
Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS EKSPERTĖS 

DAIVOS GAUČYTĖS 

 

 

 

ILGALAIKIS UGDYMO PLANAS  

II KLASEI 

 

 

 
Sudarytas pagal pradinio ugdymo programą dirbant su vadovėliu „Vaivorykštė“  2 klasei, kurį sudaro bendra tema susietos 9 knygos. Kiekvienoje 

jų pateikiama 7 mokomųjų dalykų (pasaulio pažinimo, lietuvių k., matematikos, dailės ir technologijų, etikos, muzikos, anglų k.) pamokoms reikalinga 

medžiaga. Kiekvienas mėnuo turi bendrą mėnesio ir savaičių temas, kurias diktuoja pasaulio pažinimo dalyko programa. Remiantis šiomis temomis 

integruojami visi dalykai.  

Integruojamos  sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa (toliau – SLURŠ programa), ugdymo karjerai programa, 

žmogaus saugos bendroji programa, Pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos metmenys (toliau – IT). 

 

 

 

 

 

 

2017–2018 m. m. 
 



Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

ILGALAIKIS LIETUVIŲ (GIMTOSIOS) KALBOS PLANAS II KLASEI 

Dalykas: Lietuvių (gimtoji) kalba. 

 

Klasė: 2b 

 

Valandų skaičius pagal ugdymo planą: 238 val. (7 pamokos per savaitę) 

 

Laikotarpis : 1 mokslo metai 

 

Priemonės: Bendrosios ugdymo programos (2008 m.); vadovėlis „Vaivorykštė” II klasei, pratybos „Vaivorykštė” II klasei. „Teksto suvokimo testai II 

klasei“. 

 

Tikslas –  atsižvelgiant į mokinio kalbinę, kultūrinę ir socialinę patirtį, padėti įgyvendinti įvairias kompetencijas, kurios sudarytų sąlygas mokomajai ir 

asmeninei pažangai tobulinti.  

 

Uždaviniai : 

 Mokiniai gebės sąmoningai, sklandžiai, įvairiais būdais skaityti ir klausytis, ugdys sakytinę kalbą.  

 Stengsis mokytis rašyti be klaidų, laikytis išmoktų rašybos ir skyrybos taisyklių, reikšti mintis ir jausmus rašytine kalba. 

 Mokysis suprasti grožinių ir negrožinių tekstų savitumą, suvokti įvairių informacijos šaltinių svarbą ir tikslingai ja naudotis. 

 Ugdysis poreikį nuolat tobulinti savo kalbą ir pažinti savo tautos kultūrą. 

 

Vertinimas – formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis. 

 

Rezervinis laikas  - 7 val. 

 

 



Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

Klausymas ir 

kalbėjimas 

Mokės išklausyti bendraamžį, suaugusįjį, garso įrašą; sąmoningai klausytis 

(gebėti paklausti pačiam ir atsakyti į klausimus); pasakyti elementarias pokalbio 

taisykles, paaiškinti, kam jos reikalingos. Norės klausytis pasakos, sakmės, 

liaudies dainų, skaitomų tekstų, eilėraščių. Mokysis minti mįsles, išsiskaičiuoti 

žaidžiant ar šiaip prireikus. Dalyvaus įvairiose vaidybinėse situacijose, 

deklamuos, skaitys vaidmenimis. Tikslingai klausysis ir žiūrės radijo ir 

televizijos laidas, atliks tam tikras užduotis. 

42 val. Žmogaus 

sauga 

 

 

 

Pamoka 

netradicinėje 

aplinkoje 

(gatvėje 

netoli 

mokyklos) 

 

 

 

 

 

Sveikatos 

ugdymas 

 

 

IT 

 

 

 

 

Etnokultūra 

(2 pamokos 

netradicinėje 

aplinkoje 

Klaipėdos 

Pilies 

muziejus  

Rugsėjis 

„Mokykla ir 

mikrorajonas saugaus 

elgesio požiūriu“  

„Ugnis Miške” 

Spalis 

,,Transporto priemonių 

sustojimo kelias“. 

 

 

Gruodis 

,,Kokie pavojai gresia, 

kai gatvės ir kelio danga 

slidi. Pirmas sniegas ir 

su juo susiję pavojai.“ 

 

Spalis 

„Reklamuoju savo 

sporto būrelį“ 

 

Lapkritis 

Pokalbis su pasakos 

veikėjais 

(Blue Bot) 

 

Balandis - gegužė 

Pasakos klausymas 

https://bumbam2.weebly

.com/  

 

Balandis 

,,Senovės žaidimai“. 

https://bumbam2.weebly.com/
https://bumbam2.weebly.com/


Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

Skaitymas Gebės skaityti sakiniais, žodžiais arba skiemenimis ir suprasti tai, ką perskaitė. 

Skaitys sąmoningai: atsakys į klausimus, susijusius su tekstu; skirs tekstą nuo 

pavienių sakinių. Suvoks vadovėlio ir pratybų sąsiuvinio paskirtį; žinos, kada ir 

kokiu tikslu reikia naudotis žodynais, žinynais ir enciklopedijomis. Mokės 

atidžiai ir nuosekliai perskaityti tekstą, glaustai nusakyti, apie ką jame rašoma, 

ką sužinojo naujo, kuo tekstas įdomus ar skiriasi nuo anksčiau skaitytų. Žinos 

ir pasakys, kas knygos autorius (autoriai), dailininkas (dailininkai), koks 

pavadinimas, leidykla. Domėsis vaikų periodiniais leidiniais, atsakys į 

klausimus, apie ką pasakojama, kas rašoma periodiniuose vaikų leidiniuose.  

73 val. Etnokultūra Rugsėjis 

,,Sakmių, padavimų, 

pasakų kilmė“. 

Rašymas Gebės išreikšti mintis raštu. Rašys žodžius, kurių rašyba nesiskiria nuo tarimo.  

Mokės užrašyti diktuojamą sakinį; skirti sakinių ribas; sakinį pradėti rašyti 

didžiąja raide, o sakinio gale dėti tašką, klaustuką ar šauktuką. Supras 

elementarią pasakojimo sandarą. Skirs ir mokės parašyti žodžius, reiškiančius 

veiksmų, daiktų ir požymių pavadinimus. Stengsis sukurti įvairius pasakojimus 

iš kelių sakinių; tekstą pradės rašyti toliau nuo krašto; stengsis rašyti aiškiai ir 

įskaitomai. Mokės parašyti savo vardą, pavardę, adresą, gimimo datą. Vardus ir 

vietovardžius rašys didžiąja raide.  

74 val. IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjis - gegužė 

Įsidėmėtinos rašybos 

žodžiai, daiktavardžiai, 

būdvardžiai, 

veiksmažodžiai 

https://wordart.com/ 

 

Rugsėjis- gegužė 

Pasakojimo kūrimas 

https://storybird.com/ 

https://www.storyjumper

.com 

ScratchJr programėlė 

(planšetė) 

Gruodis 

Kalėdinis sveikinimas 

(Imagine Logo) 

 

Sausis 

ilgas ir trumpas balsis  

http://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo

/mokymosi_veiklos/dikt

https://wordart.com/
https://storybird.com/
https://www.storyjumper.com/
https://www.storyjumper.com/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/diktantas/,scenario.34,position.1
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/diktantas/,scenario.34,position.1
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/diktantas/,scenario.34,position.1


Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

 

 

 

Ugdymas 

karjerai 

Pamoka 

netradicinėje 

aplinkoje, 

Pegaso 

knygynas 

 

Žmogaus 

sauga 

antas/,scenario.34,positi

on.1 

 

Lapkritis 

„Kaip atsiranda 

knygos?“ 

 

 

 

 

 

Spalis 

„Saugus elgesys 

namuose“. 

Kalbos sandaros 

pažinimas 

Girdės ir pasakys žodžio garsus iš eilės; tiksliai nusakys garso vietą žodyje 

(priekyje, viduje, gale); girdės ir skirs ilgus ir trumpus garsus, dvibalsius, 

stengsis juos taisyklingai tarti. Supras, kuo raidė skiriasi nuo garso. Skirs garsą, 

skiemenį, žodį, sakinį, tekstą. Turtins savo žodyną. Domėsis kalba: žais 

kalbinius žaidimus, kurs naujus žodžius pagal pavyzdį. 

42 val. Etnokultūra 

(pamoka 

netradicinėje 

aplinkoje, 

mokyklos 

bibliotekoje) 

 

Žmogaus 

sauga 

Smulkioji tautosaka 

 

 

 

 

 

 

Lapkritis 

„Spec. Pagalbos 

tarnybos. Kaip jas 

išsikviesti?“ 

Gegužė 

„Kaip saugiai elgtis 

vasaros atostogų metu“ 

Valandos 231 val. + 7 rezervinės 

Iš viso 238 val. 

 

Rezervinės 7 valandos bus panaudotos pagal poreikį.

http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/diktantas/,scenario.34,position.1
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/diktantas/,scenario.34,position.1


Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

ILGALAIKIS MATEMATIKOS PLANAS II KLASEI 

Dalykas: Matematika 

Klasė: 2b 

Valandų skaičius pagal ugdymo planą: 136 val. (4 pamokos per savaitę) 

 

Laikotarpis : 1 mokslo metai 

 

Priemonės: Bendrosios ugdymo programos (2008 m.); vadovėlis „Vaivorykštė” II klasei, pratybos „Vaivorykštė” II klasei. 

 

Tikslas - mokysis sutelkti dėmesį į konkrečią užduotį; planuoti savo darbo laiką per matematikos pamoką, pasirinkti tinkamą darbo tempą, vietą, 

priemones numatytoms užduotims atlikti. Pagal savo intelektines galias įvaldys matematinio mąstymo elementus, spręs savo patirtį ir interesus 

atitinkančias kasdienio gyvenimo problemas. 

 

Uždaviniai : 

 mokysis perskaityti, užrašyti ir palyginti natūraliuosius skaičius. Atliks praktines skaičiavimo užduotis, atliks sudėties ir atimties veiksmus, spręs 

paprasčiausius uždavinius; 

 mokysis apskaičiuoti paprastų skaitinių reiškinių ar dydžių skaitines reikšmes; 

 mokysis atpažinti ir pavaizduoti tašką, atkarpą, trikampį. Liniuote išmatuoti atkarpos ilgį. Nubrėžti nurodyto ilgio atkarpą; 

 skaitys ir užrašys ilgio, masės, laiko, temperatūros matavimo bei pinigų skaičiavimo rezultatus vieniniais matiniais skaičiais; 

 rinks duomenis, analizuos ir pavaizduos diagramomis. 

 

Vertinimas – formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis. 

 

Rezervinis laikas  - 4 val.



Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

Skaičiai ir 

skaičiavimas 

Išmoks perskaityti, užrašyti ir palyginti natūraliuosius skaičius iki 100, 

įrašys tarp jų ženklą <, > arba =. Atliks praktines įvairių daiktų ir 

objektų skaičiavimo užduotis. Atliks sudėties ir atimties veiksmus su 

natūraliaisiais skaičiais. Atliks skaičių 1, 2, 3, 4, 5 ir 10 daugybos ir 

dalybos iš vienaženklių skaičių veiksmus. Pasirinks tinkamą veiksmą 

paprasčiausiems uždaviniams spręsti, pasitikrins skaičiavimo rezultatus. 

47 val. Sveikatos 

ugdymas 

(pamoka 

netradicinėje 

aplinkoje, 

mokyklos 

medicinos 

kabinetas) 

 

IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogaus sauga 

Rugsėjis 

„Kiek sveria Tavo 

kuprinė?“ 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjis 

„Mintinas skaičiavimas 

10 ribose” (Blue bot) 

Spalis 

„Nežinomas dėmuo“  

(Blue bot) 

Lentelinė sudėtis 

(http://www.softschools.

com/math/algebra/matri

ces/adding_matrices/ ) 

Mintinas skaičiavimas 

(Informatika be 

kompiuterio, taškų 

kortelės) 

 

 

Spalis 

„Gatvės kelio dalys. Kur 

ir kaip pereiti gatvę“ 

Vasaris 

„Pagrindiniai saugumo 

gatvėje reikalavimai 

vaikams“ 

http://www.softschools.com/math/algebra/matrices/adding_matrices/
http://www.softschools.com/math/algebra/matrices/adding_matrices/
http://www.softschools.com/math/algebra/matrices/adding_matrices/


Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

Reiškiniai, lygtys, 

nelygybės 

Išmoks apskaičiuoti paprastų skaitinių reiškinių ar dydžių skaitines 

reikšmes. Aprašys kasdienes praktines ir matematines situacijas 

paprasčiausiais skaitiniais reiškiniais. Tapačiai pertvarkydami paprastus 

skaitinius reiškinius, taikys sudėties  perstatomumo dėsnį. Įrašys į 

paprasčiausią lygtį skaičių ir patikrins, ar gauta lygybė yra teisinga. 

Patikrins, ar skaičius tenkina paprasčiausią skaitinę nelygybę x <  a arba 

x > a. 

37 val. Pamoka 

netradicinėje 

aplinkoje, 

knygyne 

Pegasas 

 

IT 

Gruodis 

Linksmoji matematika 

 

 

 

Sausis 

Pasirinkimo komanda 

(Bebro kortelės) 

Geometrija Išmoks atpažinti ir pavaizduoti tašką, atkarpą, trikampį, stačiakampį. 

Modelyje parodys trikampio ir stačiakampio elementus (kraštinę, kampą, 

viršūnę). Žinias apie geometrines figūras taikys spręsdami paprasčiausius 

uždavinius. Pavaizduos tašką, atkarpą. Atpažins kubą ir rutulį. Supras ir 

savo kalboje tinkamai vartos daiktų vietą nusakančius kasdienės kalbos 

žodžius (dešinėje, kairėje, virš, už, po, prieš, vidury, šalia), apibūdins 

daiktų formą. 

14 val. Žmogaus sauga Rugsėjis 

„Pagrindiniai saugumo 

gatvėje reikalavimai 

vaikams“. 

Matai ir matavimai Skaitys ir užrašys ilgio, masės, laiko, temperatūros matavimo bei pinigų 

skaičiavimo rezultatus vieniniais matiniais skaičiais. Liniuote išmatuos 

atkarpos ilgį. Gebės nubrėžti nurodyto ilgio atkarpą. Paprasčiausiais 

atvejais be matavimo įrankių apytiksliai įvertins artimiausios aplinkos 

daiktų ilgį. Spręs paprasčiausius uždavinius, kai reikia atlikti veiksmus su 

vieniniais matiniais skaičiais. 

24 val. Ugdymas 

karjerai 

(pamoka 

netradicinėje 

aplinkoje, prie 

mokyklos 

nutiestų kelių) 

 

IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spalis 

„Kaip nutiesti kelią” 

 

 

 

 

 

Kovas 

„Atstumų matavimas“ 

https://www.scratchjr.or

g/  

 

Balandis 

„Laikrodžio pažinimas“ 

http://www.arcademics.

com/games/giraffe-

dash/giraffe-dash.html  

 

https://www.scratchjr.org/
https://www.scratchjr.org/
http://www.arcademics.com/games/giraffe-dash/giraffe-dash.html
http://www.arcademics.com/games/giraffe-dash/giraffe-dash.html
http://www.arcademics.com/games/giraffe-dash/giraffe-dash.html


Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

Žmogaus sauga Balandis 

„Kelkraštis. Šaligatvis. 

Saugus elgesys“ 

Statistika Mokytojui (-ai) padedant, rinks duomenis apie sau artimą aplinką pagal 

vieną požymį. 

 

8 val. 

IT 

 

 

 

 

 

Etnokultūra (2 

pamokos 

netradicinėje 

aplinkoje, prie 

skirtingų 

Klaipėdos 

vandens 

telkinių) 

Sausis 

Duomenys: 

dėsningumai, 

pasikartojimai (Bebro 

kortelės) 

 

Kovas 

„Lietuvos vandens 

telkiniai” 

Valandos 132 val. + 4 rezervinės 

Iš viso 136 val. 

 

Rezervinės 4 valandos bus panaudotos pagal poreikį.



Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

ILGALAIKIS PASAULIO PAŽINIMO PLANAS II KLASEI 

Dalykas: Pasaulio pažinimas. 

 

Klasė: 2b 

 

Valandų skaičius pagal ugdymo planą: 68 val. (2 pamokos per savaitę) 

 

Laikotarpis: 1 mokslo metai. 

 

Priemonės: Bendrosios ugdymo programos (2008 m.); vadovėlis „Vaivorykštė” II klasei, pratybos „Vaivorykštė” II klasei. 

 

Tikslas –  siekti, kad mokiniai įgytų bendrą supratimą apie artimiausią gamtinę, socialinę bei kultūrinę aplinką, suprastų, kaip ši aplinka veikia žmogų ir jo 

gyvenimo būdą, mokytųsi gyventi artimiausioje aplinkoje, ugdytųsi pozityvias vertybines nuostatas. 

 

Uždaviniai: 

 Susipažins su artimiausia socialine, kultūrine, istorine ir geografine aplinka.  

 Stebės, tyrinės bei supras save ir kitus žmones, savo vietą bendraamžių grupėje, konstruktyviai spręs konfliktus. 

 Ugdysis nuostatas pasitikėti savimi ir kitais, sąžiningai ir atsakingai veikti bendruomenėje. 

 

Vertinimas – formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis. 

 

Rezervinis laikas – 2 val.



Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

Žmonių 

gyvenimas kartu 

Nusakys, kokius pagrindinius poreikius turi visi žmonės; 

pastebės artimiausios socialinės aplinkos procesus (šeimos narių 

poreikiai ir pomėgiai; žmonių tarpusavio bendravimo ir elgesio 

taisyklės; jausmai ir emocijos); išvardys svarbiausias mandagaus 

ir deramo elgesio su kitais taisykles; nusakys, kaip pasidalijama 

darbais klasėje, grupėje, paaiškins, kodėl ir kam to reikia; vykdys 

projektinę veiklą, išsakys savo ir išklausys kito nuomonę; 

suvoks, kad konfliktus reikia spręsti, žinos, kaip reikia elgtis. 

 

10 val. Ugdymas 

karjerai (pamoka 

netradicinėje 

aplinkoje) 

 

Robotika 

(9 pamoka) 

„Kodėl reikia 

nešiukšlinti, kaip 

veikia laivai ir 

kaip jie gali 

valyti“ 
 

Žmogaus sauga 

 

 

 

 

 

 

Etnokultūra, 

lytiškumas 

IT 

Edukacinis užsiėmimas saldainių 

fabrike „Rochen“ 

 

 

 

Kovas 

„Gyvenantys su mumis.“ 

 

 

 

 

 

 

Kovas 

,,Gatvės perėjimas pėsčiųjų 

perėjoje ir sankryžoje. Kelio 

perėjimas.“ 

Balandis 

,,Susipažinkime-ugniagesys“ 

 

Vasaris 

„Giminės medžio sudarymas“ 

http://drichard.org/mindmaps/ 

Žmonių gyvenimo 

kaita 

Supras laiko pokyčius išreiškiančias sąvokas: vakar, šiandien, 

rytoj, praeityje, dabar, ateityje, para, savaitė, mėnuo, metai; 

supras, ką reiškia keitimasis bei pokyčiai (pokyčiai artimiausioje 

socialinėje aplinkoje); supras, ką reiškia sąvokos  priežastis ir 

pasekmė; nusakys kai kuriuos reikšmingesnius faktus apie savo 

šeimos narius; nurodys svarbiausias tautos, valstybės šventes; 

nurodys, kokie daiktai ar objektai gali būti praeities liudininkai. 

11 val. Robotika  

(3 pamoka) 

„Iš kur kilo 

žmogus, kad 

panašus į žmogų“ 

 

IT 

 

 

Spalis 

Naujas šeimos narys. 

 

 

 

 

Lapkritis 

„Metų laikai“ (Blue Bot) ir 

http://drichard.org/mindmaps/ 

http://drichard.org/mindmaps/
http://drichard.org/mindmaps/


Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

Žmogaus sauga  

 

 

 

Stebėjimas  

Gegužė 

Saugus maudymasis vandens 

telkiniuose“ 

 

„Kaip sensta obuolys“  

Žmonių 

gyvenamoji 

aplinka 

Supras, kas yra sutartiniai ženklai ir kam jie naudojami, naudosis 

sutartiniais ženklais; išmanys Lietuvos žemėlapį, gaublį; tyrinės 

žemėlapį, atras jame nurodytus objektus; pasakys, kokį metų 

laiką koks keičia, apibrėš svarbiausius metų laikų požymius; 

supras, nuo ko priklauso orų kaita; supras, kad gamtos išteklius 

būtina tausoti; nurodys, kaip gyvena žmonės šiltuosiuose bei 

šaltuosiuose kraštuose; išvardys, kokias gėrybes sukuria 

ūkininkas; paaiškins, kuo svarbi yra verslininko veikla. 

11 val. Žmogaus sauga 

 

 

 

 

 

Robotika  

(1 pamoka) 

„Kaip 

apsisaugoti nuo 

vagių ir kitų 

dalykų“ 

(2 pamoka) 

“Gelbėjimas 

žmonių su 

sraigtasparniu, 

kaip galima 

padėti” 
 

IT 

 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjis 

„Pagrindinės saugaus eismo 

taisyklės pėstiesiems. Kur pereiti 

gatvę. Maršruto „Namai – mokykla 

– namai „pakartojimas“ 

 

Rugsėjis 

„Nauji namai.“ 

 

 

 

 

Kaip sklinda naujienos? 

 

 

 

 

 

Gruodis 

„Kaip apsisaugoti nuo šalčio“ 

http://drichard.org/mindmaps/ 

Vasaris 

„Pasaulio šalys“ 

https://www.playcodemonkey.com/ 

ir https://studio.code.org 

 

Kovas 

http://drichard.org/mindmaps/
https://www.playcodemonkey.com/
https://studio.code.org/


Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogaus sauga 

Išvyka į 

Draugystės parką  

(4 pamokos 

netradicinėje 

aplinkoje) 

 

IT 

 

 

 

 

Stebėjimas 

 

 

IT 

Pažinkime Europą 

http://europa.eu/kids-

corner/explore_lt.html 

http://ec.europa.eu/economy_financ

e/netstartsearch/euro/kids/index_lt.

htm 

Kokia plati mūsų giminė. 

http://drichard.org/mindmaps/ 

 

„Lobio ieškojimas“ (Informatika be 

kompiuterio“ pažintis su 

žinomomis vietomis) 

 

Sausis 

,,Kaip elgtis išgirdus civilinės 

saugos signalą gatvėje?“ 

 

Stebės rudens, žiemos, pavasario 

požymius  

 

Rugsėjis – gegužė 

Metų laikų požymių fotografavimas 

ir foto koliažo kūrimas (planšetės – 

Pic Collage)  

 

Oro temperatūros stebėjimas ir 

fiksavimas 

 

Rugsėjis – gegužė 

Oro temperatūros stebėjimas ir 

fiksavimas (planšetės – Mindly) 

http://europa.eu/kids-corner/explore_lt.html
http://europa.eu/kids-corner/explore_lt.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/euro/kids/index_lt.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/euro/kids/index_lt.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/euro/kids/index_lt.htm
http://drichard.org/mindmaps/


Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

Žmogaus sveikata 

ir saugumas 

Nurodys svarbiausias saugaus elgesio taisykles, rūpinsis savo 

sveikata, saugosis pavojų; jaus atsakomybę už save ir kitus – jų 

sveikatą ir gyvybę; supras, kad jutimo organai yra svarbūs, 

tyrinės savo pojūčius, rūpinsis jutimo organais, teikiančiais 

žmogui galimybę pažinti pasaulį. 

8 val. Žmogaus sauga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperimentas, 

lytiškumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamoka 

netradicinėje 

aplinkoje 

(Kaunas „Miestas 

smalsiems 

vaikams) 

 

Lytiškumas 

Pamoka 

netradicinėje 

aplinkoje 

Klaipėdos Pegaso 

knygyne 

Robotika 

Lapkritis 

,,Elgesys prie namų esančiose 

gatvėse. Kur važinėtis 

dviratukais?“ 

 

Vasaris 

,,Pėsčiųjų eismas tamsiu paros 

metu. Atšvaitai. Jų būtinumas.“ 

 
Spalis 

„Mano pojūčiai“ (eksperimentui 

reikės šaliko, didelių kumštinių 

pirštinių, virvelių rankoms surišti. 

Įsijaus į negalią turintį žmogų) 

 

„Ką mato mūsų akys?“ 

 

 

Spalis 

Žmogaus kūnas. 

 

 

 

 

 

Gegužė 

„Jie įspėja, draudžia, informuoja.“ 

 

 

 

 

 



Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

(11 pamoka) 

„Apie lenktyninis 

automobilius, 

kuo jie skiriasi“. 
(12 pamoka) 

„Kam naudojami 

tiltai kaip jie yra 

pasiekiami“ 

„Ar moki pasirinkti?“ 

Žmogus ir gyvoji 

gamta 

Numatys, ką galima stebėti gamtoje, aplinkoje, nusakys, kaip 

reikia stebėti gamtą, žavėtis aplinkiniu pasauliu, stengsis jį 

tyrinėti; išvardys augalų dalis, skirs keletą medžių ir krūmų rūšių 

(spygliuočiai ir lapuočiai);  nusakys, kur kokios informacijos 

galima ieškoti ir ją surasti; atpažins kai kuriuos dažniausiai 

artimiausioje aplinkoje aptinkamus gyvūnus (žvėrys, paukščiai, 

ropliai, vabzdžiai, vandens gyvūnai, po žeme gyvenantys 

gyvūnai); saugos, globos ir rūpinsis viskuo, kas gyva; nurodys 

paprasčiausius buitinius masės ir temperatūros matavimo 

prietaisus, nurodys, kada ir kokius prietaisus ar priemones 

naudoti; nurodys, kad gyvybei palaikyti būtinas oras, vanduo, 

maistas, šviesa ir šiluma. 

14 val. Praktinė veikla 

(pamoka 

netradicinėje 

aplinkoje, išvyka 

į Melnragę) 

 

Robotika  

(5 pamoka) 

„Aiškinama, apie 

tai kaip bičių 

pagalba, gėlės 

žydi, kodėl jos 

skraido, kodėl jos 

yra svarbios“ 
(10 pamoka) 

Kas yra vikšras, 

kaip atsiranda 

drugeliai visa 

metamorfozė. 

Lapkritis – vasaris 

„Paukštelių globa žiemą“ 

 

Lapkritis 

Herbariumo gaminimas 

 

Gruodis 

„Jiems reikia mūsų pagalbos.“ 

 

Balandis 

„Gebėjimas prisitaikyti“ 

Žmogus ir 

negyvoji gamta 

Pateiks judančių daiktų pavyzdžių; nurodys savo pažįstamos 

aplinkos svarbiausius energijos šaltinius; nurodys, kuriems 

tikslams elektra naudojama kasdieniame gyvenime, nusakys 

pagrindines saugaus elgesio su elektriniais prietaisais taisykles; 

paaiškins Saulės poveikį gamtai ir žmogui; pateiks kasdienės 

12 val. IT 

 

 

 

Tyrimas 

Rugsėjis 

„Kaip sklinda naujienos“ (Blue bot) 

 

 

Lapkritis 



Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

aplinkos daiktų ir juos sudarančių medžiagų pavyzdžių, nurodys 

medžiagų požymius; išskirs kasdienėje aplinkoje esančius taršos 

šaltinius, pateiks pavyzdžių ir paaiškins, kokias buitines atliekas 

būtų galima panaudoti antrą kartą. 

 

 

Robotika  

(4 pamoka) 

„Kas yra 

potvyniai, kaip 

galima išvengti 

potvynių ir kaip 

jie yra daromi“ 

(6 pamoka) 

„Kas yra 

perdirbimas, 

kodėl taip reikia 

daryti“ 

(7 pamoka) 
„Apie taromatus 

kodėl jais 

naudojamės kaip 

jie veikia“ 

(8 pamoka) 

„Kas yra 

perdirbimas 

kodėl taip reikia 

daryti“ 
 

Eksperimentas 

„Į kurią pasaulio šalį žiūri tavo 

langas?“ 

Lapkritis 

„Viskas juda, viskas keičiasi.“ 
 

 

 

 

 

Sausis 

Iš ko daromi daiktai? 

 

 

 

 „Iš kur atsiranda energija?“ 
 

 

 

Vasaris 

„Ką reiškia būti piliečiu?“ 

 

 

 

 

Balandis 

„Vandens būsenos“ 

 (eksperimentai iš knygos 

„Eksperimentai kiekvienai dienai“ 

Nr. 1-3, 5, 8 (pavasaris) 

„Plūduriuoja ar skęsta“ 

(eksperimentuos su įvairiais 

nurodytais daiktais. Pradžioje 



Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

spėjimo būdu, po to išbandys 

praktiškai) 

 

Sausis 

„Ką gali magnetas?“ 

(eksperimentai iš knygos 

„Eksperimentai kiekvienai dienai“ 

Nr. 73, 76, 78, 80, 84, (ruduo)  

„Elektros grandinė“ 

(eksperimentai iš knygos 

„Eksperimentai kiekvienai dienai“ 

Nr. 87, 88, 90, 91( ruduo)  

 

Valandos 66 val. + 2 rezervinės 

Iš viso 68 val. 
 

Rezervinės 2 valandos bus panaudotos pagal poreikį. 



Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

ILGALAIKIS DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ UGDYMO PLANAS II KLASEI 

Dalykas: dailė ir technologijos 

 

Klasė: 2b 

 

Valandų skaičius pagal ugdymo planą: 68 (2 pamokos per savaitę) 

 

Laikotarpis : 1 mokslo metai 

 

Priemonės: Bendrosios ugdymo programos (2008 m.); vadovėlis „Vaivorykštė” II klasei. 

 

Tikslas –  sudaryti sąlygas kūrybinėms galioms plėtotis. 

 

Uždaviniai – mokiniai išmėgindami įvairias tradicines ir šiuolaikines raiškos priemones, išradingai ir drąsiai eksperimentuos, improvizuos; 

 avinti kūrybiškumą, meninę įžvalgą ir mąstymą; 

 pritaikyti dailės raiškos ir pažinimo gebėjimus: mokysis kurti jaukią aplinką. 

 

Vertinimas – formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis  (naudojamas baigus programą). 

 

Rezervinis laikas  - 2 pamokos 



Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

Dailės raiška Gebės spontaniškai kelti vizualiąsias idėjas. 

Idėjoms įgyvendinti taikys paprastas dailės 

technikas (piešimą pieštukais, flomasteriais, 

kreidelėmis, tušu, plunksnelėmis, spaudavimą, 

tapymą guašu, akvarele, aplikavimą, lipdybą iš 

molio, plastilino ir kt.), saugiai jomis naudosis. 

Stebėdami gamtos, dailės kūrinius įvairiai 

pritaikys linijas, spalvas ir erdvines formas, 

išgaudami savitą ritmą, nuotaiką. Dailės 

kūrinėliais puoš savo klasę ir buitį, pritaikys juos 

mokykloje, šeimoje vykstantiems renginiams, 

šventėms, parodėlėms. Kiekvienam savo dailės 

darbeliui užrašys metriką. Domėsis kūrybine savo 

ir draugų veikla, stengsis bendradarbiauti. 

29 val.  Etnokultūra 

(2 pamokos 

netradicinėje 

aplinkoje, Klaipėdos 

mažosios Lietuvos 

muziejuje) 

 

IT 

Gruodis, balandis 

„Švenčių ratas” 

 

 

 

 

 

Rugsėjis 

„Spalvų paletė“ (Blue Bot) 

Gruodis 

Kalėdinis atvirukas (Imagine Logo) 

Dailės raiškos ir 

kūrinių stebėjimas, 

interpretavimas, 

vertinimas 

Stebės dailės kūrinius artimiausioje aplinkoje. 

Vartodami paprastas dailės sąvokas, mokysis 

aptarti savo, draugų ir dailininkų kūrybinius 

sumanymus. Lygins artimiausios aplinkos, 

gamtos, kultūros ir dailės paminklų svarbiausius 

bruožus. 

Mokysis palankiai vertinti savo, draugų ir 

dailininkų kūrybą. 

8 val.   

Dailės reiškinių 

pažinimas socialinėje 

kultūrinėje aplinkoje 

Mokysis pastebėti ir nusakyti artimiausioje 

aplinkoje esančius dailės reiškinius (parodą, 

muziejų ir kt.). Mokysis pastebėti tautodailės ryšį 

su  etnokultūrinėmis tradicijomis ir papročiais. 

Atpažins tautodailės formas (kaukes, margučius, 

verbas ir kt.). 

9 val. Ugdymas karjerai 

 

2 pamokos 

netradicinėje 

aplinkoje, išvyka į 

skulptūrų parką. 

„Tautinio kostiumo kūrimas” 

 

Gegužė 

Skulptūros 

Projektavimas Stebėdami aplinką ir joje vykstančius procesus 

atpažins panašius objektus ir padedami mokytojo 

pateiks idėjų, ką panašaus galima pagaminti ir 

pristatyti. 

4 val. IT Gegužė 

http://www.citycreator.com 

http://www.citycreator.com/
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Kalba netaisyta 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

Informacija Ras informacijos nurodytuose šaltiniuose, gebės ją 

fiksuoti ir panaudoti kurdami ir pristatydami 

gaminius. 

3 val. Žmogaus sauga „Ugnis ir vanduo” 

Medžiagos Pateiks pavyzdžių, kurios medžiagos taikomos 

buitinėje aplinkoje, gebės nurodyti šių medžiagų 

savybes ir taikymą, taupiai naudos medžiagas. 

3 val. Pamoka 

netradicinėje 

aplinkoje 

Balandis 

Išvyka į Karklę 

Technologiniai procesai 

ir jų rezultatai 

Organizuos saugią darbo vietą; padedami 

mokytojo numatys kuriamo gaminio darbų seką, 

technologinius procesus (operacijas); atrinks 

tinkamas darbo priemones, medžiagas; saugiai ir 

nuosekliai gamins numatytus gaminius; nurodys, 

kuo skiriasi pirminė idėja nuo pagaminto gaminio 

ir kodėl. 

10 val.  Etnokultūra 

 

 

IT 

Popierinės juostos kūrimas” 

 

Gegužė 

Ornamentų spalvinimas (planšetės – 

Mandala Coloring) 

Valandos 66 val. + 2 rezervinės 

Iš viso 68 val. 

 

Rezervinės 2 valandos bus panaudotos pagal poreikį. 



Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

ILGALAIKIS DORINIO UGDYMO (ETIKOS) PLANAS II KLASEI 

Dalykas: Dorinis  ugdymas (etika) 

 

Klasė: 2b 

 

Valandų skaičius pagal ugdymo planą: 34 val. (1 pamoka per savaitę) 

 

Laikotarpis : 1 mokslo metai 

 

Priemonės: Bendrosios ugdymo programos (2008 m.); vadovėlis „Vaivorykštė” II klasei. 

 

Tikslas – padėti mokiniui ugdytis moralines nuostatas, mąstymą, teigiamas charakterio savybes, gyvenimo įgūdžius ir pozityvų santykį su savimi, kitais žmonėmis 

ir aplinkos pasauliu. 

 

Uždaviniai: 

 mokiniai bus savarankiškesni, kels saviugdos tikslus, įsivertins savo poelgius ir pažangą, adekvačiai analizuos savo savybes, gebėjimus, vertybes, gebės 

geriau valdyti emocijas, mokės saugiai elgtis; 

 mokės tinkamai bendrauti, bus draugiški, supras kito žmogaus savitumą, prognozuos kito savijautą ir jo elgesį, mokės užjausti padėti, mandagiai reikšti 

savo nuomonę ir elgtis įvairiose situacijose, gerbs kito nuomonę, aktyviai klausysis, taikiai spręs ginčus; 

 mokės sutarti ir veikti drauge, supras save kaip bendruomenės narį, laikysis taisyklių, susitarimų, įsipareigojimų, gebės bendradarbiauti, padės kitiems 

elgtis atsakingai; 

 kels klausimus apie save ir pasaulį, savo šalies istoriją, tradicijas, religiją, pažins ir brangins gamtos ir kultūros paveldą, saugos aplinką, tradicijas, 

pažins ir puoselės istorinį paveldą. 

 

Vertinimas – formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis. 

 

Rezervinis laikas  - 1 val. 
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Kalba netaisyta 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

Saviugda ir 

savisauga: 

Aš – asmuo 

Džiaugsis savimi, savo patyrimu; pažins savo istoriją, pasitikės savimi ir kontroliuos 

savo elgesį; bus atsakingas už savo saugumą;  noriai  mokysis. 

Sies etikos klausimus su savo asmenine patirtimi; labiau pasitikės savimi. 

Apibūdins save, savo vardą, gerąsias savybes, pomėgius, patirtį, artimus žmones bei 

aplinką, vertins tai, ką gera yra gavęs savo aplinkoje. 

Apibūdins, kas būdinga daugeliui berniukų ir mergaičių, o kas tik jam. 

Stengsis pažinti jausmus, pasitikės savimi.  

Atpažins ir paaiškins pavojingų situacijų požymius, priežastis, padarinius; stengsis 

elgtis apdairiai, vengs blogų įpročių, saugos save ir kitus. 

8 val.   

Dialoginis 

bendravimas: 

Aš – Tu 

Gebės matyti, girdėti ir suprasti kitą, mokės draugauti, valdyti konfliktines situacijas, 

draugiškai, mandagiai bendrauti su  draugais ir suaugusiaisiais, gebės padėti  kitam. 

 Mokės valdyti konfliktines situacijas, taikiai spręs ginčus, mokės susitarti, stengsis 

išklausyti ir suprasti kitą, nesivels į beprasmius ginčus. 

 Pastebės, kam reikia pagalbos, stengsis padėti arba kreipsis pagalbos. Supras 

elementarius neverbalinės kalbos pranešimus, žinos jų paskirtį, mokės deramai 

reaguoti. Mokės tinkamai pajuokauti. 

 Gebės nesavanaudiškai, draugiškai, mandagiai bendrauti; pastebės ir įvertins savo bei 

kito poreikius, įpročius, ugdysis  gerąsias savybes. Paaiškins, kaip galima 

susidraugauti, koks elgesys palaiko, o koks griauna draugystę. 

8 val. 2 pamokos 

netradicinėje 

aplinkoje, 

mokyklos 

valgykla, 

koridorius 

Spalis 

Mokykloje 

dirbantys žmonės. 

Socialiniai 

santykiai: 

Aš – Mes 

Gebės sutarti ir veikti drauge, suvoks, kad žmonės vieni kitiems reikalingi; norės 

prisiimti įsipareigojimus savo šeimai, klasei, bendruomenei, šaliai; laikysis susitartų 

taisyklių. 

Apibūdins, kuo skiriasi įvairios šeimos, papasakos apie savo šeimą, apibūdins, kas sieja 

šeimos narius, žinos savo pareigas šeimoje, gebės prisiimti  įpareigojamus ir 

įsipareigojimus bei juos įvykdyti. 

Papasakos, kokioms grupėms ir bendruomenėms jis priklauso. Stengsis įsitraukti į 

bendrą veiklą; mokės bendradarbiauti klasėje bei šeimoje. 

Žinos savo teises, stengsis nepažeisti kito teisių. 

9 val. Etnokultūra 

(pamoka 

netradicinėje 

aplinkoje, 

mokyklos 

mikrorajonas) 

Vasaris 

„Vienas vardas – 

Lietuva” 

Santykis su 

pasauliu: 

Aš - tai 

Tikės, jog kiekvienam reikia namų, kuriuos sukuria juose gyvenantys žmonės. 

Dalyvaus kuriant ir tvarkant  klasės bei mokyklos aplinką. Pastebės, jog pasaulis 

kupinas stebuklų; domėsis, stebėsis, gėrėsis aplinka, Supras, kad pasaulį sudaro 

žmogaus ir gamtos kūriniai. Semsis išminties ir pasakų ir kitų istorijų; skaitys, nagrinės 

8 val. 2 pamokos 

netradicinėje 

aplinkoje, 

Gegužė 

Mokyklos 

aplinkos 

stebėjimas 



Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

ir bandys kurti pasakas ir kitas istorijas. Supras, kodėl žmonės kūrė, pasakojo, 

užrašinėjo pasakas ir kitas istorijas. Suvoks, jog gyvenimas – tai nuostabi, 

nepakartojama dovana. Gebės nurodyti džiaugsmo šaltinius, kuriuos teikia gyvenimas. 

Pastebės, jog pasaulis yra kupinas stebuklų, domėsis, stebėsis gėrėsis aplinka; žinos 

elementarius aplinkosaugos, paminklosaugos reikalavimus. 

mokyklos 

kiemas 

Valandos 33 val. + 1 rezervinės 

Iš viso 34 val. 

 

Rezervinė 1 valanda bus panaudota pagal poreikį. 



Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

ILGALAIKIS MUZIKOS UGDYMO PLANAS II KLASEI 

Dalykas: muzika 

 

Klasė: 2b 

 

Valandų skaičius pagal ugdymo planą: 68 (2 pamokos per savaitę) 

 

Laikotarpis : 1 mokslo metai 

 

Priemonės: Bendrosios ugdymo programos (2008 m.);  

 

Tikslas –  puoselėti prigimtinį vaiko muzikalumą, ugdyti kūrybinius ir atlikimo gebėjimus.  

 

Uždaviniai :  

 lavinti muzikos atlikimo įgūdžius, išmoktų naudotis muzikos kalbos priemonėmis; 

 ugdyti kūrybinius gebėjimus, vaizduotę; 

 skatinti gerbti savo šalies ir kitų tautų muzikinę kultūrą. 

 

Vertinimas – formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis  (naudojamas baigus programą). 

 

Rezervinis laikas  - 2 val. 



Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

Dainavimas Skirti garso aukštį, pakartoti iš klausos nesudėtingus 

melodijos motyvus. Nusakyti ir pademonstruoti taisyklingo 

kvėpavimo ir garso formavimo elementus. Dainuoti 

autorines ir lietuvių liaudies dainas, žaidimus, ratelius. 

Dainuojant išraiškingai perteikti dainos nuotaiką, priderinti 

balsą prie kitų. Dainavimą paįvairinti judesiu, vaidyba, 

ritminiu pritarimu. Parodyti sceninės kultūros nuovoką. 

Stebint draugų dainavimą, išskirti įdomiausią ir 

išraiškingiausią pasirodymą. 

18 val. Etnokultūra, pamoka 

netradicinėje 

aplinkoje, mokyklos 

kiemelis 

Balandis 
Liaudiškos dainos šventė 

Grojimas Groti nesudėtingas melodijas fortepijonu, muzikuoti 

ritminiais instrumentais, pagarbiai su jais elgtis. Grojant su 

grupe (ansambliu) kartu pradėti ir baigti kūrinį, išlaikyti 

nurodytą tempą. Kūno perkusija ar instrumentais pritarti 

dainoms. 

14 val.  2 pamokos 

netradicinėje 

aplinkoje, Girulių 

miškas 

 

IT 

Kovas, gegužė 

„Kaip skamba mūsų muzika miške“ 

 

 

Balandis 

Pianinas 

http://www.onlinezaidimai.com/jugar/

MTc2Ng 

Kūryba Kurti prasmingą garsinę struktūrą, turinčią pradžią ir 

pabaigą, išmėginti keletą sumanymo įgyvendinimo būdų, 

parinkti tinkamas muzikos išraiškos priemones (tempą, 

dinamiką, instrumentus ir kt.). Pritaikyti ritminį pritarimą 

dainai, klausomai muzikai, lietuvių liaudies patarlėms ir 

kartojamiems dainų žodžiams. Kuriant pritaikyti išmoktus 

muzikos kalbos elementus. Vertinti savo ir kitų mokinių 

kūrybą, nusakyti, kas pavyko, o kas – ne. 

6 val. 2 pamokos 

netradicinėje 

aplinkoje 

 

IT 

Lapkritis, balandis 
„Garsai padedantis kurti muziką“ 

 

 

Sausis – balandis 

Melodijų kūrimas  
http://toytheater.com/music-

maker.php  
http://toytheater.com/piano-

puppet.php  
http://toytheater.com/composer.php 

Muzikos 

klausymas, 

apibūdinimas 

ir vertinimas 

Samprotauti apie tai, kas, kur ir kodėl muziką kuria, atlieka. 

Analizuoti artimiausios aplinkos muzikines tradicijas. 

Žinoti pagrindinius lietuvių liaudies dainų žanrus, 

dainavimo aplinkybes. Paaiškinti, kaip lietuvių liaudies 

dainos susijusios su praeities ir dabarties gyvenimu. 

9 val.  Etnokultūra 

 

Pamoka netradicinėje 

aplinkoje, Kaunas 

Taip dainuodavo mūsų senoliai 

 

Rugsėjis 

„Garsų įvairovė“ 

http://www.onlinezaidimai.com/jugar/MTc2Ng
http://www.onlinezaidimai.com/jugar/MTc2Ng
http://toytheater.com/music-maker.php
http://toytheater.com/music-maker.php
http://toytheater.com/piano-puppet.php
http://toytheater.com/piano-puppet.php
http://toytheater.com/composer.php


Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

Apibūdinti muzikos kūrinio nuotaiką. Iš klausos skirti ir 

nurodyti pažįstamus instrumentus. Žinoti, kad garsai gali 

būti skirtingo aukščio, trukmės, stiprumo, tembro, suvokti jų 

skirtumus, apibūdinti juos paprasčiausiais žodžiais. 

Muzikos kūrinio sužadintas emocijas perteikti tinkamu 

judesio intensyvumu, melodijos kryptį – linija, nuotaiką – 

spalva ir pan. 

„Miestas smalsiems 

vaikams“ 

Ritmavimas Išlaikyti ritminę pulsaciją, tiksliai atlikti ketvirtines, 

aštuntines, pusines natas, ritmuojant jas derinti. Ritminius 

darinius pritaikyti kuriant ir atliekant muziką.  

6 val.   

Solfedžiavimas Pažinti natas, solfedžiuoti nesudėtingas melodijas pagal 

rankų ženklus, pirštais imituojant penklinę. 

9 val.   

Valandos 66 val. + 2 rezervinės 

Iš viso 68 val. 

 

Rezervinės 2 valandos bus panaudotos pagal poreikį. 



Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

ILGALAIKIS KŪNO KULTŪROS PLANAS II KLASEI 

Dalykas: Kūno kultūra. 

 

Klasė: 2b 

 

Valandų skaičius pagal ugdymo planą: 68 val. (2 pamokos per savaitę) 

 

Laikotarpis : 1 mokslo metai 

 

Priemonės: Bendrosios ugdymo programos (2008 m.), Povilas Ivanovas „Kūno kultūra pradinėse klasėse“, „Palenktyniaukime“. 

 

Tikslas –   skatinti mokinius būti fiziškai aktyviais, rinktis sveiką gyvenseną ir rūpintis savo kūno bei sveikatos stiprinimu. 

 

Uždaviniai: 

 Įvaldys paprastosios ir tiksliosios motorikos būdus pavieniui, poromis, grupelėmis; 

 Atliks lengvosios atletikos, gimnastikos pratimus, judriųjų ir sportinių žaidimų pagrindines užduotis; 

 Susipažins su fizinio aktyvumo formų įvairove. Pasirinks patinkančią fizinio aktyvumo formą; 

 Įvaldys plaukimo pradmenis. 

 

 

Vertinimas – formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis. 

 

Rezervinis laikas  - 2 val. 



Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

Sveika gyvensena Sieks pažinti save ir supančią aplinką, stengsis būti fiziškai aktyvus, ugdysis 

neigiamą požiūrį į organizmą žalojančias priemones; suvoks sveikos mitybos 

principus.  

Gebės pastebėti ir paaiškinti savo ir kitų žmonių individualias savybes ir 

skirtingą fizinį išsivystymą. 

Suvoks fizinio aktyvumo svarbą kiekvienam asmeniui. Suvoks sveikos 

mitybos naudą organizmui, pagrįs pavyzdžiais. 

 

11 val. Sveikatos ugdymas Lapkritis 

„Asmens higienos 

reikalavimai“ 

Judėjimo įgūdžiai Stengsis save kontroliuoti, kad išlaikytų taisyklingą laikyseną; suvoks 

taisyklingo kvėpavimo svarbą; pažins judėjimo galimybes.  

Geriau kontroliuos taisyklingą kūno laikyseną stovėdamas, sėdėdamas, 

eidamas, bėgdamas.  

Taisyklingai atliks ir apibūdins taisyklingo kvėpavimo pagrindinius 

reikalavimus einant, bėgant, atliekant pratimus. Suvoks judėjimo galimybes 

erdvėje. Judės gryname ore įvairiu metų laiku. 

Gebės saugiai elgtis per kūno kultūros pamokas. Gebės keisti judėjimo greitį 

bei kryptį einant ir bėgant. 

 

18 val. Žmogaus sauga 

Pamoka 

netradicinėje 

aplinkoje, lauke,  

 

 

 

 

Sveikatos ugdymas 

2 pamokos 

netradicinėje 

aplinkoje, 

Smiltynės miškas, 

pajūris. 

Sausis 

„Kokie pavojai 

gresia, kai gatvės ir 

kelio danga slidi. 

Pirmas sniegas ir 

su juo susiję 

pavojai.“ 

 

Rugsėjis 

,,Fizinio aktyvumo 

nauda sveikatai“. 

 

Sporto šakos Sieks atpažinti skirtingas sporto šakas; įvairiu metų laiku patirs džiaugsmą 

išmėgindamas įvairius pratimus bei rungtis. 

Atliks įvairius šuolius, pagal išgales įveiks horizontalias ir vertikalias kliūtis. 

Naudodamiesi individualiomis galiomis, atliks šuolį į tolį iš vietos. Derins 

žaidimo metu savo veiksmus su komandos draugų veiksmais. Mes 

kamuoliuką į aukštį ir į tolį. Žais mažąjį krepšinį ar mažąjį futbolą pagal 

palengvintas taisykles. Koordinuotai lips gimnastikos sienele. Saugiai atliks 

gimnastikos pratimus, judriuosius ir sportinius žaidimus. 

 

 

17 val. 

Ugdymas karjerai, 

pamoka 

netradicinėje 

aplinkoje 

Klaipėdos 

„Žalgirio“ stadione 

Balandis 
„Noriu būti 

profesionaliu 

sportininku” 



Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

Netradicinis fizinis 

aktyvumas 

Gebės atrasti būdų, kaip prisitaikyti prie kintančios aplinkos; patirs judėjimo 

džiaugsmą netradicinėje fizinėje veikloje. 

Patirs džiaugsmą aktyviai sportuodami skirtingose erdvėse, skirtingais 

fizinio aktyvumo būdais. Įgis plaukimo pradmenis. 

Gebės atlikti sportinius judesius bei pratimus pagal savo išgales. Sieks 

individualios pažangos pasirinktoje sportinėje veikloje. 

 

20 val. 

Sveikatos 

ugdymas, pamoka 

netradicinėje 

aplinkoje, 

mokyklos 

medicinos 

kabinetas 

Vasaris 

,,Miego ir poilsio 

svarba“ 

Valandos 66 val. + 2 rezervinės 

Iš viso 68 val. 

   

 

Rezervinės 2 valandos bus panaudotos pagal poreikį. 



Mokytojų patirtis. 2017–2018 m. m. 

Kalba netaisyta 

10 UGDYMO DIENŲ 

Etapo (ciklo) 

pavadinimas 
Gebėjimai – laukiami rezultatai Valandos Integracija Pastabos 

10 ugdymo 

dienų 

Olimpinio judėjimo diena, 2017 m. rugsėjo 29 d. 

Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo diena, 2018 m. vasario 15 d. 

Verslumo ir karjeros ugdymo diena, 2018 m. kovo 2 d. 

Gamtosauginio ugdymo diena, 2018 m. balandžio 18 d. 

Kultūros diena, 2018 m. gegužės 18 d. 

  Skiriamos Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos 

Ugdymo ir kultūros departamento 

Švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. 

birželio 26 d. įsakymu 

Projektinės veiklos, skirtos Lietuvos valstybės šimtmečiui:  

„Mokyklos istorijos duris pravėrus...“, 2017 m. rugsėjo 4 d. 

„Klaipėda – tolerancijos uostas“, 2017 m. gruodžio 1 d. 

„Klaipėda istorijos kryžkelėse“, 2018 m. sausio 12 d. 

„Klaipėdos miesto labirintuose“, 2018 m. kovo 26 d. 

Projektinės veiklos, skirtos Lietuvos valstybės šimtmečiui, pristatymo 

vakaras, 2018 m. gegužės – birželio mėn. 

  Skiriamos Progimnazijos tarybos 

nutarimu 

 


