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Pamokos scenarijus | Sesija 0 

Kultūrinis 

tekstas 

Nėra 

(Europos žemėlapis) 

Amžius 5-6 metai   

Platformos 

naudojimas  

Nėra 

Pasiruošimas 

pamokai 

● Prieš pamoką į klasę atsineškite Europos žemėlapį (arba 

atsisiųskite, kad galėtumėte pademonstruoti lentoje). 

● Atsineškite DIALLS projekto krepšį su kultūriniais tekstais. 

● Pasiruoškite demonstruoti Kultūros analizės metmenų (CAF) 

diagramą per projektorių. 

● Turėkite A4 dydžio popieriaus lapų, skirtų kurti kultūrinį 

artefaktą (pasirenkama).  

Pamokos eiga 

Įvadas 

- pristatykite 

Europos 

žemėlapį 

 

Parodykite mokiniams Europos žemėlapį ir atkreipkite jų dėmesį į savo 

šalį, išskirdami ją žemėlapyje spalvotais smeigtukais, kuriuos duosite 

vaikams (arba spalvotais lipniais lapeliais).  

Paaiškinkite, kad jūsų šalis yra Europos žemyno dalis (išimtis Izraelio 

mokyklose), parodykite keletą kitų Europos šalių, kurios yra netoli jūsų 

šalies. Tuomet parodykite septynias šalis, kurios dalyvauja renkant 

projekto duomenis. Naudokite spalvotus smeigtukus (arba spalvotus 

lipnius lapelius).  

Užsiėmimas 

skatinti 

mąstymą  

Paaiškinkite, jog šios septynios šalys yra projekto dalyvės, kuriame 

dalyvauja jų amžiaus vaikai iš visų septynių šalių skirtingose Europos 

vietose, o tuomet parodykite projekto pavadinimą ir logotipą.  

Paprašykite mokinių apsižvalgyti klasėje ir pasakyti, ar jie visi yra vienodi. 

Padrąsinkite vaikus padiskutuoti apie jų panašumus ir skirtumus.  

Tuomet paprašykite vaikų pagalvoti, ar jų idėjos ir įsitikinimai yra tokie 

patys (tikimasi, jog vaikai įvardins faktą, jog jie ne visuomet sutaria dėl tų 

pačių dalykų).  
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Kai diskusija pasibaigs, paaiškinkite, jog šio projekto tikslas yra pasidalinti 

savo mintimis su kitais ir bandyti suprasti kitus žmones.  

Idėjos bendrai 

klasės/grupinei 

diskusijai 

 

 

 

 

Pasidalinkite dialogo ir argumentacijos tikslu.  

Tuomet pristatykite keletą užsiėmimų, kuriuose vaikai dalyvaus DIALLS 

pamokų metu. 

Parodykite vaikams DIALLS krepšį ir paklauskite, kas, jų manymu, jame 

galėtų būti paslėpta.  

Paaiškinkite, jog krepšyje yra keletas knygų, kurias jie naudos šių pamokų 

metu. Tuomet paimkite knygą iš krepšio ir parodykite mokiniams kaip 

pavyzdį. Leiskite vaikams pavartyti knygos puslapius ir paklauskite, ar šie 

pastebėjo ką nors išskirtinio.  

Jūs taip pat galite panaudoti šiuos trumpus klausimus:  

• Ar pastebėjote ką nors išskirtinio šioje knygoje? 

● Aš ši knyga skiriasi nuo anksčiau skaitytų ir kuo?  

● Kaip mes galime „skaityti“ šią knygą? 

● Ar tai vis dar skaitymas, jei knyga neturi žodžių? 

(Jei būtina, pabrėžkite faktą, jog knyga yra be žodžių).  

Leiskite diskusijai vystytis, nepertraukite mokinių, leisdami jiems laisvai 

išsireikšti ir dalintis mintimis su bendraklasiais. 

Pagirkite vaikus už tai, kaip gerai išsivystė diskusija ir už mintis, kuriomis 

pasidalino vieni su kitais, ir paskatinkite juos kartu sukurti keletą esminių 

diskusijos taisyklių klausdami: 

● Kas diskusijoje buvo gerai? 

● Ar visi prisidėjo? 

● Kaip kitą kartą galėtumėme sukurti geresnį dialogą vieni su kitais? 

● Ką turėtumėme daryti?  

 

Jei reikia, padėkite vaikams pristatydami keletą esminių taisyklių, tokių 

kaip išvardintos apačioje ir paprašykite jų išsakyti savo nuomonę.  
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Kai dirbame grupėse: 

1. Visi siūlo susijusią informaciją. 

2. Įdėmiai klausomės vieni kitų. 

3. Visų idėjos yra gerbiamos. 

4. Mes klausiame vieni kitų klausimų. 

5. Mes prašome paaiškinimų, taip pat juos pateikiame. 

6. Mes paaiškiname savo idėjas. 

7. Mes paaiškiname, kodėl su kuo nors nesutinkame. 

8. Mes pasitikime vieni kitais ir elgiamės kaip komanda. 

Surinkite mokinių atsakymus „Word“ dokumente tam, kad 

atspausdintumėte ir galėtumėte pakabinti ant klasės sienos kitoms 

pamokoms (jei jūsų mokiniai jau geba skaityti).  

Parodykite Kultūros analizės metmenų (CAF) diagramą savo mokiniams ir 

paaiškinkite, kad šioje diagramoje įtrauktos visos temos-idėjos, kurias 

aptarsite DIALLS pamokose. Pacituokite keletą iš jų ir paaiškinkite jų 

prasmę trumpai ir aiškiai, primindami mokiniams, jog jie turės galimybę 

išmokti daugiau apie šias idėjas kitose pamokose.  

 

Galų gale papasakokite mokiniams, jog kiekvienos pamokos rezultatas bus 

pateiktas Kultūrinio artefakto forma. Paaiškinkite, ką tai reiškia. 

Užsiminkite, jog šie artefaktai bus paskelbti internetinėje galerijoje ir bus 

matomi daugybės žmonių, mokytojų ir mokinių visoje Europoje.  

Refleksija 

 

● Ar visi šiandieną prisidėjote prie pamokos? 

● Ar visos mintys, kuriomis šiandien dalijotės pamokos metu, buvo 

vienodos? 

● Ar supratote vienas kitą? 

Kultūrinis 

artefaktas 

(pasirinktinai) 

Išdalinkite mokiniams po A4 popieriaus lapą ir paprašykite nupiešti ko šie 

tikisi iš projekto.  
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Pamokos scenarijus | Sesija 1 

Kultūrinis 

tekstas 

Į prekyvietę 

Amžius  5/6 metai 

Tema Gyvenimas kartu 

Potemė  

(Įtraukite 

apibrėžimą iš 

žodynėlio) 

Įvairovės šventė 

 

Mokymosi 

tikslai 

Dialogas ir argumentacija Mes visi galime pateikti savo idėjas 

Kultūrinio mokymosi 

tikslas 

Aš galiu atpažinti skirtingus Europos kultūrų 

aspektus.  

Pamokos eiga 

Pasidalinkite 

filmu / knyga 

(įtraukiant iš 

anksto pateiktą 

užduotį, jei  

tinkama) 

 

1. Pasidalinkite dialogo ir argumentacijos tikslu su Mokiniais. 

Paaiškinkite, jog šios pamokos tikslas yra visiems pasidalinti savo nuomone.  

2. Parodykite pirmus 2 puslapius (vaizduojančius panoraminį turgaus 

vaizdą) ir pasakykite: „Tai yra vieta, kurioje galite apsipirkti. Ką galėtumėte 

čia nusipirkti? Mokiniai pasidalina savo idėjomis ir patirtimis.  

3. Nurodykite, kaip žiūrėti tikslingai: „Dabar mes apžiūrėsime likusią 

knygos dalį. Stebėkite kokių rūšių prekių yra parduodama ir kaip atrodo 

žmonės, kurie jas parduoda.” 

4. Parodykite visus knygos puslapius. Leiskite mokiniams šnekėtis 

tarpusavyje kol šie vartys knygos puslapius.  

5. Pakvieskite bendriems pastebėjimams paklausdami: „Ką 

pastebėjote?“ 

Kiekvienas vaikas gali pateikti savo idėjas, nuomones remdamasis savo 

pastebėjimais. Tikimasi, jog mokiniai pastebės skirtingas pardavėjų 

aprangas (drabužius ar / ir galvos apdangalus). Jie taip pat pastebės, jog 

produktai ant prekystalių yra tarpusavyje susiję (pvz.: vienas žmogus 

parduoda sūrį). 
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Užsiėmimas 

skatinti 

mąstymą 

(pasirenkama 

trumpa 

užduotis) 

6. Paklauskite mokinių: „Kokios yra kiekvieno prekystalio 

charakteristikos (pvz.: pardavėjas, produktai), kurios nusako iš kur šie yra 

kilę?”.  

Galite panaudoti tikslinamąjį klausimą: „Kodėl taip manote?” jeigu 

reikia.  

Idėjos visai 

klasei / 

grupinė 

diskusija  

Įtraukiant 

diskusinius 

klausimus, 

diskusinius / 

esminius 

taškus, dilemas 

Visos klasės diskusija 

Duokite mokiniams šiuos nurodymus: „Įsivaizduokite, kad dalyvaujate 

šventiniame pokylyje – kokį tradicinį maistą atsineštumėte?“ Diskusijoje 

tikimasi paminėti skirtingus valgius, ypač multikultūrinėse klasėse.   

  

Gilinamasis 

užsiėmimas 

(pasirenkama) 

 

Refleksija 

 (apmąstyti 

mokymosi 

tikslus) 

Išdalinkite A5 lapus su šiais dviem teiginiais: 

1) Jaučiu, jog šioje pamokoje aš pateikiau savo nuomonę. 

2) Aš suprantu, jog kiekviena šalis turi savo tradicinius produktus.  

Šalia teiginių yra trys veidukai: besišypsantis veidas, veidas su neutralia 

išraiška ir liūdnas veidas. Paprašykite mokinių apibraukti veiduką, kuris 

atspindi kiek šie išmoko.  

Kultūrinis 

artefaktas 

(Gali būti 

sesijos dalimi 

arba 

papildomas) 

 

1 Pasirinkimas: kultūrinis artefaktas, kuris tiesiogiai susijęs su tekstu ir 

gali būti sukurtas pamokos metu. 

(A) Dirbkite grupelėse siekdami sukurti mėgstamiausio knygos puslapio 

garso takelį. Kokius garsus girdite? Ką sako žmonės? Kokias kalbas girdite? 

Kokius garsus skleidžia gyvūnai ar kiti objektai?  

Arba 

(B) Jūs turite prekystalį turguje su produktais iš jūsų šalies. Kokius 

produktus nuspręsite išdėlioti ant prekystalio ir pardavinėti? (piešimo 

užduotis) 
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2 Pasirinkimas: Kultūrinis artefaktas bendrąja kultūros tema: 

„Gyvenimas kartu“. Ši užduotis gali būti pabaigta iki 4 sesijos 

pabaigos.  

Pavaizduokite Europos žemėlapį lentoje, o kiekvienai grupei duokite kokios 

nors Europos šalies žemėlapio šabloną. Paprašykite mokinių nupiešti 

kiekvienai šaliai tinkančius maisto produktų ir drabužių (tarpusavyje 

susijungiančius) paveikslėlius. Pabaigoje grupelės sujungia savo šalis kartu.  

 

 

 

1) Jaučiu, jog šioje pamokoje aš pateikiau savo nuomonę. 

2)  

3)  

4)  

5)  

 

2) Aš suprantu, kad kiekviena šalis turi savo tradicinius 

produktus. 
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Pamokos scenarijus | Sesija 2 

Kultūrinis 

tekstas 

Galvą aukštyn 

Amžius  5/6 metai 

Tema Gyvenimas kartu 

Potemė  

(Įtraukite 

apibrėžimą iš 

žodynėlio) 

Įvairovės šventė 

Mokymosi 

tikslai 

Dialogas ir argumentacija Aš galiu pagrįsti savo nuomonę 

Kultūrinio mokymosi 

tikslas 

Aš galiu mokytis iš mane supančių skirtingų 

žmonių 

Pamokos eiga 

Pasidalinkite 

filmu/knyga 

(įtraukiant iš 

anksto pateiktą 

užduotį jei  

tinkama) 

 

1. Išdalinkite kiekvienam vaikui po tris popieriaus lapus: vieną raudoną, 

vieną geltoną ir vieną žalią. 

2. Pasidalinkite diskusiniu teiginiu ant lentos: „Tik vaikai gali mokytis 

iš suaugusiųjų“. 

3. Paprašykite vaikų iškelti žalią popieriaus lapą, jeigu jie sutinka su 

teiginiu, raudoną – jei nesutinka ir geltoną, jeigu jų nuomonė neutrali.  

4. Suskaičiuokite visų spalvų popieriaus lapus ir užrašykite tris sumas 

ant lentos.  

5. Paprašykite vaikų laikyti popieriaus lapus priešais save, tačiau 

spalvą, kurią prieš tai pasirinko, ant kitų dviejų. 

6. Paprašykite vaikų pagrįsti savo požiūrį.  

7. Pasakykite vaikams, kad jie žiūrės trumpa filmą, pavadinimu „Galvą 

aukštyn” [Κεφάλι πάνω]. Parodykite vaikams filmą (leiskite vaikams 

kalbėtis kol žiūrės filmą).  

8. Paklauskite vaikų kas jų nuomone nutiko istorijoje.  

Užsiėmimas 

skatinti 

mąstymą 

(pasirenkamoji 

trumpa 

užduotis) 

Apžvelkite tris kritinius filmo momentus: 

Parodykite filmą dar kartą ir suskirstykite į tris dalis: 

1 dalis (00:00-00:59 minutės) 

● Kodėl mažoji ožka nenustoja kritusi? 

● Kaip pasielgė mama?  
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2 dalis (00:59-02:05 minutės) 

● Kas atsitiko, kai jie priėjo tarpeklį? 

● Kaip pasielgė mažoji ožka, kai jie priėjo tarpeklį? 

● Kaip, jūsų nuomone, jautėsi didžioji ožka? Kaip situacija galėtų 

susiklostyti, jei tai būtų tavo mama, ką galėtum jai pasakyti, kad 

padrąsintum?  

● 3 dalis (02:06 minutės-pabaiga) 

● Kas nutinka šioje istorijos dalyje? 

● Kaip, tavo nuomone, jautėsi mama ožka ir jos vaikas? (Kitas klausimas: 

Kodėl, tavo nuomone, jie taip jautėsi?) 

● Kodėl, tavo nuomone, dabar jie gali įveikti visas kliūtis? 

Idėjos visai 

klasei / 

grupinė 

diskusija  

Įtraukiant 

diskusinius 

klausimus, 

diskusinius/es

minius taškus, 

dilemas 

Pasidalinkite dialogo ir argumentacijos tikslu. 

Pasidalinkite diskusiniu klausimu: „Vaikai taip pat gali padėti 

suaugusiesiems”. Šiuo atveju mes tikimės, kad vaikų atsakymai bus susiję su 

elgesiu / nuostatomis, pvz., atkaklumas, rizikavimas, inovatyvumas, 

priėmimas.  

Refleksija 

 (apmąstyti 

mokymosi 

tikslus) 

 

Kultūrinis 

artefaktas 

(Gali būti 

sesijos dalimi 

arba 

papildomas) 

 

1 Pasirinkimas: kultūrinis artefaktas, kuris tiesiogiai susijęs su tekstu ir 

gali būti sukurtas pamokos metu. 

Padedančios rankos piešinys: išdalinkite vaikams po A4 popieriaus lapą, 

kuriame būtų atvaizduotas suaugusio žmogaus delno kontūras. Paprašykite 

vaikų nupiešti savo rankos kontūrą suaugusiojo delno kontūro viduje. 

Tuomet paprašykite nupiešti situaciją, kurioje vaikas padeda suaugusiajam.  

ARBA 

2 Pasirinkimas: Kultūrinis artefaktas bendrąja kultūros tema: 

„Gyvenimas kartu“.  

Sukurkite savo asmeninį kultūrinį artefaktą tema „Gyvenimas kartu“ 
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Pamokos scenarijus | Sesija 3 

Kultūrinis 

tekstas 

Skruzdėlė 

Filmo trukmė 03:37 min. 

Amžius  5-6 metai 

Platformos 

naudojimas 

Nėra  

Tema Gyvenimas kartu 

Potemė  

(Įtraukite 

apibrėžimą iš 

žodynėlio) 

Demokratija 

Gyventojams suteikiama galimybė tiesiogiai dalyvauti tiek procedūrų, tiek 

socialinėse sprendimų priėmimo dimensijose.  

Mokymosi 

tikslai 

Dialogas ir argumentacija Aš galiu klausytis kitų 

Kultūrinis tikslas Aš galiu nagrinėti, kaip demokratija leidžia 

visiems turėti savo balsą ir galimybę keisti 

tam tikrus dalykus.  

Pamokos eiga 

Pasidalinkite 

filmu/knyga 

(įtraukiant iš 

anksto pateiktą 

užduotį jei  

tinkama) 

 

Pristatykite diskusinį teiginį: „Tu visuomet privalai laikytis taisyklių“.  

Ant grindų suformuokite liniją panaudodami juostą ar virvę. Vienas galas 

su žyma „sutinku“, kitas – „nesutinku“. Vaikai priklijuoja lipnų lapelį su 

savo vardu ant juostos, kad pademonstruotų savo pirminį atsakymą į 

diskusinį klausimą.   

Pristatykite ir peržiūrėkite filmą „Skruzdėlė“. 

Pakartokite diskusinį teiginį: „Tu visuomet privalai laikytis taisyklių“. 

Pakvieskite vaikus pasidalinti savo pirminiais atsakymais.  

Užsiėmimas 

skatinti 

mąstymą 

(trumpa 

užduotis) 

Visos klasės „karštoji kėdė“ 

Vaikai susėda poromis ar po tris.   

Mokytojai prisiima „vadovo“ vaidmenį, gali naudoti švilpimą švilpuku arba 

pikta mimika perduoda instrukcijas. Čia reiktų susitarti.  

Vaikams duodama laiko pagalvoti, ko šie norėtų paklausti „vadovo“, pvz.: 

Kodėl tu tokios blogos nuotaikos? 
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Vaikai užduoda savo klausimus, o „vadovas“ atsako.  

Pakartokite klausinėjimą būdami kitos nuotaikos ir „karštąja kėde“ 

(išrinkite vaiką atlikti vaidmenį) pvz.: Kodėl nesilaikai taisyklių?  

Idėjos visos 

klasės/grupės 

diskusijai 

(Pradėkite 

pasidalindami 

diskusijos ir 

argumentacijos 

tikslu) 

Pasidalinkite diskusijos ir argumentacijos tikslu ir paklauskite: kaip mes 

galime parodyti, kad klausomės? 

Jei įmanoma, susodinkite vaikus ratu. Norėdami kalbėti, vaikai ištiesia 

ranką priešais save, o kalbėtojas nusprendžia, kas atsakinės.  

Pakartokite diskusinį teiginį: „Tu visuomet privalai laikytis taisyklių“. 

Pakvieskite vaikus sureaguoti į teiginį iš karto, o tuomet pasikalbėti 

tarpusavy. Visi atsakymai turi prasidėti žodžiais: „aš sutinku“ arba „aš 

nesutinku“.   

Sugrįžkite prie ištiestos virvės. Vaikai persvarsto savo atsakymą į diskusinį 

teiginį perkeldami arba palikdami vietoje savo vardo korteles.  

Refleksija Paprašykite vaikų reflektuoti, ar šie pakeitė savo nuomonę ir kodėl?  

Kultūrinis 

artefaktas 

Pamokos metu: 

Paprašykite vaikų grupelėse nupiešti ką nors, kaip šie gali pakeisti savo 

elgesį tam, kad prisidėtų prie klasės tapimo geresne vieta.  

 

Arba po pamokos: 

Paverskite juos sudėtingesniais piešiniais, kurie bus eksponuojami klasės 

lentoje.  
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Pamokos scenarijus | Sesija 4 

Kultūrinis 

tekstas 

Lapkritis 

Filmo 

trukmė 

04:04 min 

Amžius 5-6 metai 

Platformos 

naudojimas 

Nėra 

Tema Gyvenimas kartu  

Potemė Solidarumas 

Veikti kartu, dalintis tiek džiaugsmais, tiek sunkumais vienodai ir teisingai. 

Tai iššaukia socialinio atsakingumo jausmą ir netiesiogiai siejama su 

empatija. 

Mokymosi 

tikslai 

Dialogas ir argumentacija Mes galime paskatinti visus prisidėti. 

Kultūrinis tikslas Mes suprantame kaip darbas kartu gali padėti 

įveikti bendras problemas. 

Pamokos eiga 

Peržiūrėkite 

filmą/knygą 

 

Pristatykite filmą pasakydami pavadinimą: „Lapkritis“.  

Paprašykite vaikų atkreipti dėmesį į tas vietas, kai žvėrys vieni kitiems padėjo.  

(Nuspręskite, ar norite, kad vaikai pasidalintų mintimis kol rodomas filmas) 

Po filmo: 

Po filmo peržiūros paklauskite vaikų jų pradinio atsakymo į klausimą:  

Kaip žvėrys padeda vieni kitiems? 

Paskatinkite vaikus pasidalinti mintimis su visa klase.  

Užsiėmimas 

skatinti 

mąstymą 

(trupma 

užduotis) 

  

Paklauskite vaikų šių klausimų:  

Kuriems veikėjams filme reikia pagalbos ir iš kur tai žinote? 

Kuris veikėjas gali padėti ir kam? 

 

Mažos 3 vaikų grupelės:  

Pažiūrėkite į veikėjus: Rupūžė, Ežiukas, Kurmis (šaltinis apačioje)  

Vaikai gali piešti minčių burbuliukų viduje, tam, kad pavaizduotų ką skirtingi 

veikėjai galvoja apie audrą / orą. Kam jie galėtų padėti? 
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Idėjos visos 

glasės/grupės 

diskusijai 

 

Visos klasės diskusija ( diskusijos idėjos / diskusiniai teiginiai / dilema) 

Pristatykite diskusijos ir argumentacijos tikslą: „Visi gali būti paskatinti 

prisidėti“. Vaikai turi sutarti, kaip išsakyti savo idėjas klasėje (pvz.: vaikai 

pakviečia vieni kitus kalbėti) 

 

Idėjos diskusijos paskatinimui: 

Ką mes galime padaryti, jog būtume tikri, kad žinome, kada žmonėms reikia 

pagalbos?  

Kas mums pasako, jog veikėjui reikia pagalbos?  

Jei galėtum būti veikėjas iš istorijos, kuo norėtum būti ir kodėl?  

Gal gali prisiminti kartą, kuomet buvai kaip ežiukas ir padėjai kitiems? 

Refleksija Paprašykite vaikų įvertinti, kaip jie patys paskatino visus prisijungti. Kaip 

dar geriau galima būtų tai padaryti kitą kartą? 

Kultūrinis 

artefaktas 

 

Pamokoje: 

Paprašykite vaikų pasinaudoti „pagalbos rankos“ šablonu ir nupiešti kartą, 

kuomet jie kam nors padėjo.  

Arba po pamokos: 

Vaidmenų žaidimas padedant skirtingiems žmonėms (dėvint kostiumus!). 

Nufotografuokite (nepamirškite gauti tėvų leidimą pasidalinti šiomis 

nuotraukomis internete).  
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Pagalbos ranka 
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Kas kam galėtų padėti? Kam reikalinga pagalba?
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Pamokos scenarijus | Sesija 5 

Kultūrinis tekstas Teisme 

Amžius 5-6 metai 

Tema Nuostatos 

Potemė  

(įtraukite 

apibrėžimą iš 

žodynėlio) 

Empatija 

Empatija buvo apibrėžta kaip „kas nutinka, kai įsijaučiame į kito 

situaciją ir patiriame to asmens emocijas, tarsi jos būtų mūsų pačių“ 

(Lipman 2003, 269). Empatija apima ir abipusį supratimą.  

Mokymosi tikslai Dialogas ir argumentacija Aš galiu išskirti mano mintis 

pagrindžiančius argumentus,  

vartodamas žodžius: „todėl, kad“.  

Kultūrinio mokymosi 

tikslas 

Aš galiu diskutuoti, kaip vertinga yra 

palaukti siekiant suprasti, kodėl kas nors 

vyksta.  

Aš galiu svarstyti, kodėl žmonės elgiasi 

būtent taip tam tikroje situacijoje. 

Pamokos eiga 

Pasidalinkite 

filmu/knyga 

(įtraukiant iš anksto 

paruoštą užduotį, jei 

tinkama)  

Patyrinėkite viršelį: „Ką matote?”; „Kaip manote, apie ką ši 

istorija?“ „Kodėl taip manote?“. 

Paskaitykite knygą kartu. Skirkite laiko tam, kad vaikai galėtų 

apžiūrėti kiekvieną puslapį.  

Dalykai, kuriuos turėtumėte apgalvoti:  

• Ar vaikai gali iš anksto nuspėti veikėjų veiksmus ar siužetą 

remdamiesi tuo, ką mato?  

• Ar gali vaikai nurodyti savo idėjų „įrodymus“ – mažas detales, 

išraiškas?  
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• Pažvelkite į veido išraiškas, kurios kuria veikėjų emocijas, 

jausmus.  

• „Kas vyksta istorijoje?“ „Iš kur žinote?“ „Kodėl taip 

manote?“  

Užsiėmimas skatinti 

mąstymą 

(Pasirenkama trumpa 

užduotis ) 

Karštoji kėdė: skirtingi galvos raiščiai kiekvienam veikėjui 

„karštojoje kėdėje“, pvz.: katė, mergaitė, tėtis. Vaikai susėda ratu 

aplink „karštąją kėdę“. Vienas vaikas sėdi kėdėje dėvėdamas veikėjo 

galvos raištį. Kitu atveju viduryje gali susėsti trys vaikai ir visi 

prisiimti skirtingus vaidmenis (tėtis, katė, mergaitė). Mokytojas 

pradeda klausdamas veikėjų: „Kodėl vogei maistą?“; „Kaip jauteisi, 

kai vogei maistą?“. 

Visi kiti vaikai taip pat vienas po kito užduoda klausimus veikėjams. 

Padiskutuokite, ko vaikai išmoko klausinėjami veikėjų klausimų apie 

jų veiksmus.  

Idėjos bendrai 

klasės/ grupinei 

diskusijai 

 

Įtraukiant diskusinius 

klausimus/diskusinius 

teiginius/dilemas 

 

Pasidalinkite diskusijos ir argumentacijos tikslu: išsakyti idėjas 

pagrindžiančius argumentus. 

Mintys bendrai klasės diskusijai:  Ar vogimas gali būti priimtinas, 

jeigu tai daroma dėl geros priežasties? 

Ar yra kitų jums žinomų istorijų, kur veikėjai vagia dėl gerų tikslų?  

Ar turėdami daugiau informacijos apie ką nors pakeistumėte savo 

nuomonę?  

Grupinės diskusijos idėja 

Žaiskite vaidmenimis su veikėjų galvos raiščiais mažose grupelėse po 

tris (pasinaudokite šaltiniu apačioje). Panaudokite trumpus sakinius: 

„Iš pradžių aš galvojau...todėl, kad...“; „Bet tuomet pabaigoje aš 

galvojau...todėl, kad...“  

Refleksija 

(apgalvokite 

mokymosi tikslus) 

Paklauskite vaikų 

Kodėl yra svarbu iš karto neteisti kitų žmonių veiksmų? Kaip mes 

galime išsiaiškinti, kodėl kas nors elgiasi vienaip ar kitaip?  

Kultūrinis 

artefaktas 

(Gali būti sesijos 

dalimi arba 

papildomas)  

Pamokoje 

Paprašykite vaikų nupiešti laimingą / nelaimingą / piktą / 

susijaudinusį vaiką (arba iškirpkite paveikslėlius iš žurnalų ir lai 
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Galvos raiščiai vaidmenų žaidimui (priklijuokite paveikslėlius prie raiščio, kad vaikai 

galėtų juos užsidėti ant galvos)  

 

  

 vaikai jiems priskiria minėtas nuotaikas). Nupieškite veidukams 

minčių debesėlius ir paveikslėlius juose, tam, kad parodytumėte 

daugybę skirtingų priežasčių, kodėl jie galėtų šitaip jaustis.  

Po pamokos 

Sukurkite didžiulį koliažą iš klasės portretų kur vaikai pozuoja 

atrodydami liūdni / laimingi / susijaudinę / išsigandę ir t. t. su 

paveikslėliais minčių debesėliuose, kurie parodytų, kodėl jie taip 

jaučiasi (nepamirškite pasirūpinti tėvų sutikimais naudoti šias 

nuotraukas).  
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Pamokos scenarijus | Sesija 6 

Kultūrinis tekstas Pelėda šikšnosparnis, šikšnosparnis pelėda   

Amžius 5-6 metai 

Platformos 

naudojimas 

Sinchroninis 

Tema Nuostatos 

Potemė 

(įtraukite apibrėžimą 

iš žodynėlio) 

Tolerancija 

Tolerancija yra pagarba turtingai mūsų pasaulio kultūrų įvairovei, 

mūsų saviraiškos ir skirtingų buvimo žmogumi formų priėmimas ir 

vertinimas. Ji yra ugdoma žinojimu, atvirumu, komunikacija, minties 

laisve, sąžine ir tikėjimu.  

Mokymosi tikslai Dialogas ir argumentacija Aš galiu gerbti kitų idėjas 

Kultūrinis tikslas Aš galiu suprasti, kodėl yra svarbu 

gerbti ir vertinti žmones, kurie yra 

kitokie nei aš.  

Pamokos eiga 

Pasidalinkite 

filmu/knyga 

(įtraukite iš anksto 

paruoštą užduotį jei 

tinkama) 

 

 

 

 

Pristatykite knygą perskaitydami pavadinimą: „Pelėda šikšnosparnis, 

šikšnosparnis pelėda“.  

Paklauskite vaikų: „Kodėl svarbu gerbti žmones, kurie nėra tokie pat, 

kaip jūs?“  

Paskaitykite / pavartykite knygą, skatindami vaikus komentuoti.  

Istorijos pabaigoje paprašykite vaikų atsisukti į šalia sėdintį klasės 

draugą ir perpasakoti istoriją vienas kitam. Jie gali tai daryti greitai, 

tarsi žaisdami žaidimą, kuriame partneriai vienas po kito istorijos 

įvykius bando perpasakoti kuo greičiau.  

Mintys visos 

klasės/grupinei 

diskusijai 

 

 

Įtraukiant diskusinius 

klausimus/diskusinius 

teiginius/dilemas 

 

Visos klasės diskusija 

Pristatykite diskusijos ir argumentacijos tikslą: „Aš galiu gerbti kitų 

mintis“. Paklauskite vaikų, kaip jie gali parodyti, kad klausosi ir 

gerbia kitų idėjas?   
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Raktinis klausimas: „Kodėl buvo svarbu, jog dvi šeimos išmoktų 

gyventi kartu ir dalintis?“  

Papildomi klausimai, padedantys įsitraukti diskutuojant apie pagarbą 

skirtumams:  

• Kaip gyvūnai jaučiasi dėl dalinimosi šaka, pažvelkite į jų 

išraiškas, ką jos jums sako?  

• Kodėl mamytė šikšnosparnė ir mamytė pelėda galėjo jaustis taip 

pat?  

• Kas nutinka pelėdų ir šikšnosparnių šeimynoms, kai tampa 

vėjuota?  

• Kaip jaučiasi mamos, kai jų vaikus vėjas nupučia į audrą?  

Platformos 

užsiėmimas 

(Patikslinkite ar 

sinchroninis ar 

nesinchroninis)  

Sinchroninis  

Prieš prisijungdami prie interneto, paprašykite vaikų pasirinkti 

istorijos dalį, kuri jiems atrodo pati svarbiausia. Paprašykite pagrįsti 

savo atsakymus. Pasirinkite vieną atsakymą, paminėtą keletą kartų 

tam, kad pasidalintumėte su kita klase ir nepamirškite įtraukti 

priežastį, kodėl manote, jog ši istorijos dalis buvo svarbi.  

 

Tai bus pirmoji proga dirbti su kita klase savo šalyje. Pirmiausia 

skirkite laiko prisistatymui vieni kitiems platformoje. Jeigu įmanoma, 

tai galėtų būti gyvas bendravimas naudojantis vaizdo transliavimu 

(pvz., per „Skype“).  

Tuomet pasidalinkite mintimis (ir svarbiausiomis istorijos dalimis, 

kurias išsirinkote) ir aptarkite savo atsakymus į klausimą: 

Kodėl buvo svarbu, kad dvi šeimynos išmoktų gyventi kartu ir 

dalintis? 

Refleksija 

(reflektuokite 

mokymosi tikslus) 

Refleksija: 

Kaip mes parodėme, jog klausomės savo bendraamžių? Kaip mes 

gerbėme kitų idėjas?  
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Kultūrinis 

artefaktas 

(Gali būti sesijos dalis 

arba papildomas) 

 

 

Pamokoje 

Nupieškite pelėdas ir šikšnosparnius laimingai gyvenančius kartu – ką 

jie galėtų veikti kartu?  

Po pamokos 

Istorijoje pelėdos ir šikšnosparniai išmoko gyventi vieni su kitais, 

vertindami vieni kitų skirtumus.  

Paskatinkite vaikus pasidomėti skirtingais naktiniais gyvūnais, kurie 

gyvena jūsų vietinėje aplinkoje arba netolimose kaimiškose vietovėse, 

vandenyne, jūroje. Sukurkite koliažą, kuris parodytų, kaip jie visi 

kartu laimingai gyvena.  
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Pamokos scenarijus | Sesija 7  

Kultūrinis 

tekstas: 

Dičkis randa trimitą 

Filmo trukmė 4:20 

Amžius 5-6 

Tema Dispozicija (paskirstymas) 

Platformos 

naudojimas 

Naudojimas sinchroniškai. 

Šią pamoką reikia susiporuoti su kita klase ir tą pačią pamoką tuo pačiu metu 

vesti ir kitoje jūsų šalies klasėje, kad mokiniai galėtų bendrauti ir keistis 

idėjomis. Platforma turi naudotis tik mokytojas, kai jis apibendrina klasės 

idėjas. 

Potemė 

(įtraukti 

apibrėžimą iš 

žodynėlio) 

Įtraukimas (inkliuzija) 

Įtraukimą galima apibrėžti kaip požiūrį ir veiksmus, kuriais grindžiamas 

asmens dalyvavimas dialoge apie įvairovę. Norėdami palengvinti 

bendradarbiavimą, asmenys turėtų vertinti įvairovę, gerbti kitus ir būti 

pasirengę įveikti išankstines nuostatas ir ieškoti kompromisų (Europos 

Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba, 2006). 

Mokymosi 

tikslai 

Dialogas ir argumentai Gebu atsakymus argumentuoti.  

Kultūrinio mokymosi 

tikslas 

Aš galiu pagrįsti įtraukimo poreikį / vertę. 

Pamokos struktūra  

Dalytis filmu / 

knyga 

1. Paaiškinkite klasei, kad šioje pamokoje jie naudosis technologijomis 

(internetine platforma) ir dalinsis savo idėjomis ir rezultatais su kita savo 

šalies klase. 

2. Filmo žiūrėjimas  

Veikla, skirta 

skatinti 

mąstymą 

(pasirenkama 

trumpa 

užduotis) 

1. Paklauskite mokinių: „Ką jūs manote apie šį filmą?“ „Kodėl taip 

galvojate? Kas yra veikėjai?“ 



Pamokos planas | Dialogas ir argumentacija kultūrinio raštingumo mokymuisi mokyklose  
 

 

Idėjos visos 

klasės / grupės 

diskusijai. 

 

Įskaitant 

diskusijų 

klausimus / 

kalbėjimo 

akcentus / 

dilemas 

 

Platformos veikla: 

Pasidalykite dialogo ar argumentacijos tikslais su klase ir pateikite šiuos ar 

panašias pokalbio skatinimo frazes: „Jam gerai sekasi ... nes .... Jam nelabai 

sekasi ... nes ... “. 

Žiūrėkite filmą 3 epizodais:  

Dičkis prieš trimitą (0: 00–1: 10) 

Dičkis randa trimitą (1: 10–2: 40) 

Dičkis praranda trimitą (2:40 pabaiga) 

Užduokite šiuos klausimus po kiekvieno iš aukščiau pateiktų epizodų: 

● Kuo kiekvienas veikėjas išsiskiria, kokie jo gebėjimai ypatingi? Kodėl 

taip manai? 

● Kokie kiekvieno veikėjo gebėjimai nėra itin geri? Kodėl taip manai? 

 

Naudodami platformą komentuokite abu veikėjus pateikdami apibendrintus 

mokinių atsakymus. Klasė, su kuria esate susiję, padaro tą patį. Gavę jų 

atsakymus, aptarkite, kaip kitos klasės įvardyti veikėjų įgūdžiai siejasi su 

jūsų. Panašūs ar skiriasi. (Pastaba: jei atsakymai yra panašūs, 

padiskutuokite apie tai).  

Gilinantis 

klausimas 

Pateikite klasei klausimą: „Kodėl Dičkis yra svarbus istorijos veikėjas?"  

Pasidalykite savo idėjas ir jausmus. 

Refleksijos 

veikla 

(apmąstykite 

mokymosi 

tikslus) 

 

Kultūrinis 

artefaktas 

(Gali būti 

sesijos dalis 

arba 

papildoma) 

 

 

Reikalingos medžiagos: Kartoninis popierius (skirtingų spalvų), lazdelės 

(ledų ar pan., tinkamos gaminti lėlėms), klijai.  

  

Duokite kiekvienam mokiniui kartono lapą (skirtingų spalvų skirtingiems 

mokiniams), lazdelę. Paprašykite jų nupiešti veikėją (arba save) ant kartono 

ir tada padėkite jiems priklijuoti ant lazdelės. Kai visi mokiniai užbaigs savo 

personažus, paprašykite jų laikyti savo personažus priešais savo veidą. 

Nufotografuokite visą klasę ir įkelkite ją į platformą. 
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Kai gausite paveikslėlį iš kitos klasės, aptarkite, kuo panašūs ir kuo skiriasi 

abiejų klasių vaizdai. Aptarkite, kokie mes visi esame skirtingi, bet visi 

priimame vienas kitą. 

Platformos 

veikla 

(Nurodykite, ar 

sinchroninis, ar 

asinchroninis) 

 

Sinchroninė  
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Du veikėjai 
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Pamokos scenarijus | Sesija 8 

Kultūrinis 

tekstas 

Babuinas mėnulyje 

Filmo trukmė 6:00 min.  

Amžius 5-6 metai 

Platformos 

naudojimas 

Sinchroninis 

Šią pamoką turite būti suporuoti su kita klase ir ta pati pamoka turėtų būti 

vedama tuo pačiu metu abiejose klasėse jūsų šalyje, kad mokiniai galėtų 

bendrauti ir keistis idėjomis. Platforma turėtų būti naudojama tik mokytojo, 

kuris apibendrins klasės idėjas.  

Tema Savybės ir buvimas europiečiu 

Potemė 

(įtraukite 

apibrėžimą iš 

žodynėlio) 

Priklausymas 

Priklausymas yra narystės bendruomenėse konceptualizavimo priemonė 

(pvz.: šeima, mokykla, klubai) arba priklausymo bendruomenei jausmas.  

Empatija 

„Kas nutinka, kuomet įsijaučiame į kito situaciją ir patiriame to asmens 

emocijas, tarsi jos būtų mūsų pačių (Lipman 2003). Tai apima ir abipusį 

supratimą. 

Mokymosi 

tikslai 

Dialogas ir argumentacija Aš galiu galvoti ir kalbėti apie skirtingus 

požiūrius. 

Aš galiu prisidėti prie kitų idėjų. 

Kultūrinis tikslas Aš galiu apgalvoti, reflektuoti tokius 

klausimus: kur yra namai? Ar namai ten, kur 

tu esi, ar ten, iš kur esi kilęs? Kur jauti, kad 

priklausai?  

Pamokos eiga 

Pasidalinkite 

filmu / knyga 

(įtraukiant iš 

anksto 

paruoštas 

užduotis, jei 

tinkama) 

Paklauskite vaikų: kas yra namai? 

Paprašykite vaikų užsirašyti vieną mintį ant popieriaus lapo ir prisekti jį prie 

lentos priešais klasę.  

Pažiūrėkite filmą, paskatinkite vaikus įdėmiai klausytis garsų fone, aptarkite 

juos. Ar šie garsai iš mėnulio, ar iš Žemės? 
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Užsiėmimas 

skatinti 

mąstymą 

(pasirenkama 

trumpa užduotis 

) 

Po filmo peržiūros paklauskite vaikų:  

Kaip manote, apie ką buvo filmas?  

Ar babuinas namie? Kam jis jaučiasi priklausąs? 

Paprašykite vaikų atsakyti į klausimą ir paaiškinti, kodėl vieni kitiems 

pritaria ar nepritaria.   

Susiekite filmo vietas su vaikų mintimis. 

Idėjos bendrai 

klasės/grupinei 

diskusijai 

 

 

Įtraukiant 

diskusinius 

klausimus / 

diskusinius 

teiginius / 

dilemas  

 

Bendra klasės diskusija 

Pristatykite diskusijos ir argumentacijos tikslą: Aš galiu galvoti ir kalbėti 

apie skirtingus požiūrius ir Aš galiu prisidėti prie kitų idėjų. Aptarkite, ką 

tai galėtų reikšti, kai mokiniai bando susieti savo idėjas su vienas kito 

idėjomis. Pristatykite sakinių šablonus: „Papildant tai, ką pasakė X...“ arba 

„Aš pritariu X minčiai ir norėčiau papildyti...“ 

Pažvelkite į vaikų idėjas lentoje (prieš tai parengtos užduoties) tema: „Kas 

yra namai?“ 

Padiskutuokite su vaikais, kodėl žodis „namai“ gali turėti skirtingas 

reikšmes skirtingiems žmonėms. Susiekite paveikslėlį, kuriame 

vaizduojamas namas, su diskusija ir paklauskite: „Ar babuinas namuose? 

Kam jis jaučiasi priklausąs?“ 

Paklauskite vaikų: „Kas jums yra namai? Kam jūs priklausote?“ 

Suporuokite vaikus, kad šie paeiliui aptartų klausimus. Paprašykite vaikų 

suteikti vieni kitiems atgalinį ryšį apie jų idėjas.  

Kultūrinis 

artefaktas 

(Gali būti 

sesijos dalimi 

arba 

papildomas) 

 

Pamokos metu 

Išdalinkite dėlionės formą (apačioje) ir paprašykite vaikų ant šios dėlionės 

detalės nupiešti paveikslėlį tema: „Ką jums reiškia namai?“ 

Paprašykite vaikų susėsti ratu su savo piešiniais ir sudėti savo dėlionės 

detales į vieną didelę dėlionę. Tuomet vaikai gali aptarti savo piešinius ir 

argumentuoti, kodėl pasirinko nupiešti tai, ką nupiešė.  

 

ARBA po pamokos 
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Sukurkite didelį, labiau detalizuotą meno kūrinį, naudodami skirtingas 

priemones tam, kad pristatytumėte mintį: „Namai yra ten, kur širdis”. 

Platformos 

užsiėmimas 

Sinchroninis 

(gyvai) 

 

Susitarkite dėl laiko tam, kad galėtumėte surengti diskusiją internetu su jūsų 

partnere klase.  

Pradėkite diskusiją įkeldami klasės dėlionės nuotrauką tema „Ką reiškia 

namai“. Parašykite paaiškinimą kitos klasės mokytojui apie tai, kaip jūsų 

klasė apibrėžė, apibūdino žodžio „namai“ reikšmę. Kai sulauksite kitos 

klasės dėlionės nuotraukos, aptarkite panašumus, taip pat, kaip tai padeda 

jūsų klasei patobulinti savo apibrėžimą. Atsakykite kitai klasei ir 

pabandykite sukurti bendrą apibrėžimą, žodžiui „namai“. „Namai, tai...“ 

Refleksija 

(reflektuokite 

mokymosi 

tikslus) 

Kaip skirtingi požiūriai padėjo vaikams suprasti skirtumą tarp namo ir 

namų?  

 



Pamokos planas | Dialogas ir argumentacija kultūrinio raštingumo mokymuisi mokyklose  
 

 

Paveikslėlis 1 

„Ar babuinas namie?” „Kam jis jaučiasi priklausąs?“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėlionės detalė 
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Pamokos scenarijus | Sesija 9 

Kultūrinis 

tekstas 

Aš vaikštau su Vanesa 

Amžius 5-6 metai 

Tema Socialinė atsakomybė  

Platformos 

naudojimas 

Sinchroninis 

Šiai pamokai turite būti suporuoti su kita klase. Ta pati pamoka turėtų būti 

vedama tuo pačiu metu abiejose klasėse jūsų šalyje, kad mokiniai galėtų 

bendrauti ir keistis idėjomis. Platforma turėtų būti naudojama tik mokytojo, 

kuris apibendrins klasės idėjas.  

Potemė 

(įtraukite 

apibrėžimą iš 

žodynėlio) 

Socialinė / pilietinė kompetencija: Joje telpa asmeninė, tarpasmeninė ir 

tarpkultūrinė kompetencija ir apima visų formų elgesį, kuris rengia asmenis 

efektyviai ir konstruktyviai dalyvauti socialiniame ir profesiniame gyvenime, 

ypač augančiose diversiškose visuomenėse, spendžiant konfliktus, jei būtina. 

Pilietinė kompetencija įgalina individus pilnai dalyvauti civiliniame 

gyvenime, ji pagrįsta socialinių, politinių konceptų ir struktūrų žinojimu, ir 

įsipareigojimu aktyviam ir demokratiškam dalyvavimui (EP & CofEU 2006). 

Mokymosi 

tikslai 

Dialogas ir argumentacija Aš galiu remtis kitų idėjomis. 

Kultūrinio mokymosi tikslas Aš galiu diskutuoti, kaip užtikrinti, jog visi 

jaustųsi bendruomenės dalimi.  

Pamokos eiga 

Pasidalinkite 

filmu/knyga 

(įtraukite iš 

anksto 

paruoštą 

užduotį, jei 

tinkama) 

 

1. Aptarkite knygos viršelį ir pavadinimą. 

2. Paprašykite vaikų apžiūrėti titulinį puslapį ir apibūdinti sceną. 

3. Pristatykite Vanesą, remdamiesi tituliniu puslapiu, kuriame Vanesa 

vaizduojama besikraustanti į naujus namus. 

4. Pasidalinkite knyga su vaikais. Paprašykite rasti Vanesą kiekviename 

puslapyje.  

Užduotis 

mąstymo 

skatinimui 

(pasirenkama 

trumpa 

užduotis ) 

Pristatykite du reprezentatyvius epizodus iš istorijos, kuriuose Vanesa jaučiasi 

atskirta (pvz.: šviesiaplaukis berniukas prieina prie Vanesos, Vanesa pereina 

gatvę viena). Paprašykite mokinių sekti kiekvieno veikėjo mintis, parodydami 

iliustraciją iš pasirinkto epizodo ir paklausdami kokios, jų nuomone, yra šių 
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veikėjų mintys ir jausmai (kiekvienas mokinys gali turėti skirtingą nuomonę 

apie veikėjų mintis ir emocijas).  

Idėjos 

bendrai 

klasės/grupi

nei diskusijai 

 

Įtraukiant 

diskusinius 

klausimus/ 

diskusinius 

teiginius/dile

mas 

 

Pasidalinkite dialogo ir argumentacijos tikslu. 

Pristatykite dialogo ir argumentacijos tikslą: Aš galiu remtis kitų idėjomis.  

Suskirstykite vaikus į mažas grupeles po tris / keturis mokinius ir pristatykite 

jiems šį diskusinį teiginį: „Vanesa šioje istorijoje yra nelaiminga. Ar sutinkate, 

ar ne ir kodėl?“ 

Tuomet paprašykite kiekvienos grupės palyginti pirmą istorijos puslapį su 

paskutiniu (darbalapiai apačioje). 

Trumpi klausimai, kuriuos galite panaudoti siekdami paskatinti diskusiją:  

● Kaip Vanesa jaučiasi dviejose skirtingose istorijos stadijose?  

● Kaip jaučiasi mergaitė geltona suknele?  

● Remdamiesi veikėjų jausmais, pasvarstykite, kaip jie pasielgs kitą 

rytą?  

● Paprašykite vaikų pastebėti Vanesą skirtinguose puslapiuose.  

● Paprašykite vaikų pastebėti šviesiaplaukį berniuką ir pakomentuoti jo 

padėtį per santykį su kitais.  

● Kaip, jūsų nuomone, pagrindiniai veikėjai (Vanesa ir šviesiaplaukis 

berniukas) jaučiasi dabar?  

● Kaip Vanesos situacija keitėsi istorijos metu?  

Naudodamiesi platforma, parašykite anotaciją dviem paveikslėliams 

(pirmame ir paskutiniame puslapyje) su atsakymų santrauka. Klasė, su kuria 

bendradarbiaujate, padarys tą patį. Kai sulauksite kitos klasės atsakymų, 

padiskutuokite palygindami abiejų klasių atsakymus.  

Refleksija 

(reflektuokite 

mokymosi 

tikslus) 

 

Kultūrinis 

artefaktas 

(Gali būti 

sesijos dalis 

arba 

papildomas) 

Paprašykite mokinių įsivaizduoti, jog kitą savaitę prie klasės prisijungs naujas 

bendraklasis. Paprašykite nupiešti, kaip jie galėtų padėti naujam bendraklasiui 

pasijusti bendruomenės dalimi.  
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Darbalapis (Platformos šaltinis) 
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Pamokos scenarijus | Sesija 10 

Kultūrinis 

tekstas 

Rašinėti 

Puslapių skaičius 15 

Amžius 5-6 metai 

Tema Socialinė atsakomybė 

Potemė (įtraukite 

apibrėžimą iš 

žodynėlio) 

Bendradarbiavimas 

Platformos 

naudojimas 

Sinchroninis 

Šią pamoką turite būti suporuoti su kita klase. Ta pati pamoka turėtų būti 

vedama tuo pačiu metu abiejose klasėse jūsų šalyje, kad mokiniai galėtų 

bendrauti ir keistis idėjomis. Platforma turėtų būti naudojama tik 

mokytojo, kuris apibendrins klasės idėjas. 

Mokymosi tikslai Dialogas ir 

argumentacija 

Aš galiu pagrįsti savo idėjas 

 Kultūrinis mokymosi 

tikslas 

Aš galiu suprantu, jog mūsų lūkesčiai gali būti 

nuginčyti, kai bendradarbiaujame su kitais.  

Pamokos eiga 

Pasidalinkite 

filmu/knyga 

(įtraukite iš anksto 

paruoštą užduotį, 

jei tinkama) 

      

Parodykite mokiniams knygos viršelį ir paklauskite, apie ką jų nuomone 

ši knyga bus.  

Paskatinkite mokinius pagalvoti, kodėl viršelis pristatytas tokiu būdu. 

Apie ką jis verčia susimąstyti?  

Kieno pėdsakai yra ant grindų?  

Padiskutuokite, kodėl knyga skaitoma iš dešinės į kairę ir pabandykite 

paaiškinti. 

Tuomet pasidalinkite knyga iki dešimto puslapio ir paskatinkite vaikus 

komentuoti.  

Pristatykite 10 psl. ekrano nuotrauką tam, kad aptartumėte vaikų 

lūkesčius dėl tolimesnio knygos turinio. Remkitės klausimų pavyzdžiais:  

1) Kieno tai ranka? 

2) Kodėl ranka sugriebė berniuką? 
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Pabaikite knygą iki galo ir paklauskite šių klausimų:  

1) Ar tikėjotės tokios mamos reakcijos?  

2) Kodėl, jūsų nuomone, mama nebarė vaiko?  

Užduotis 

mąstymo 

skatinimui 

(pasirenkama 

trumpa užduotis ) 

Diskusinis teiginys: „Žmonėms turėtų būti leidžiama rašyti ir piešti ant 

sienų. Ar sutinkate, ar ne ir kodėl?   

Mokytojai gali sudaryti sąrašą, kada mums leidžiama piešti ant sienų 

(remiantis atsakymais) ir kuomet piešti ant sienų nėra gerai.  

Idėjos bendrai 

klasės / grupinei 

diskusijai 

 

Įtraukiant 

diskusinius 

klausimus / 

diskusinius 

teiginius / dilemas 

      

Pasidalinkite dialogo ir argumentacijos tikslu: „Aš galiu pagrįsti savo 

idėjas“.  

Paprašykite vaikų padiskutuoti grupelėse apie bendradarbiavimo 

privalumus, o tuomet bendradarbiaukite kurdami skrajutę, kuri parodytų 

bendradarbiavimo privalumus, pagrindžiant, kodėl buvo pasirinkti būtent 

šie paveikslėliai. Vietoj piešimo, mokiniai taip pat gali kurti koliažą 

naudodami paveikslėlius iš laikraščių ir žurnalų.  

Pabaigus užduotį, paskatinkite vaikus aptarti bendradarbiavimą kuriant 

šią skrajutę. 

Užsiėmimas 

(reflektuokite 

mokymosi 

tikslus) 

 

Kultūrinis 

artefaktas 

(Gali būti sesijos 

dalis arba 

papildomas) 

 

Susieta su tema: Paprašykite vaikų bendradarbiauti, kad sukurtų 

skrajutę, kuri atskleistų bendradarbiavimo privalumus kaip paaiškinta 

viršuje (žr. bendros klasės diskusijos užsiėmimą).  

Susieta su knyga: Kiekviena klasė bendradarbiaudama su mokytoju 

sukurs ant didelio popieriaus lapo paveikslą, vaizduojantį, kaip šie norėtų 

išdažyti sieną mokykloje arba klasėje.   

Platformos 

užsiėmimas 

(išskirkite ar 

sinchroninis ar 

asinchroninis) 

Du mokytojai gali nufotografuoti kultūrinį artefaktą ir pasidalinti juo 

platformoje.  

Tuomet kiekvienas kitos klasės mokinys gali pridėti šypsenėles ant tų 

kitos klasės kultūrinio artefakto dalių, kurios jiems patiko.  
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10 psl. 
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Pamokos scenarijus | Sesija 11 

Kultūrinis 

tekstas 

Balbúrdia (Netvarka) 

Amžius 5/6 metai 

Tema Socialinė atsakomybė 

Potemė 

(įtraukite 

apibrėžimą iš 

žodynėlio) 

Darnus vystymasis 

Tai apima socialines ir ekonomines problemas ir yra apibrėžiama kaip 

„patenkinti dabartinių kartų poreikius nepakenkiant ateities kartų 

galimybėms patenkinti savo poreikius “(t. y. užtikrinti geresnę gyvenimo 

kokybę visiems, tiek dabartinėms, tiek ateinančioms kartoms). Vienas iš 

tvaraus vystymosi aspektų yra klimato kaitos problemos sprendimas. 

Mokymosi 

tikslai 

Dialogas ir argumentacija Aš galiu pagrįsti savo atsakymus 

naudodamasis sakinio formuluote: „Aš 

manau…todėl, kad…“ 

Kultūrinio mokymosi tikslas Gebu apibūdinti vartotojiškumo padarinius. 

Galiu palyginti trokštamų dalykų ir tų 

dalykų, kurių mums reikia, vertę.  

Gebu įvertinti žmonių atsakomybę aplinkai.  

Pamokos eiga 

Peržiūrėkite 

filmą / knygą 

(įtraukite iš 

anksto 

paruoštą 

užduotį jei 

tinkama) 

 

Apžiūrėkite knygos viršelį.  

Ką pastebėjote? Kokių klausimų kilo?  

Pažvelkite į pavadinimą Balbúrdia ir paaiškinkite, jog portugališkai tai 

reiškia didelę netvarką.  

Pažvelkite į paskutiniuosius puslapius, titulinį puslapį ir pirmuosius tris 

dvigubus puslapius.   

Kas keičiasi? Ką daro vaikas?   

Kitame puslapyje kalbėkite apie tai, kas pasikeitė, bet atkreipkite vaikų 

dėmesį į berniuko veidą (galite naudoti vaizdo ieškiklį, kad padėtumėte 

vaikams susikoncentruoti). 

Ką jis galvoja?  
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Padrąsinkite vaikus įdėmiai pažvelgti į netvarką. Kokius objektus jie gali 

atpažinti?  

Sekite vaiką puslapiuose, kuomet šis bėga nuo „netvarkos pabaisos“. Kaip 

jis jaučiasi? 

Kai vaikas įkopia į medį, atkreipkite vaikų dėmesį į išraišką pabaisos veide. 

Kas pasikeitė?  

Stebėkite berniuką puslapiuose, kaip šis bando įveikti savo „netvarkos 

pabaisą“. Stebėkite kaip keičiasi pabaisos veido išraiška. Kodėl vaikas bando 

atgauti savo daiktus? Kas pasikeitė?  

Pažvelkite į paskutiniuosius puslapius. Ką berniukas padarė su savo 

netvarka? Kodėl?    

Užsiėmimas 

skatinti 

mąstymą 

(pasirenkama 

trumpa 

užduotis ) 

Parodykite vaikams įvairių daiktų, kuriuos jie yra naudoję gyvenime. Daiktų 

krūvoje gali būti: žaislų, žaidimų, knygų, dantų šepetukų, šukų, stalo įrankių, 

t.t.    

Paprašykite vaikų surūšiuoti daiktus į tuos, kurių reikia, ir tuos, kurių vaikai 

nori. Aptarkite vaikų sprendimus. Ar visuomet lengva nuspręsti, ar daikto 

reikia, ar tiesiog norima?  

Idėjos bendrai 

klasės / 

grupinei 

diskusijai 

 

 

Diskusiniai 

klausimai / 

teiginiai / 

dilemos 

Paaiškinkite tikslą: mes pagrįsime savo mintis naudodami: „Aš 

manau...todėl, kad...“  

Diskusinis klausimas – Ar turėtume pirkti tik tuos daiktus, kurių mums 

reikia? 

Padėkite vaikams aptarti šį klausimą naudojant: „Aš manau...todėl, kad...“. 

Gilinamasis 

užsiėmimas 

(pasirenkama) 

 

 

Refleksija 

(reflektuokite 

mokymosi 

tikslus) 

Aptarkite, ką šiandien išmokote. Ar tai padėjo suprasti, ką galvojo žmonės, 

kuomet šie pagrindė savo nuomonę pradėdami žodžiu „todėl“? Pasidalinkite 

ir pasidžiaukite geraisiais pavyzdžiais.  

Kultūrinis 

artefaktas 

Vaikai sukuria savo asmenines „netvarkos pabaisas“ piešdami ir kurdami 

koliažą. Koliažo kūrybai vaikai gali panaudoti žaislų, parduotuvių prekių 
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(Gali būti 

sesijos dalimi 

arba 

papildomas) 

katalogus. Paskatinkite vaikus pagalvoti apie visus daiktus, kurie jiems 

priklauso ir kuriuos naudoja. Ar jų „netvarkos pabaisa“ nekontroliuojama, 

taip, kaip vaiko knygoje? 

Platformos 

užsiėmimas 

 

Asinchroninis 

Mokytojai įkelia netvarkos pabaisų nuotraukas: kas reikalinga? Ko norima?  

Peržiūrėkite kitos klasės nuotraukas. Ką pastebėjo vaikai? Ar vaikų išskirti 

būtini jų gyvenime daiktai yra panašūs, ar skiriasi?  
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Pamokos scenarijus | Sesija 12 

Kultūrinis 

tekstas 

Kur jūrų žvaigždė? 

Amžius 5-6 metai 

Tema Socialinė atsakomybė  

Potemė 

(įtraukite 

apibrėžimą iš 

žodynėlio) 

Tai apima socialines ir ekonomines problemas ir yra apibrėžiama kaip: 

„patenkinti dabartinių kartų poreikius nepakenkiant ateities kartų 

galimybėms patenkinti savo poreikius “(t. y. užtikrinti geresnę gyvenimo 

kokybę visiems, tiek dabartinėms, tiek ateinančioms kartoms). Vienas iš 

tvaraus vystymosi aspektų yra klimato kaitos problemos sprendimas. 

Platformos 

naudojimas 

Asinchroninis dialogas. Šiai pamokai būsite suporuoti su klase iš kitos 

šalies, kurioje vyks ta pati pamoka. Jūs bendrausite per platformą, o 

bendravimas bus asinchroninis. Platforma turėtumėte naudotis tik jūs 

(mokytojas), apibendrinus klasės idėjas.  

Mokymosi 

tikslai 

Dialogas ir 

argumentacija 

Aš galiu suprasti kitų požiūrį ir prisidėti prie 

kitų žmonių idėjų.  

Kultūrinio mokymosi 

tikslas 

Aš galiu diskutuoti apie šiukšlių vandenyne 

sukeliamas pasekmes. 

Pamokos eiga 

Peržiūrėkite 

filmą / knygą 

(įtraukite iš 

anksto paruoštą 

užduotį jei 

tinkama) 

Parodykite mokiniams knygą ir paklauskite, kokių jiems kyla minčių, 

idėjų apie istoriją (klausimų pavyzdžiai: „Kas nutiko? Iš kur žinote? Ar 

žuvys laimingos? Ar banginis laimingas?“) 

 

Užsiėmimas 

skatinti 

mąstymą 

(pasirenkama 

trumpa užduotis ) 

Paprašykite vaikų susikoncentruoti į du puslapius (paveikslėliai pridėti 

pamokos plano gale) ir aptarti klausimus:  

- Kuo skiriasi šie du paveikslėliai?  

- Iš kur atsiranda visos šiukšlės? 

- Ar šiukšlės keičia vandenyną? Jei taip, kokiais būdais? Jei ne, 

paaiškinkite.  
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Idėjos bendrai 

klasės/grupinei 

diskusijai 

 

 

Diskusiniai 

klausimai / 

teiginiai / dilemos 

 

Pristatykite dialogo ir argumentacijos tikslą.  

Vaidmenų žaidimas: su skirtingais veikėjais (pvz.: jūrų žvaigždė, 

medūza, jūrų klounas, banginis, padanga, skalbimo mašina, televizorius, 

žmonės, gyvenantys pastatuose). Paprašykite mokinių išsirinkti veikėją iš 

knygos ir apibūdinti, iš kur jie (iš vandenyno arba paplūdimio), iš kur jie 

ten atsirado, kaip jie jaučiasi ten būdami ir kaip jie jaučiasi dėl pokyčių, 

vykstančių vandenyne. Vaidmenų žaidimo tikslas – padėti mokiniams 

suprasti, kokias pasekmes išgyvena kiekvienas veikėjas ir suprasti 

skirtingus požiūrius.   

Refleksija 

(reflektuokite 

mokymosi 

tikslus) 

Mokiniai aptars savo kultūrinius artefaktus prieš pasidalindami su kita 

klase.  

Kultūrinis 

artefaktas 

(Gali būti sesijos 

dalis arba 

papildomas) 

 

Mokiniai bus suskirstyti į grupes. Kiekvienai grupei bus duotas A2 dydžio 

popieriaus lapas. Kiekvienas mokinys ant lapo nupieš prieš tai pasirinktą 

veikėją (vaidmenų užsiėmimo metu). Šalia savo veikėjo jie nupieš minčių 

debesį ir paprašys mokytojo užrašyti žodį, kuris atspindėtų, ką galvoja 

žuvys apie šiukšles vandenyne.  

Platformos 

užsiėmimas 

 

Asinchroninis: Nufotografuokite arba skenuokite mokinių piešinius ir 

įkelkite į platformą. Klasė, su kuria esate suporuoti, apžiūrės nuotraukas 

ir aptars, kuo paveikslėliai panašūs ir kuo skiriasi.  
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Darbalapis 

 

Panaudokite paveikslėlius mąstymo skatinimo užsiėmimui.   
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Kultūrinis 

tekstas 

Chiripajas (filmas)  

Filmo 

trukmė 

1:30 min. 

Amžius 

 

5/6 metai 

Platformos 

naudojimas 

Asinchroninis 

Tema Darnus vystymasis (kaip socialinės atsakomybės dalis) 

Potemė 

(įtraukite 

apibrėžimą 

iš žodynėlio) 

Darnus vystymasis 

Tai apima socialines ir ekonomines problemas ir yra apibrėžiama kaip: 

„patenkinti dabartinių kartų poreikius nepakenkiant ateities kartų galimybėms 

patenkinti savo poreikius“ (t. y. užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę visiems, 

tiek dabartinėms, tiek ateinančioms kartoms). Vienas iš tvaraus vystymosi 

aspektų yra klimato kaitos problemos sprendimas. 

Mokymosi 

tikslai 

Dialogas ir argumentacija Aš galiu įvertinti idėjas ir diskutuoti apie 

alternatyvias nuomones. 

Kultūrinis tikslas 

 

Aš galiu suprasti kokią įtaką aplinkai turi 

pasirinkimai, susiję su šiukšlėmis. Galiu 

įtikinti žmones priimti kitokius pasirinkimus.  

Pamokos eiga 

Peržiūrėkite 

filmą 

(įtraukite iš 

anksto 

paruoštą 

užduotį jei 

tinkama) 

 

Peržiūrėkite filmą ir padrąsinkite mokinius pasidalinti kilusiomis mintimis 

porose. 

Žiūrėkite filmą dar kartą ir sustabdykite 1:06 min, klausdami: „Kas nutiko 

vėžliui?“. 

Aptarkite sunkią į šiukšles patekusio vėžlio padėtį. Paklauskite vaikų: „Kodėl 

ten šiukšlės? Kokią įtaką šiukšlės paplūdimyje daro aplinkai?“ 

Tęskite filmo peržiūrą sustodami 1:22 min. Paklauskite vaikų: „Kas pasikeitė 

vėžliui ir kodėl?“. 
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Užsiėmimas 

skatinti 

mąstymą 

(pasirenkama 

trumpa 

užduotis ) 

Paklauskite vaikų, kokias šiukšles jie mato savo aplinkoje (galbūt pakeliui į 

mokyklą?). Padrąsinkite apgalvoti, kam šios šiukšlės daro įtaką. Kokie 

gyvūnai gali nukentėti? (Tai gali būti pritaikyta vietiniam kontekstui: kai kurie 

projekto vaikai gyvens prie jūros, todėl supras kokią įtaką šiukšlės daro 

vėžliams). 

Idėjos 

bendrai 

klasės / 

grupinei 

diskusijai 

 

 

Diskusiniai 

klausimai / 

teiginiai / 

dilemos 

 

Bendra klasės diskusija 

Pristatykite diskusijos ir argumentacijos tikslą: „Aš galiu įvertinti idėjas ir 

diskutuoti apie alternatyvias nuomones“.  

Padalinkite klasę į dvi grupes. 

Pirma grupė diskutuoja: „Kodėl žmonės pasirenka mėtyti šiukšles 

paplūdimiuose?“. 

Antra grupė diskutuoja: „Kodėl žmonės pasirenka nemėtyti šiukšlių 

paplūdimiuose?“.   

Bendroje klasės diskusijoje aptarkite kilusias idėjas.  

Diskusinis klausimas: „Kaip galima įtikinti ką nors pagalvoti apie pasaulį prieš 

priimant sprendimus?“   

Kultūrinis 

artefaktas 

 

Pamokoje 

Vaikai dirba grupelėse po šešis ir piešia plakatus, vaizduojančius šiukšlių įtaką 

gyvūnams ir aplinkai (pritaikykite savo mokiniams taip, kad šiems būtų 

aktualu). Pvz.: miškas su liūdnais ežiukais, lapėmis, paukščiais ir t.t.  

Jie taip pat gali nupiešti savo problemos sprendimus (pvz.: žmonės meta 

šiukšles į šiukšliadėžes). Plakatų tikslas – įtikinti nemėtyti šiukšlių.  

Paprašykite grupelių paaiškinti jų pasirinkimus, susijusius su plakatu (ką 

nupiešė, kokią aplinką vaizduoja, ką daryti bandoma įtikinti žmones?). 

Pasilikite šiuos pastebėjimus kaip antraštes kultūriniam artefaktui, kuomet šis 

bus įkeltas į internetinę galeriją.  

 

ARBA po pamokos 

Paverskite šiuos piešinius labiau išpuoselėtais plakatais tam, kad vizualiai 

parodytumėte, kaip elgtis su šiukšlėmis jūsų aplinkoje. Pakabinkite šiuos 

plakatus mokykloje.  
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Platformos 

užsiėmimas 

 

Asinchroninis 

Pirmiausia pasinaudokite diskusiniu klausimu: „Kaip galite įtikinti ką nors 

pagalvoti apie pasaulį prieš priimant pasirinkimus?“.   

Pasirinkite (klasėje) dviejų grupių plakatus, kurie vaizduoja vietinę aplinką ir 

šiukšlių problemą. Įkelkite šiuos plakatus į platformą su antraštėmis, 

paaiškinančiomis, kas juose vaizduojama ir kaip jie atsako į diskusinį 

klausimą.  

Kai sulauksite kitos klasės piešinių, aptarkite ir įvertinkite idėjas klasėje. 

Kokie klausimai kyla apie kitos klasės plakatus (ar šiukšlės yra problema 

kitoje šalyje)? Kokių sprendimų imamasi kitoje šalyje, tam, kad aplinka būtų 

švari? Aptarkite skirtingas mokyklų aplinkas. Kas sutampa? Kas skiriasi?   

Sureaguokite į nuotraukas ir sulaukite atsakymų. 

(Klausimai ir atsakymai gali sustoti šiame taške arba tęstis visą savaitę (kaip 

susitars mokytojai). 

Refleksija 

(reflektuokite 

mokymosi 

tikslus) 

(Ši dalis gali būti pasibaigus veikloms platformoje ar po grupinės 

užduoties) 

Paprašykite vaikų pasidalinti nuotraukomis su klase.  

Kaip galime įtikinti žmones pakeisti savo elgesį ir atsikratyti šiukšlėmis 

tinkamai?  
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Kultūrinis 

tekstas 

Gimtadienio dovana  

Knygos ilgis 24 psl. 

Amžius 5-6  metai 

Platformos 

naudojimas 

Asinchroninis 

Tema Būti europiečiu 

Potemė 

(įtraukite 

apibrėžimą iš 

žodynėlio) 

Kultūrinis paveldas: Bendruomenėse išvystyto ir iš kartos į kartą 

perduodamo gyvenimo būdo išraiška, įskaitant papročius, praktikas, 

vietas, objektus, menines išraiškas ir vertybes.  

Mokymosi 

tikslai 

Dialogas ir 

argumentacija 

Galiu susieti (savo mintis) su kitų idėjomis. 

Aš galiu suprasti kitų jausmus. 

Kultūrinio mokymosi 

tikslai 

Aš suprantu, jog žmonės švenčia dėl skirtingų 

priežasčių ir skirtingais veiksmais.  

Pamokos eiga 

Peržiūrėkite 

filmą / knygą 

(įtraukite iš 

anksto paruoštą 

užduotį jei 

tinkama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsiėmimas 

skatinti 

mąstymą  

 

Parodykite knygos viršelį. Paklauskite mokinių, apie ką, jų nuomone, bus 

istorija sprendžiant iš pavadinimo.  

Apžiūrėkite keletą pirmų puslapių. Ar panašu į jūsų šalį (galbūt bus 

lengviau atpažįstama vaikams kitose partnerėse šalyse)? 

Pasidalinkite istorija, kviesdami vaikus komentuoti ir kolektyviai pasakoti 

istoriją pastebint, ką šie mato kiekviename puslapyje.  

 

 

Sustokite puslapyje, kuriame berniukas gauna dovaną. Kas tai galėtų būti? 

Kaip, jūsų nuomone, berniukas jaučiasi? Iš kur žinote? (paskatinkite 

vaikus pagrįsti savo atsakymus su žodžiu „todėl”). 

Tęskite istoriją: aptarkite, kaip berniukas galėtų jaustis skirtingoje istorijos 

dalyje. Įdėmiai apžiūrėkite jo veido išraišką ir jo kūno kalbą.  

Skirkite laiko paskutinių puslapių aptarimui. Ar berniukas džiaugiasi gavęs 

kiaušinį / viščiuką? Kaip jaustumėtės jūs? Ar didesnė dovana yra geriau 

nei mažesnė?  
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Idėjos bendrai 

klasės / grupinei 

diskusijai 

 

 

Diskusiniai 

klausimai / 

teiginiai / 

dilemos 

 

Istorijos pavadinimas – „Gimtadienio dovana“   

Kada gaunate arba įteikiate dovanas?  

Ar yra kitų progų, kurių metu dovanojamos dovanos? 

Sudarykite klasės sąrašą (ant didelio popieriaus lapo), kuriame būtų 

išvardinta, kokiomis progomis dovanojamos dovanos. Kokias dovanas 

dovanojame? (Aptarkite kultūriškai specifiškas dovanas, pavyzdžiui, 

Jungtinėje Karalystėje tai galėtų būti velykiniai kiaušiniai ar gėlės Motinos 

dienai). 

Pasakykite vaikams, jog ketinate pasidalinti jų dovanų idėjomis su klase iš 

kitos šalies.  

Kultūrinis 

artefaktas 

 

Ši sesijos dalis bus reikalinga kultūriniam artefaktui 

Paklauskite vaikų, ar šie norėtų nupiešti ypatingą dovaną. 

Nupieškite ir iškirpkite skirtingas dovanų idėjas, ir sukurkite klasės 

koliažą. Nupieškite didelį kvadratą su dėže, kuri simbolizuotų dovanų 

dėžę.  

Platformos 

užsiėmimas  

Asinchroninis 

Nufotografuokite klasės koliažą ir įkelkite į platformą su paaiškinimu kitos 

klasės mokytojui, kokios vaikams kilo dovanų idėjos ir kada jos 

įteikiamos. Paskatinkite vaikus pastebėti panašumus tarp dovanų, kurias 

dovanoja vieni kitiems ir paprašykite užduoti klausimus tam, kad sužinotų 

daugiau.  

Gilinamasis 

užsiėmimas 

(pasirenkama) 

Aptarkite su kitos klasės mokytoju, ar norėtumėte pratęsti diskusiją su 

klausimais: „Kaip dar mes švenčiame? Ar yra specialių užsiėmimų, į 

kuriuos įsitraukiate švenčių metu (tam tikras maistas, vakarėlis, šeimos 

lankymas, paradas)?“ 

Paprašykite vaikų atsinešti skirtingų švenčių, kuriose dalyvavo, nuotraukų. 

Aptarkite specialų maistą, kurį jie valgė švęsdami (susiekite su pamoka „Į 

prekyvietę“). Pasidalinkite šiomis mintimis su kita klase ir išskirkite 

panašumus ir skirtumus. Šis užsiėmimas gali trukti visą savaitę (turint 

laiko) ir nuvesti iki paskutinės pamokos apie miestą / kaimą.  
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Refleksija 

(reflektuokite 

mokymosi 

tikslus) 

Kaip mes parodėme, jog gebame susieti skirtingas idėjas, kurias visi 

turėjome apie šventes? Ko išmokome apie vienas kitą? 
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Kultūrinis 

tekstas 

(El Campo and La Ciudad) Miestas ir kaimas, pagal Rosa Capdevila 

Knygos ilgis 2 knygos – kiekviena po 12 psl. 

Amžius  5/6  metai 

Platformos 

naudojimas 

Asinchroninis 

Tema Būti europiečiu 

Potemė 

(įtraukite 

apibrėžimą iš 

žodynėlio) 

Kultūrinis paveldas: Bendruomenėse išvystyto ir iš kartos į kartą 

perduodamo gyvenimo būdo išraiška, įskaitant papročius, praktikas, vietas, 

objektus, menines išraiškas ir vertybes.  

Mokymosi 

tikslai 

Dialogas ir argumentacija Aš gebu gerbti kitus. 

Kultūrinio mokymosi tikslas Aš suprantu savo ir kitų vaikų gyvenimų 

panašumus ir skirtumus 

Pamokos eiga 

Peržiūrėkite 

filmą / 

knygą 

(įtraukite iš 

anksto 

paruoštą 

užduotį jei 

tinkama) 

 

Iš pradžių peržiūrėkite El Campo. Apžiūrėkite kiekvieną puslapį, klausdami 

vaikų: „Ką pastebėjote?“. Paskatinkite vaikus stebėti bendrą paveikslą, tačiau 

taip pat atkreipti dėmesį į detales, pvz.: „Ko galite nusipirkti turguje?“. 

Tuomet apžiūrėkite La Ciudad ir paklauskite vaikų: „Ką pastebėjote?“. Kai 

peržiūrėsite abi knygas, paprašykite vaikų išskirti panašumus ir skirtumus tarp 

El Campo ir La Ciudad.   

(Jei laikas ribotas, susikonsentruokite į prekyviečių puslapius)  

Užsiėmimas 

skatinti 

mąstymą 

(pasirenkama 

trumpa 

užduotis ) 

Žaiskite: „Atsistot, rankas į viršų, susiporuoti“. 

Vaikai atsistoja ir iškelia rankas į orą. Tuomet jie susiranda partnerį ir 

pliaukšteli šiam per delną. Su šiuo porininku vaikai turi sugalvoti ką nors, kas 

jų poroje yra panašu ir kas skiriasi. Tuomet jie vėl iškelia rankas ir seką kartoja 

su kitu partneriu. Užsiėmimo pabaigoje vaikai turėtų būti aptarę daugybę 

panašumų ir skirtumų tarp jų ir bendraklasių, pvz.: „Mes abu rudaplaukiai“; 

„Mes abu turime po vyresnįjį brolį“; „Mūsų akys skirtingų spalvų“; „Mano 

mėgstamiausias maistas – sūris, o tavo –šokoladas“.   

Kultūrinis 

artefaktas 

 

Ši užduotis reikalinga kultūriniam artefaktui 
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ir 

 

Platformos 

užsiėmimas 

 

Pasakykite vaikams, jog jie jau apgalvojo savo asmeninius panašumus ir 

skirtumus. Dabar jie turėtų apgalvoti mokyklos bendruomenės patirtis ir 

palyginti jas su kitos klasės (iš kitos šalies).  

Surenkite bendrą klasės diskusiją, tam, kad sudarytumėte scenų sąrašą, kurias 

fotografuosite mokykloje (pvz.: matematikos pamokoje, skaitant istorijas, 

žaidžiant, pietaujant, ir t.t.). Kas geriausiai reprezentuotų mokyklą? Kodėl? 

Paskatinkite vaikus gerbti vieni kitų idėjas ir pagrįsti išsakytas mintis. 

Padarykite nuotraukų (panašių į Roser Capdevila iliustracijas) tam, kad 

sukurtumėte knygą, pavadinimu „mokykla“.  

Svarbu: būkite atsargūs vengdami personalizuoti vaikų bruožus arba 

įsitikinkite, jog turite leidimus.   

Įkelkite mokyklos nuotraukas į platformą ir anotuokite, kas panašu ir kas 

skiriasi nuotraukose, kurių sulaukėte iš kitos klasės.  

Kas panašu ir kas skiriasi mūsų mokyklose skirtingose Europos vietose ir už 

jos ribų? 

Refleksija 

(reflektuokite 

mokymosi 

tikslus) 

Paprašykite vaikų pasidalinti pavyzdžiais, kuomet jų bendraamžiai parodė 

jiems pagarbą kalbėdami, klausydamiesi.  


