
Lietuvos kaimyninės šalys 

Aprašymas 

Pasaulio pažinimo pamoka, skirta susipažinti su Lietuvos kaimyninėmis šalimis. Pamoka vyksta 
informacinių technologijų kabinete. Užduotims atlikti mokiniai naudoja asmeninius  kompiuterius, 
planšetinius kompiuterius arba išmaniuosius telefonus.  

Mokiniai per pamoką stebi mokomąjį filmą „Lietuvos kaimynės“, tyrinėja Europos kontūrinį 
žemėlapį. Jame ieško, randa ir pažymi Lietuvą ir jos kaimynes, susipažįsta su šių valstybių 
vėliavomis, dalyvauja Kahoot programa sukurtoje apklausoje, sukuria interaktyvias knygeles 
„Lietuvos kaimyninės šalys“. 

Kad pamoka vyktų sklandžiai, mokiniai ankstesnėse pamokose turėtų būti susipažinę su 
skaitmeniniais įrankiais Paint, Kahoot, StoryJumper, gebėti naršyklėje atverti nurodytą svetainę ir 
joje ieškoti nurodytos informacijos. 

Gerosios patirties pavyzdys pateiktas 2017 m. birželį. 

Mokykla Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla 

Mokytojas Nijolė Amšiejienė 

Klasė, dalykas 2 klasė, pasaulio pažinimas 

Pamokų skaičius 1–2 (galima rinktis ne visas užduotis) 

Sąsajos su 
bendrosiomis 
programomis 

Pasaulio pažinimas. Žmonių gyvenamoji aplinka. 

Informatika: 
Informacija: 

 Ieškoti informacijos, naudojantis skaitmeninėmis technologijomis. 
Skaitmeninis turinys: 

 Naudotis mokomosiomis programomis. 

 Siekiant kūrybinės saviraiškos, naudotis skaitmeninių technologijų įrankiais. 

Pamokos 
uždaviniai 

Pasaulio pažinimas: 
Remdamiesi savo patirtimi ir mokomuoju filmu, mokiniai įvardys bent 2–3 
Lietuvos kaimynines valstybes iš 4, nurodys jų sostines, gebės atpažinti tų šalių 
vėliavas. 

Informatika: 

 Naudodamiesi piešimo programa Paint Europos kontūriniame žemėlapyje 
nuspalvins Lietuvą ir jos kaimynines šalis, užrašys šalių pavadinimus. 

 Nurodytoje svetainėje ras konkrečią informaciją apie pasirinktą šalį ir 
užpildys mokytojo pateiktą lentelę. 

 Naudodamiesi StoryJumper programa, sukurs interaktyvią knygelę apie 
pasirinktą šalį. 

 Naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais (ar išmaniaisiais telefonais), 
atsakys į viktorinos, parengtos naudojant Kahoot programa, klausimus, 
analizuos viktorinos rezultatus. 

Mokymosi 
aplinkos, 
priemonės ir (ar) 
technologijos 

Pamoka vykdoma informacinių technologijų kabinete.  
Asmeniniai kompiuteriai mokytojui ir mokiniams, multimedija, planšetiniai 
kompiuteriai (arba išmanieji telefonai), internetas kompiuteriuose ir belaidis 
(Wi-Fi) internetas.  
Skaitmeninės priemonės Paint, http://mokinukai.eu, www.manogaublys.lt, 
https://kahoot.it, https://www.storyjumper.com. 
Užduočių lapai mokiniams, skirti pamokos temai atskleisti; Europos politinis 
žemėlapis; Lietuvos bei kaimyninių šalių vėliavėlės; Europos kontūrinis 

http://mokinukai.eu/
http://www.manogaublys.lt/
https://kahoot.it/
https://www.storyjumper.com/


žemėlapis (skaitmeninis paveikslėlis spalvinimui kompiuteriu); sukurtas žinių 
pasitikrinimo žaidimas naudojant Kahoot programą; darbui su StoryJumper 
sukurtas interaktyvios knygelės šablonas ir įkelti paveikslėliai apie Lietuvos 
kaimynines šalis. 

Pamokos eiga, mokymo(si) veiklų aprašymas 

1. Mokiniai suskirstomi poromis, jiems skiriama užduotis įvardyti pamokos temą (1 priedas). 

2. Mokiniams įvardijus pamokos temą, mokytojas paskelbia pamokos uždavinius, trumpai aptaria, 
kokias užduotis jie atliks šią pamoką. 

3. Mokinių prašoma įsivertinti jų turimas žinias apie Lietuvos kaimynines šalis, naudojantis 
metodu „Laivai jūroje“. Lentoje nupiešiama jūra, mokiniai išlankstytus laivelius su savo vardais 
prikabina toje jūros vietoje, kurioje jie mano esą pagal dabar turimą žinių kiekį (2 priedas). 

4. Atliekamos užduotys: 

1 užduotis. Mokytojas klausia, ką mokiniai jau žino ir ką dar nori sužinoti apie Lietuvos 
kaimynines šalis. Mokinių atsakymus mokytojas užrašo lentelėje „Žinau, noriu sužinoti, sužinojau“ 
(3 priedas). 

2 užduotis. Mokiniai stebi mokomąjį filmą „Lietuvos kaimynės“  

(http://mokinukai.lt/play.php?p=12&mod=14). Mokytojas su mokiniais aptaria stebėtą filmą, pildo 
trečiąjį lentelės „Žinau, noriu sužinoti, sužinojau“ stulpelį. 

3 užduotis. Mokiniai suskirstomi grupėmis, joms išdalijami vokai su Lietuvos kaimyninių 
valstybių vėliavėlėmis. Ant lentos pakabintame Europos politiniame žemėlapyje kiekviena grupė 
turi surasti nurodytą šalį, iš turimų vėliavėlių išrinkti tos šalies vėliavėlę ir prisegti ją žemėlapyje. 
Kitų grupių nariai stebi ir taiso klaidas, jeigu jų pasitaiko.  

4 užduotis. Darbas kompiuteriu poromis. Mokinių kompiuteriuose iš anksto yra programa Paint 
atverti Europos kontūrinio žemėlapio paveikslėliai (4 priedas). Mokiniai žemėlapyje turi surasti ir 
pasirinktomis spalvomis nuspalvinti Lietuvą ir jos kaimynines šalis, taip pat užrašyti nuspalvintų 
šalių pavadinimus. Atlikę užduotį, paveikslėlius mokiniai įrašo nurodytame aplanke. 

5 užduotis. Darbas kompiuteriu poromis. Mokiniams nurodoma, kaip internete atverti 
interaktyvų pažintinį Europos žemėlapį (http://www.manogaublys.lt/home.22,p.0,e.2,l.lt). Mokiniai 
kartu su šiuo žemėlapiu pateiktoje informacijoje turi rasti ir atrinkti nurodytus duomenis apie 
grupei paskirtą šalį ir užpildyti lentelę (5 priedas).  

6 užduotis. Viktorina „Lietuvos kaimyninės šalys“. Mokiniai individualiai naudodamiesi 
išmaniaisiais telefonais arba planšetiniais kompiuteriais, atsako į mokytojo klausimus, parengtus 
Kahoot programa (https://kahoot.it). Mokytojas kartu su mokiniais stebi ir analizuoja kiekvienam 
klausimui pateiktus atsakymus, apibendrina rezultatus.  

7 užduotis. Interaktyvios knygelės „Lietuvos kaimyninės šalys“ kūrimas ir pristatymas. Mokiniai 
prisijungia prie savo StoryJumper paskyros (https://www.storyjumper.com). Naudodamiesi 
mokytojo paruoštu knygelės šablonu (knygos viršelis, kuriame užrašytas pavadinimas ir autorius) ir 
iš anksto įkelta medžiaga, mokiniai atrenka ir nuosekliai išdėsto informaciją apie pasirinktą šalį per 
nurodytą laiką. Kiek knygelės puslapių kurti, mokinys pasirenka pats pagal savo gebėjimus 
(6 priedas). 

5. Mokinių refleksija: Ką naujo sužinojau? Kur galiu panaudoti išmoktą medžiagą kasdieniniame 
gyvenime? Toliau pildoma lentelė „Žinau, noriu sužinoti, sužinojau“. 

6. Įsivertinimas. Ar perplaukė laivai jūrą? Kiekvienas mokinys plukdo savo laivelį, 
komentuodamas pasiektą rezultatą pamokoje ir įvardydamas sėkmes bei nesėkmes, 

http://mokinukai.lt/play.php?p=12&mod=14
http://www.manogaublys.lt/home.22,p.0,e.2,l.lt
https://kahoot.it/
https://www.storyjumper.com/book/index/40069006/honestsnake260


numatydamas tolesnius veiksmus. 

Priedai 

1 priedas. Užduotis pamokos temai įvardyti. 
2 priedas. Įsivertinimo metodo „Laivai jūroje“ pavyzdys. 
3 priedas. Lentelės „Žinau, noriu sužinoti, sužinojau“ pavyzdys. 
4 priedas. Europos kontūrinis žemėlapis. 
5 priedas. Lentelė „Lietuvos kaimynė“. 
6 priedas. Mokinių sukurtų interaktyvių knygelių pavyzdžiai. 

 

  



Priedai 

1 priedas. Užduotis pamokos temai įvardyti. 

 
Keliaukite nurodytomis koordinatėmis ir įvardykite pamokos temą. 
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2A, 4C, 1D, 5A, 2E, 4D, 1B,  

3A, 5E, 4B, 2C, 3D, 2B, 3C 

 
 
 

 

       

       

 
 
2 priedas. Įsivertinimo metodo „Laivai jūroje“ pavyzdys. 

 

  



3 priedas. Lentelės „Žinau, noriu sužinoti, sužinojau“ pavyzdys. 

Žinau Noriu sužinoti Sužinojau 
Kaip žymimos valstybės sienos? 
Lietuvos vėliavos spalvas 
Latvija yra Lietuvos kaimynė 
Baltijos jūrą  
... 

Visas Lietuvos kaimynes 
Baltarusijos vėliavą 
Lenkijos sostinę  
... 

Turi keturias kaimynines šalis 
Šalių pavadinimus 
Kaimyninių šalių sostines 
Atpažinau vėliavas 
Parodžiau visas šalis žemėlapyje  
... 

 

4 priedas. Europos kontūrinis žemėlapis. 

 

 

5 priedas. Lentelė „Lietuvos kaimynė“. 

Šalis  Sostinė Vėliava (nupieškite) Upė 

    

 

  



6 priedas. Mokinių sukurtų interaktyvių knygelių pavyzdžiai. 

 
 

 

 

 


