įsijungti planšetinį kompiuterį, MS Office aplinkoje įvesti savo 

prisijungimo vardą ir slaptažodį, elektroniniame pašte susirasti kvietimą redaguoti SWAY (apie 

5 min.). 

3. Mokiniai susiranda teksto kortelėse užrašytus savo vardus. Dirbdami poromis, SWAY paskirtose 

teksto kortelėse surašo kiekvienos kalbos dalies žodžius. Kiekvienos kalbos dalies pavyzdžiams 



surašyti skiriama po 5 min. (apie 20 min.). Aptariami surašyti pavyzdžiai. Netinkami pašalinami. 

4. Įsivertinti skiriama 5–10 min. Mokiniai galvoja po sakinį, panaudodami visų keturių kalbos dalių 

žodžius. Perskaitomi sukurti sakiniai. 

Pamokos uždavinys laikomas įgyvendintu, jei sakinyje panaudojami ne mažiau kaip trijų skirtingų 

kalbos dalių žodžiai. 

Per pamoką sukurtas produktas: https://sway.com/c28rrF9skuGPBZs8 (Priedas) 

Priedas Per pamoką MS Office 365 įrankiu SWAY sukurtas produktas. 

 

https://sway.com/c28rrF9skuGPBZs8


Priedas 

Per pamoką MS Office 365 įrankiu SWAY sukurtas produktas 

 

Kalbos dalys 

Daiktavardis – kalbos dalis, kuri reiškia daiktą ar asmenį. 

Atsako į klausimą   KAS?, ko?, kam?, ką?, kuo?, kur?, kame? 

 

Gustė, Meinarda 

Rasa, Žemyna, drugelis, gėlė, ranka, Raminta, Rokas, Bela, Kloja. 

Matas, Toma 

Pieva, žolė, meška, lokys, žirgas, vilkas, lapė, žmogų, vaikus, mama... 

Andrius, Sintija 

Mama, tėtis, vaikas, brolis, mokykla... 

Austėja, Skaistė 

Saulė, saulutė, žvaigždžių, saldainis, vaikai,  ledas, jaunavedžiai, saulė, spinduliai... 



Veiksmažodis – kalbos dalis, kuri reiškia veiksmą arba būseną. 

Atsako į klausimą   KĄ VEIKIA? ką veikė? ką veikdavo? ką veiks? 

 

Andrius, Sintija 

Žaidžia, dainavo, sportuoja, valgo, rašo, šaukė... 

Toma, Matas 

Miegodavo, kris, valgė, čepsėjo, šoko, klydo, vaikščiojo, bėgo, kilo, šokinėjo, sukaukė, skrido, krito... 

Skaistė, Austėja 

Lašnoja, pabėgs, dainuos, rašo, dažo, vedžioja, miega... 

Gustė, Meinarda 

Pasiilgo, rašo, plaudavo, mesdavo, dainuodavo, šokinėdavo, plaukdavo, šaukdavo, atidarydavo, 

uždarydavo... 

Būdvardis – kalbos dalis, žyminti daikto ypatybę ir atsakanti į klausimus 

Koks? kokia?, kokie?, kokios? 

 

Andrius, Sintija 

Laibas, liauna, linksmas, geras, didelis...  

Gustė, Meinarda 

Linksmų, žalios,  liūdnos, linksma, sidabrinės, šalta, šaltos, ugninė, ugninės, auksinė, šilta, šiltos, 

stiprios... 

Matas, Toma 

Baltas, mediniai, karštų, maža, stipri, auksinė, nuostabūs, protingi... 

Skaistė, Austėja 

Šviesių, tamsi, tamsus, graži, gražus, stipri, stiprus, švelni, švelnus... 



Prieveiksmis – kalbos dalis, kuri dažniausiai eina prie veiksmažodžio ir jį paaiškina. 

Vienas iš klausimų, į kuriuos jis atsako:  KAIP? 

 

Andrius, Sintija 

Linksmai, šauniai, gerai, gražiai, liūdnai... 

Matas, Toma 

Kvailai, laisvai, maloniai, gražiai, nuostabiai, šauniai, baltai... 

Skaistė, Austėja 

Gražiai, garsiai, meiliai, protingai, sumaniai, kvailiai, lėtai, slidžiai, aukštai, šlapiai, neįdomiai, beprotiškai, 

laimingai, saulėtai, šaltai. 

Meinarda, Gustė 

Žaliai, raudonai, pilkai, geltonai, mėlynai, rudai, baltai, juodai, rožiniai... 

Kuriame sakinius iš mums žinomų kalbos dalių žodžių. 

Andrius, Sintija 

Sintija gerai skaito. 

Andrius linksmai žaidžia. 

Austėja, Skaistė 

Austėja, Skaistė sunkiai dirbo. 

Austėja kalba garsiai. 

Gustė, Meinarda 

Linksmosios Gustė ir Meinarda gražiai šoka. 

Matas, Toma 

Gudri Toma greitai bėga. 

Stiprus Matas linksmai sportuoja. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Veiksmažodis

