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Medţiagos pateikimas mokymo priemonėje – knygoje ir kompiuterinėje 

laikmenoje 

  Mokymo priemonė „Skaitiniai pradinių klasių mokiniams, 

turintiems klausos sutrikimą“ – komplektas, kurį sudaro pirmoji dalis – knyga, ir antroji – 

kompiuterinė laikmena.  

Knygoje tekstai ir uţduotys pateikti lietuvių kalba, uţduotys paţymėtos piktogramomis – tos, 

kurios pateiktos lietuvių kalba, ir tos, kurios pateiktos ir lietuvių, ir lietuvių gestų kalba 

kompiuterinėje laikmenoje. Taip pat piktogramomis paţymėtos kelios uţduotys, kurias mokiniai 

gali atlikti prie kompiuterio (ţaidimai). Papildoma aktuali informacija mokiniams pateikta 

skiltyse „Ar ţinai?“, o mokytojams – skiltyje „Informacija mokytojui“. 

Dauguma tekstų yra išversti į lietuvių gestų kalbą (išskyrus du tekstus – Anzelmo Matučio 

eilėraštį „Aš tavo gimtinė“ ir skelbimą „Aplankykite Pašilių stumbryną Panevėţio rajone!“), jie 

pateikti kompiuterinėje laikmenoje. Pateiktas ne tik viso teksto ar jo dalių vertimas į lietuvių 

gestų kalbą, bet ir kiekvienas teksto fragmentas susietas „Link’it“ programos principu – tekstas 

lietuvių kalba susietas su lietuvių gestų kalba pateikto teksto atkarpa. Tai leidţia labai detaliai 

analizuoti tekstą – atskirus ţodţių junginius, sakinius, pastraipas. Taip galima palyginti, kaip 

atskiri ţodţių junginiai, frazės pateikiami lietuvių kalba ir kaip – lietuvių gestų kalba, kokia jų 

reikšmė. Ne visuomet buvo galima iš viso lietuvių gestų kalba pateikto teksto „iškirpti“ atskirą 

dalį ir ją susieti su lietuvių kalbos ţodţiu, ţodţių junginiu ar sakiniu, nes skiriasi lietuvių ir 

lietuvių gestų kalbos gramatika. Todėl siejant lietuvių kalbos tekstą su lietuvių gestų kalba 

pateiktu tekstu laikytasi tokio principo – susieta tokiomis atkarpomis, kurias buvo galima 

logiškai atskirti, kurios turi konkrečią reikšmę. Taigi loginėmis teksto atkarpomis galime vadinti 

lietuvių ir lietuvių gestų kalba susietus ţodţius, ţodţių junginius, sakinio fragmentus, atskirus 

sakinius arba net pastraipas.  
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Daţnai veikėjo ar objekto apibūdinimas lietuvių kalba ir lietuvių gestų kalba skiriasi. 

Pavyzdţiui, jeigu bandytume paţodţiui versti sakinį „Jis buvo didelis smaliţius“, galime nueiti 

klaidingu keliu, nes čia kalbama ne apie fizinį dydį (didelis), bet apie pomėgio stiprumą. Jei 

mokytojas gebės ir sieks dirbti bilingviniu (dvikalbiu) metodu, mokinai ne tik geriau įsidėmės 

pavienius lietuvių kalbos ţodţius, bet ir ţinos, kokiame kontekste juos dera vartoti, kokius 

ţodţių junginius jie daţniausiai sudaro. Mokant kalbos (ir lietuvių, ir lietuvių gestų) svarbu ne 

tik siekti, kad mokiniai aktyviajame ţodyne kauptų atskiras sąvokas ir suprastų, ką jos ţymi, bet 

ir mokytųsi kiekvieną naujai išmoktą ţodį tinkamai pavartoti kalboje.  

Mokymo priemonėje dauguma uţduočių pateikta lietuvių ir lietuvių gestų kalba. Mokytojas 

ne visada tiksliai ţino, kaip taisyklingai lietuvių kalba pateiktą klausimą reiktų pateikti lietuvių 

gestų kalba arba kaip tiksliai suformuluoti uţduotį, todėl lietuvių gestų kalba pateiktos uţduotys 

– atrama mokytojui ir kartu pagalba mokiniui, kuris turi siekti išmokti perskaityti ir suprasti 

uţduočių formuluotes bei jų turinį. Pastebima, kad dauguma pradinių klasių mokinių (ir 

girdintieji, ir klausos sutrikimų turintieji) nekreipia dėmesio į uţduočių formuluotes, nemoka jų 

atidţiai perskaityti. Mokytojas neturėtų būti nuolatinis tarpininkas tarp mokinio ir mokymo 

priemonės, t.y. mokytojas turi ne tik pateikti mokymo medţiagą, bet ir mokyti mokytis. 

Mokymosi mokytis įgūdţiai, sėkmingai pradėti diegti pradinėse klasėse, bus mokiniams itin 

naudingi pagrindinėje mokykloje. Taigi pateikdamas uţduotį, mokytojas turėtų atkreipti dėmesį 

ne tik į uţduoties turinį, bet ir į formuluotę – ko prašoma, ką konkrečiai reikės padaryti, atliekant 

uţduotį, kokios strategijos prašoma laikytis (ką po ko atlikti) ir pan. 
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Kaip naudotis kompiuterinėje laikmenoje pateikta medţiaga 

    1) Kaip pasirinkti tekstus ir pradėti darbą? 

 

 

Kai atsiveria kompiuterinės laikmenos langas, 

pasirenkame „Turinį“.  

 

Atsivertę „Turinį“, pasirenkame 

reikalingą tekstą ir galime pradėti darbą.  
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2) Kaip pasirinkti kitą reikalingą tekstą, jei vieną tekstą jau esame atsivertę? 

 

Jei paspausime „Pradėti pamoką“ – 

atsivers pirmasis mokymo priemonėje pateiktas 

tekstas „Balta kumelė“. 

 

Jeigu jau esame pasirinkę tekstą „Balta kumelė“, bet 

reikalingas ne šis, o kitas tekstas, galima vėl rinktis „Turinį“ 

arba atsiversti tekstų pasirinkimui skirtą langą.  
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3) Ką daryti, jeigu videotekstas neatsidaro? 

 

4) Kaip dirbti su vaizdo medţiaga? 

4-A. Viso teksto arba teksto dalies perţiūra  

 

Jeigu neatsidaro videotektas, keliaujame į skiltį „Pagalba“ ir 

įvykdome visas instrukcijas.  

 

 

Kad sėkmingai galėtume perţiūrėti visą tekstą arba jo 

dalį bei dirbti su teksto fragmentu, turime palaukti, kol 

atsivers visas videotekstas. Kitaip negalėsime pradėti 

atskirų sakinių ar fragmentų analizės. 
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4-B. Sakinio ar fragmento perţiūra 

 

Rodykle paţymėta, kurioje vietoje yra nurodyta videoteksto 

trukmė (viso teksto arba jo dalies). Taigi atverti visą 

videotekstą – tai perţiūrėti visą nurodytą laiką trunkantį 

pasakojimą. Kai tai jau padaryta, galima pereiti prie teksto 

segmentų (ţodţių junginių, sakinių, fragmentų) analizės.  

 

 

Kai analizuojame tekstą fragmentais, paţymime vieną kurią 

teksto dalį lietuvių kalba (ta teksto dalis pabraukiama) ir 

vaizdo lange matome jos vertimą į lietuvių gestų kalbą.  
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4-C. Analizavome tekstą fragmentais, bet norime dar kartą perţiūrėti visą tekstą arba jo dalį be 

pauzių (arba grįţti į teksto pradţią)  

 

 

 

Jei buvo dirbama su tekstu, kurį sudaro kelios dalys ir, 

tarkim, iš trečios dalies norime grįţti į pirmąją, renkamės 

teksto pavadinimą po vaizdo langu, paspaudţiame 

„Teksto pradţia“ arba dar kartą pasirenkame tą dalį.  

 

 

Jei analizuojame kurią nors teksto dalį po segmentą, bet 

norime dar kartą perţiūrėti ją visą nuo pradţios be pauzių, dar 

kartą pasirenkame tą dalį ir atveriame ją visą.  
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5) Uţduočių lentelė  

5-A. Uţduotys pateiktos prie kiekvieno teksto arba, jei tekstas suskaidytas dalimis, prie kiekvienos 

teksto dalies 

 

5-B. Nurodytas kiekvienos uţduoties tipas – jei uţduotis tik lietuvių kalba, paţymėta „LK“, jei ir 

lietuvių kalba, ir lietuvių gestų kalba – „LGK“ 

 

 

Uţduotys pateiktos uţduočių 

lentelėje prie kiekvieno teksto 

arba teksto dalies.  

 

Uţduoties tipas – LK (lietuvių kalba) ir LGK 

(lietuvių gestų kalba). Tos uţduotys, kurios 

pateiktos LGK, yra pateiktos ir lietuvių kalba.  
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5-C. Jei uţduotis turi priedą, jį galite iškart atsispausdinti (tie patys priedai pateikti ir pirmosios 

komplekto dalies, knygos, gale) 

 

5-D. Lentelėje matyti, ar yra konkrečiai uţduočiai arba jos daliai priskirta informacija mokytojui 

 

 

 

 

Lentelėje matyti, ar uţduotis turi priedą. Jei 

turi – galite iškart atsispausdinti.  

 

Lentelėje paţymėta, kurioms uţduotims 

priskirta papildoma informacija mokytojui.  
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6) Kaip atsispausdinti tekstus ir uţduotis iš kompiuterinės laikmenos? 

 

7) Kaip atsiverti didesnę iliustraciją? 

 

 

 

Tekstą nukopijuokite ir perkelkite į jūsų 

naudojamą teksto tvarkyklės langą. Gali 

būti, kad jis bus perkeltas netvarkingai, 

todėl, prieš atsispausdindami, turėsite jį 

sutvarkyti.  

Iliustraciją galime padidinti paspaudus „+“ 

ţenklą.  
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Kaip panaudoti iliustracijas iš kompiuterinės laikmenos mokymo procese? 

 

 

 Šios mokymo priemonės prieigą galite rasti ir internete adresu: 

http://wedbank.eu/mokinukai/. 

 

Kokie tekstai buvo atrinkti rengiant mokymo priemonę 

Mokymo priemonei buvo atrinkti groţiniai ir informaciniai tekstai.  

Groţiniai tekstai – tai tautosakos ir literatūrinės pasakos, eilėraščiai, apysakų, pasakojimų ir 

dienoraščio fragmentai. Atrenkant groţinius tekstus, apsiribota lietuvių tautosaka ir lietuvių 

autorių kūriniais. Skaitant groţinius tekstus svarbu, kad mokiniai skirtų eiliuotus ir neeiliuotus 

tekstus, pamaţu mokytųsi ir ilgainiui suprastų, kodėl analizuojamą tekstą vadiname groţiniu (kas 

Iliustraciją galima nukopijuoti ir perkelti į 

jūsų naudojamą teksto tvarkyklės, „Paint“ 

ar kitokios programos langą ir dar ją 

padidinti. Perkėlę iliustraciją, galėsite 

padaryti ir intarpus tekstui įrašyti.  

 

 

http://wedbank.eu/mokinukai/
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jame netikra, pramanyta). Nėra gerai, jei mokytojas groţinius tekstus mokiniams pateikia kaip 

tikrus įvykius, faktus tais atvejais, kai juose aprašyta tarsi reali situacija (pvz., tėvų skyrybos, 

konfliktas mokykloje ar pan.). Groţinę literatūrą tarsi aprašytas realijas mokomi paţinti vaikai 

ilgainiui pradeda maţiau domėtis literatūriniais, fikciniais tekstais, skaitydami nuolat ieško juose 

dokumentikos, faktų, o neradę iškart nusivilia, nenori literatūrinio teksto analizuoti. Literatūros 

tekstų analizavimas neatsiejamas nuo fantazijos lavinimo, kūrybingumo ugdymo. Paprastai 

kūrybingi ir lakios vaizduotės vaikai lengviau apibendrina, pateikia išvadas, argumentuoja, taigi 

mokymas, pagrįstas vaizdinių, vaizduotės plėtimu, yra itin svarbus ugdant mąstymo gebėjimus. 

Klausos sutrikimų turintys vaikai daţnai nenoriai atitrūksta nuo savo sukauptų realių vaizdinių, 

kuriais pagrįstas jų aplinkos suvokimas, prie abstraktesnių vaizdinių konstravimo, kuriais 

paremta literatūra. Todėl mokytojų, ugdytojų taikomi mokymo metodai ugdymo procese gali 

turėti lemiamos reikšmės.  

 Informaciniai tekstai mokymo priemonėje – tai tekstai iš vaikams skirtos spaudos, 

skelbimas, pranešimas, laiškas. Pastebima, kad informaciniams tekstams analizuoti pradinėse 

klasėse skiriama per maţai dėmesio, o pagrindinėje mokykloje, prasidėjus dalykinei sistemai, 

tokių tekstų skaityti mokiniams tenka daug. Taigi svarbu, kad ir pradinėse klasėse vaikai pamaţu 

mokytųsi atpaţinti informacinius tekstus bei atsirinkti svarbiausią informaciją juose. Pradinio 

ugdymo lietuvių kalbos bendrojoje programoje taip pat nurodoma, kad pradinėse klasėse 

mokiniai turėtų skaityti ir suprasti laišką, ţinutę, skelbimą, kvietimą (reiktų nepamiršti atkreipti 

mokinių dėmesį ir į tokių tekstų rekvizitus – kreipinius, sukūrimo datą, vietą, adresantą – kas 

rašo, kviečia), informacinės medţiagos fragmentus iš vaikams skirtos spaudos ir interneto 

tinklaraščių. Paprastai vaikams patinka analizuoti informacinius tekstus, su kuriais jie susiduria 

kasdieniame gyvenime – suţinoti, kokia informacija pateikta ant autobuso, troleibuso ar 

traukinio bilieto, kas rašoma ţaislo, ţaidimo naudojimo instrukcijoje, mokinio paţymėjime, pase, 

kelionės lankstinuke ir pan. Taigi lietuvių kalbos mokymo procese galima panaudoti ne tik 

informacinius tekstus iš vaikams skirtų ţinynų, enciklopedijų, bet ir visus kitus kasdieniame 

gyvenime sutinkamus tekstus bei mokyti suprasti trumpinių ar ţenklų, kurie daţnai įtraukiami į 

informacinius tekstus, reikšmę.  

Mokant analizuoti skaitomus tekstus (groţinius ir informacinius), gali būti taikomos 

skirtingos mokymo strategijos: 1) pirmiausia aptariama nauja sudėtingesnė leksika, tada 
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skaitomas tekstas; 2) nauja leksika pateikiamame tekste yra iliustruojama; 3) mokytojas 

pirmiausia trumpai atpasakoja naujo teksto turinį, o tada tekstą skaito kartu su mokiniais po 

fragmentą; 4) lietuvių kalba pateikiamų tekstų analizė derinama su tekstų analize lietuvių gestų 

kalba ir pan. Teksto analizės mokymo metodų yra nemaţai, tačiau itin svarbu, kad mokytojo 

taikomi metodai būtų suprantami ir naudingi mokiniams ar konkrečiam mokiniui.  

Vieno teksto analizė – kelių kalbinės veiklos sričių siejimas 

Paprastai groţinio ar informacinio teksto analizė pradedama jo turinio analize – aptariame, 

apie ką yra tekstas, kas jame svarbu. Tačiau tik turinio perţiūra teksto analizė neturi pasibaigti. 

Kiekvienas perskaitytas ir aptartas tekstas yra ir puikus konkrečios leksikos vartojimo pavyzdys, 

ir gramatikos ţinioms įtvirtinti skirtų uţduočių šaltinis. Taigi naudingiausia ne „šuoliuoti per 

vadovėlius ir mokomąją medţiagą“, siekiant tik perskaityti kuo daugiau tekstų, bet ir kaskart 

atsirinkti tuos tekstus, kurie padės plačiau analizuoti lietuvių kalbos gramatikos temas, įtvirtinti 

leksiką, taigi padės mokytojui susieti kelias kalbinės veiklos sritis lietuvių kalbos mokymo 

procese – klausymą* ir kalbėjimą**, skaitymą ir rašymą.  

Perskaičius tekstą ir aptarus naują leksiką, mokytojas turėtų pateikti mokiniams uţduočių, 

kuriose šią naujai aptartą leksiką mokiniai turėtų pavartoti jau kiek kitokiame kontekste ir 

atlikdami kitokią veiklą (perskaitę kalba / atpasakoja**, rašo pagal pavyzdį, raštu kuria naują 

tekstą ir pan.). Taip vieno teksto analizė apims kelias Bendrojoje programoje apibrėţtas kalbinės 

veiklos sritis.  

14 psl. aprašyta, kaip galima perkelti tekstus ir uţduotis iš mokymo priemonės kompiuterinės 

laikmenos į įprastą teksto tvarkyklę (pvz., „Microsoft Office“ programą). Taigi mokytojas gali 

tekstus dar papildomai adaptuoti, paprastinti (jei reikalinga) arba, remdamasis šiais tekstais, kurti 

papildomas uţduotis leksikai įtvirtinti, gramatikos sistemai paţinti ir pan.  

 

* Ugdant klausos sutrikimų turinčius mokinius, orientuojamasi į tas kalbinės veiklos sritis, kurios mokiniams yra 

pasiekiamos pagal jų turimus fizinius duomenis ir realius gebėjimus, pavyzdţiui, klausymas kurčiam vaikui bus praktiškai 

neįveikiama sritis, tačiau turinčiam kochlearinį implantą ši sritis yra svarbi. 

** Kalbėjimas gali būti suprantamas ir kaip kalbėjimas lietuvių kalba (sakytine), ir kaip kalbėjimas lietuvių gestų kalba.  
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Pavyzdys. Į teksto tvarkyklę perkeliame pirmąjį fragmentą iš Kęstučio Kasparavičiaus 

„Braškių dienos“: 

Gyveno toks maţas ţalias Krokodiliukas. Jis buvo didelis smaliţius. Labiausiai uţ viską 

mėgo braškes.  

Kartą prieš miegą, gulėdamas savo ţalioje lovelėje, jis pagalvojo: 

– Kaip būtų puiku, jeigu viskas pasaulyje būtų iš braškių. 

Naktį jį aplankė Braškių fėja. Ji tyliai sušnibţdėjo: 

– Mielasis Krokodiliuk, aš galiu išpildyti visus slapčiausius, rausviausius, kvapniausius ir 

skaniausius tavo norus. 

Tada ji mostelėjo burtų lazdele ir dingo. 

 Tą patį teksto fragmentą mokytojas gali supaprastinti ir iliustruoti išskirdamas 

sudėtingesnius ţodţius: 

Gyveno maţas ţalias Krokodiliukas . Jis buvo smaliţius. (ARBA: Jis mėgo 

skaniai, saldţiai pavalgyti.) Labiausiai mėgo braškes  .  

Kartą prieš miegą jis pagalvojo: 

– Kaip būtų puiku, jeigu viskas būtų iš braškių. 

Naktį jį aplankė Braškių fėja . Ji tyliai pasakė: 

– Mielasis Krokodiliuk, aš galiu išpildyti visus tavo norus. 
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Tada ji mostelėjo burtų lazdele  ir dingo. 

Vaizdai rasti paieškos programa „Google“ čia: http://www.wallpaperslibrary.com/funny/1620-funny-

crocodile-wallpaper.html; http://www.9ori.com/en/images/strawberries.html, http://www.fairygodsistersink.com/. 

Tą patį tekstą galime panaudoti ir leksikai kartoti bei įtvirtinti (su leksikos sąrašu arba be jo): 

Gyveno toks maţas ţalias Krokodiliukas. Jis buvo didelis 

..................... . Labiausiai uţ viską mėgo ..................... . 

Kartą prieš miegą, gulėdamas savo ţalioje ....................., jis 

pagalvojo: 

– Kaip būtų puiku, jeigu viskas ..................... būtų iš braškių. 

Naktį jį aplankė Braškių ..................... . Ji tyliai sušnibţdėjo: 

– Mielasis Krokodiliuk, aš galiu išpildyti visus slapčiausius, 

rausviausius, kvapniausius ir skaniausius tavo ..................... . 

Tada ji mostelėjo ..................... lazdele ir dingo. 

braškes 

burtų 

fėja 

lovelėje 

norus 

pasaulyje 

smaliţius 

 

Taip pat tekstas gali būti naudingas gramatikos kategorijoms (pvz., daiktavardţių linksnių 

vartojimui) įtvirtinti: 

Gyveno toks maţas ţalias Krokodiliukas. Jis buvo didelis smaliţius. Labiausiai uţ viską 

mėgo (braškės – ką?) ..................... . 

Kartą prieš (miegas – ką?) ....................., gulėdamas savo ţalioje (lovelė – kur?) 

....................., jis pagalvojo: 

– Kaip būtų puiku, jeigu viskas (pasaulis – kur?) ..................... būtų iš (braškės – ko?) 

...................... 

Naktį jį aplankė Braškių fėja. Ji tyliai sušnibţdėjo: 

http://www.wallpaperslibrary.com/funny/1620-funny-crocodile-wallpaper.html
http://www.wallpaperslibrary.com/funny/1620-funny-crocodile-wallpaper.html
http://www.9ori.com/en/images/strawberries.html
http://www.fairygodsistersink.com/
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– Mielasis Krokodiliuk, aš galiu išpildyti visus slapčiausius, rausviausius, kvapniausius ir 

skaniausius tavo (norai – kas?) ...................... 

Tada ji mostelėjo burtų (lazdelė – kuo?) ..................... ir dingo. 

 

Skaitymo ir rašymo pasiekimų vertinimas pradinėse klasėse 

 Lietuvių kalbos mokymo procese svarbus mokinių ţinių ir gebėjimo vertinimas ir kartu 

mokytojo darbo įsivertinimas. Mokinių ţinių ir gebėjimų vertinimas balais pradedamas nuo 5 

klasės, tačiau vertinti pradedame jau pradinėse klasėse.  

Pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrojoje programoje apibrėţtos keturios kalbinės 

veiklos sritys, į kurias turėtų orientuotis mokytojas – tai klausymas (sakytinio teksto suvokimas), 

kalbėjimas (sakytinio teksto kūrimas), skaitymas (rašytinio teksto suvokimas) ir rašymas 

(rašytinio teksto kūrimas). Pasiekimų sritys lygiais vertinamos pirmajame ir antrajame pradinių 

klasių koncentre (1–2 klasėje ir 3–4 klasėje). Programoje išskirti trys pasiekimų vertinimo lygiai: 

patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis. Nors svarbios visos keturios Bendrojoje programoje 

apibrėţtos kalbinės veiklos sritys, tačiau ugdant klausos sutrikimų turinčius mokinius labiausiai 

orientuojamasi į tas, kurios mokiniams yra pasiekiamos pagal jų turimus fizinius duomenis ir 

realius gebėjimus, pavyzdţiui, klausymas kurčiam vaikui bus praktiškai neįveikiama sritis, tačiau 

turinčiam kochlearinį implantą ši sritis yra svarbi.  

Praktikoje mokinių klausymo ir kalbėjimo gebėjimus (remdamiesi Bendrąja programa) 

daţniausiai vertina pradinių klasių mokytojai, logopedai, tačiau šias kalbinės veiklos sritis 

vertinti standartizuotai – visiems sutarus vertinti vienodu testu – būtų labai sudėtinga. Realiai 

pamatuojami ir standartizuotu įrankiu (testu) gali būti įvertinti skaitymo (rašytinio teksto 

suvokimo) ir rašymo (rašytinio teksto kūrimo) gebėjimai. Šiam tikslui buvo sukurta 

Standartizuota 4 klasės lietuvių kalbos programa. Tai vienas iš projekto „Standartizuotų mokinių 

pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ sukurtų 

produktų. Projektą 2009–2012 m. vykdė Ugdymo plėtotės centras. Standartizuota programa nėra 

lietuvių kalbos ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas ir negali pakeisti svarbiausio 

lietuvių kalbos ugdymo turinį reglamentuojančio dokumento – Pradinio ugdymo lietuvių kalbos 
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bendrosios programos. Tačiau Standartizuota programa naudinga mokytojams, mokyklų 

vadovams, vadovėlių ir kitų mokymo priemonių autoriams, ugdymo programų kūrėjams, 

didaktikos specialistams kaip vertingas informacijos šaltinis ir vertinimo kokybę padedantis 

uţtikrinti įrankis.  

Remdamasis Standartizuotoje programoje pateiktomis gairėmis – kokie aspektai svarbūs 

skaitant ir analizuojant tekstą, kas svarbu vertinant mokinių parašytą tekstą – mokytojas gali 

vertinti mokinių pasiekimus nebūtinai tokiu standartizuotu testu, kuriuo galės būti vertinami visi 

šalies pradinių klasių mokiniai, bet ir pats sukurdamas kokybiškesnį įrankį (testą) savo darbo 

procesui ir mokinių lietuvių kalbos pasiekimams po ilgesnio mokymosi etapo įvertinti: po 

pusmečio, metų, mokiniams baigiant pirmąjį arba antrąjį koncentrą. Taigi standartizuoti 

skaitymo ir rašymo testai gali būti kuriami ir pačių pradinių klasių mokytojų (sutarus metodinėje 

grupėje ar kitaip). Taip pat ugdymo procese pasinaudojant Standartizuotos programos 

nuorodomis galima kokybiškiau organizuoti teksto analizės pamokas bei orientuoti mokinius į 

tai, kas svarbiausia kuriant tekstą raštu. 

Sutarta mokinių skaitymo gebėjimus vertinti atsiţvelgus į šešis pagrindinius skaitomo 

teksto vertinimo aspektus. Tai atspindi toliau pateikta lentelė iš Standartizuotos 4 klasės lietuvių 

kalbos programos. 

Mokinių skaitymo gebėjimų skirstymas pagal skaitomo teksto vertinimo aspektus 

 

Skaitomo teksto 

vertinimo aspektai 

Mokinių skaitymo gebėjimų trumpas apibūdinimas  

Teksto esmė Atsako į teksto suvokimo klausimus nusakydamas teksto temą, pagrindinę mintį ir (arba) teksto tikslą. 

Teksto esmę nusako pateiktu pavadinimu. 

Teksto visuma ir 

detalės  

Išskiria ir aptaria pagrindinius ir antraeilius tekste paminėtus veiksmus, faktus, teiginius, įvykius, 

detales, juos susieja; randa ir paaiškina prieţasties ir pasekmės ryšius (tarp įvykių, faktų, veiksmų); 

atsako į teksto visumą apibendrinančius klausimus. 

Nuomonės / poţiūriai Išsako savo mintis apie perskaitytą tekstą. Pagrindţia savo nuomonę ar išsakytą poţiūrį, daro išvadas 

remdamasis tekste pateikta informacija. 

Veikėjai / objektai Apibūdina veikėjus / objektus bei įvertina jų veiksmus remdamasis perskaitytu tekstu, konkrečiu teksto 

fragmentu arba savais ţodţiais; išskiria pasakotoją. 

Teksto pobūdis Atskiria groţinį ir negroţinį tekstą ir įvertina skirtinguose tekstuose pateiktos informacijos pobūdį 

(tikrovė ar prasimanymas); skiria groţinių tekstų rūšis (prozą, poeziją, dramą) ir negroţinių tekstų tipus 

(laišką, skelbimą, kvietimą ir pan.). 

Kalbinė raiška Paaiškina tekste pateiktus kalbinės raiškos elementus (vaizdingus ţodţius ir posakius, perkeltinės 

reikšmės ţodţius ir posakius, sinonimus, antonimus, palyginimus, kreipinius, sušukimus ir pan.); 

supranta tekste pateiktų kalbinės raiškos priemonių prasmę.  
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Standartizuotoje programoje numatyta ir kiek dėmesio kiekvienam vertinimo 

aspektui turėtume skirti kurdami skaitymo testą. 

Standartizuoto skaitymo testo užduočių pasiskirstymas pagal skaitomo teksto vertinimo aspektus (%) 

Skaitomo teksto vertinimo aspektai Groţinis tekstas (%) Negroţinis tekstas (%) 

Teksto esmė 5 5 

Teksto visuma ir detalės 65 50 

Nuomonės / poţiūriai 10 15 

Veikėjai / objektai 5 15 

Teksto pobūdis 5 5 

Kalbinė raiška 10 10 

Iš viso 100 100 

 

Skaitymo pasiekimams tirti skirtoje testo dalyje turėtų būti pateikiami ir groţiniai, ir 

negroţiniai tekstai.  

 Mokinių rašymo gebėjimai vertinami atsiţvelgus į keturis pagrindinius parašyto teksto 

vertinimo aspektus. Numatyta, kiek dėmesio kiekvienam vertinimo aspektui turėtume skirti 

vertindami mokinio sukurtą, parašytą tekstą. Tai atspindi toliau pateiktos lentelės iš 

Standartizuotos programos. 

Mokinių rašymo gebėjimų skirstymas pagal rašymo vertinimo aspektus 

 

Rašymo vertinimo 

aspektai 

Mokinių rašymo gebėjimų trumpas apibūdinimas 

Turinys Kuria tekstą atsiţvelgdamas į pateiktą uţduotį ir įvestį, pateikia ir išskleidţia teiginius, susijusius su 

dėstoma tema, aptariama problema ir (arba) pavadinimu. 

Struktūra Logiškai ir tikslingai grafiškai atskiria pagrindines teksto struktūrines dalis (kryptinga pradţia, 

pasakojimo vystymas, išvadų formulavimas). 

Kalbinė raiška Kuria tinkamą, vientiso stiliaus tekstą, formuluoja mintis sklandţiai, rišliai, aiškiai. Mokinio 

vartojamas ţodynas yra turtingas. 

Raštingumas Rašo taisyklingai, t. y. tinkamai taiko išmoktas rašybos, skyrybos, gramatikos taisykles. 
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Standartizuoto rašymo testo užduočių vertinimas pagal vertinimo aspektus (%) 

Vertinimo aspektai Iš viso (%) 

Turinys 35 

Struktūra 20 

Raiška 20 

Raštingumas 25 

Iš viso 100 

 

Jei kuriamas skaitymo testas antrokui, vertinimo aspektai išliks tie patys. Tačiau jei 

kuriame standartizuotą rašymo uţduotį, turėtume orientuotis į tuos pačius rašymo vertinimo 

aspektus, bet kartu ir nereikalauti daugiau nei Bendrojoje programoje numatyta 1–2 klasės 

mokiniui, t. y. vertinant rašymo pasiekimus, o konkrečiai – raštingumą, reiktų atkreipti dėmesį, 

kad rašybos ir skyrybos klaidomis laikomi tik Bendrosiose programose numatyti atvejai, kuriuos 

pradinių klasių mokiniai turėtų ţinoti baigę konkretų koncentrą – 2 klasę arba 4 klasę. Taigi 

mokytojas turėtų ţymėti visas mokinių padarytas klaidas, bet jas vertinti atsiţvelgdamas tik į 

tuos rašybos ir skyrybos atvejus, kurie su mokiniais jau buvo aptarti ir kuriuos kaip konkrečiame 

koncentre privalomus ţinoti reglamentuoja Bendroji programa. Taip pat labai svarbu teisingai 

skaičiuoti klaidas, pvz., vieno tipo klaida laikoma visame rašto darbe pasikartojanti ta pati klaida 

(pvz., vienaskaitos galininko linksnio nevaldymas, t. y. mokinys nerašo nosinės ne tik tuose 

pačiuose pasikartojančiuose ţodţiuose, bet ir visame darbe vartodamas vienaskaitos galininko 

linksnį).  

 Kuriant skaitymo testą svarbu, kad tekstai mokiniams būtų nauji, bet ne sudėtingesni ir ne 

ilgesni nei anksčiau skaitytieji. Ne visi tekstai bus tinkami skaitymo testui – pavyzdţiui, jei 

groţiniame arba informaciniame tekste nepakankamai dėmesio skirta veikėjams apibūdinti, toks 

tekstas lietuvių kalbos mokymo procese gali būti naudingas, tačiau skaitymo pasiekimams 

vertinti po ilgesnio etapo netiks. Taigi turėtume pasirinkti tinkamos apimties ir turinio tekstą 

(geriausia, jei teste pateikiamas ir groţinis, ir informacinis tekstai arba galima skaitymo 

pasiekimų vertinimą atlikti dviem etapais), kuris padės atskleisti visus aspektus, kuriuos 

ketiname pamatuoti.  
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Jei kurtume skaitymo testą remdamiesi mokymo priemonės „Skaitiniai pradinių klasių 

mokiniams, turintiems klausos sutrikimų“ medţiaga, tiktų Kęstučio Kasparavičiaus „Kurmis“, 

taip pat skelbimas „Aplankykite Pašilių stumbryną Panevėţio rajone!“. Nereikėtų manyti, kad tik 

groţiniame tekste galima plačiau analizuoti kalbinę raišką. Įdomių kalbinės raiškos klausimų 

galime sukurti ir analizuodami informacinius tekstus.  

Prieš pateikdami mokiniams rašymo testą, pirmiausia juos turime mokyti planingai rašyti, 

kurti tekstą pagal pateiktą temą, pavyzdį. Bus naudinga, jei mokytojas mokys kurti tekstą pagal 

planą – tuomet mokiniai jau ţinos, kad svarbu laikytis struktūros (pradţia, dėstymas, pabaiga) ir 

temą atskleisti nuosekliai. Taigi mokytojas moko, kurioje rašto darbo dalyje ir kaip reiktų 

pristatyti temą, kurioje ir kaip ją reiktų detaliau aptarti ir kaip apibendrinti. Antroko ir ketvirtoko 

rašto darbo apimtis, pateiktos temos sudėtingumas, struktūra ir raiška skirsis. Reikia nepamiršti, 

kad antroko ir ketvirtoko raštingumą taip pat vertinsime taikydami skirtingus kriterijus.  

Mokant klausos sutrikimų turinčiuosius, svarbus rašto darbų kūrimas pagal modelį, kai 

tekstas pateikiamas tinkamos struktūros, bet ne visas (jį reikia pabaigti rašyti, kurti). Kai 

mokiniai jau geba rašyti pagal modelį, pamaţu pereinama prie teksto kūrimo – mokiniams 

siūloma patiems sukurti vieną kurią teksto dalį (dėstymo fragmentą, pradţią ir pan.). Taigi prie 

savarankiško rašto darbo kūrimo pereinama pamaţu. Rašymo pasiekimų testą, kurį vertinsime 

remdamiesi aptartais aspektais, geriausia skirti 4 klasės pabaigoje arba 5 klasės pradţioje, kai 

mokiniai jau yra pabaigę 3 ir 4 klasės kursą. Klausos sutrikimų turintiems mokiniams netiks 

tokia rašymo uţduotis, kuri reikalaus pasamprotauti, įsivaizduoti itin abstrakčius dalykus, 

reiškinius ar pan. Tema turėtų būti jau analizuota, aptarta, taigi uţduotis rašymo testui parenkama 

susiejant ją su perskaitytu tekstu, aptartu objektu ir pan.  

Pamokų planavimas 

Ugdymo procese ypač naudingas ilgalaikis pamokų planavimas, kai temos atskleidţiamos ne 

per vieną ar kelias pamokas, o per pamokų ciklus (pasirinkus temą ilgesniam laikui: savaitei, 

mėnesiui ar pan.). Temos analizę galima tęsti ne tik per lietuvių kalbos, bet ir per kitas pamokas, 

pvz., matematikos, pasaulio paţinimo, dailės, lietuvių gestų kalbos.  

1 lentelėje pateiktos kelios temos, kurias galima susieti su mokymo priemonėje pateikta 

medţiaga – tekstais, iliustracijomis ir uţduotimis. Kai temos gana plačios, jas reiktų konkretinti, 
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išskleisti. Temą sukonkretinus, dalį tekstų ir uţduočių galima būtų analizuoti pirmajame pradinių 

klasių mokinių koncentre (1–2 klasėje), o kitą dalį – antrajame koncentre (3–4 klasėje). Kai kurie 

tekstai tinka ne vienai, o kelioms temoms aptarti, todėl juos analizuodami turėtume apmąstyti, 

kaip plačiau ir įvairiau galėtume panaudoti vieną tekstą. Be to, kaip jau buvo minėta, vienas 

tekstas turėtų būti susietas ne su kuria viena, o su keliomis kalbinės veiklos sritimis.  

1 lentelė. Medžiagos pateikimas pasirinkus temą pamokų ciklui 

Temos: Atsakingumas, ţodţio tesėjimas 

Lietuvių pasaka „Kaip katė saugojo 

šuns laišką“ psl. 9 

Tekstas gali būti panaudotas kaip įvestis pradedant vieną 

kurią pateiktą temą. 

Tema: Naminiai gyvūnai (augintiniai) 

3 uţduotis psl. 15 Pasakojimas apie naminį gyvūną pagal 3 uţduotyje 

pateiktą įvestį lietuvių ir lietuvių gestų kalbomis ir 

naminio gyvūno aprašymas. Jei mokiniai neturi namuose 

savo augintinio, gali aprašyti katę Kateriną, apie kurią 

pasakojama 3 uţduotyje, arba aprašyti nupieštą katę psl. 

14 (prie teksto „Katės ţiūrėjimas“).  

Andės Milinytės „Liusijos 

dienoraštis“ psl. 15 

Tekstas gali būti panaudotas kaip įvestis pradedant temą 

apie namuose laikomus gyvūnus, jų elgesį, būdą. 

Ramutės Skučaitės šarada 

„Pardavėjas, uţvadėlis ir pavadėlis“ 

psl. 49 

Tekstas gali būti panaudotas kaip įvestis pradedant temą 

apie namuose laikomus gyvūnus – kada ir kaip jie buvo 

įsigyti (jei pirkti – kur ir uţ kiek), kiek laiko gyvena kartu 

su šeima ir pan. Taip pat galima aprašyti iliustracijoje 

pateiktą gyvūną (šunį).  

Sigito Gedos „Jūrų kiaulytė“ psl. 49 Tekstas gali būti panaudotas kaip įvestis pradedant temą 

apie namuose laikomus gyvūnus, jų elgesį, būdą. Taip pat 

galima aprašyti iliustracijoje pateiktą gyvūną (jūrų 
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kiaulytę). 

Jei buvo aptarti arba aprašyti keli namuose laikomi gyvūnai pagal mokymo priemonėje pateiktas 

iliustracijas, galima pasiūlyti aprašyti du gyvūnus palyginant jų išvaizdą (pvz., katės ir šuns; 

katės ir jūrų kiaulytės; šuns ir jūrų kiaulytės).  

Temos: Lietuva, Lietuvos gamta, gyvūnija, gamtosauga 

9 uţduotis psl. 31 ir 10 uţduotis psl. 

32 

Analizuojamas tekstas „Informacinis pranešimas, kurį 

Kęstutis gavo telefonu“ ir atliekamos 9 uţduoties A, B ir 

C dalys. Taip pat naudinga atlikti 10 uţduotį. Šios abi 

uţduotys puikiai sietųsi su pasaulio paţinimo tema apie 

gamtosaugą, ekologiją.  

Anzelmo Matučio „Aš tavo gimtinė“ 

psl. 36 

Tekstai gali būti panaudoti kaip įvestys pradedant temą 

apie Lietuvą, jos gamtą ir gyvūniją.  

Šatrijos Raganos „Kaip atrodė mūsų 

ţemė senų senovėje“ psl. 37 

„Ar rudieji lokiai vis dar gyvena 

Lietuvos miškuose“ psl. 45 

Informaciniai tekstai naudingi siekiant palyginti Lietuvos 

gyvūniją senovėje (remiantis Šatrijos Raganos tekstu 

„Kaip atrodė mūsų ţemė senų senovėje“) ir šiais laikais: 

čia pateikiami faktai apie ruduosius lokius ir stumbrus šių 

dienų Lietuvoje.  

„Stumbrai Lietuvoje“ psl. 47 

„Aplankykite Pašilių stumbryną 

Panevėţio rajone!“ psl. 48 

Aurelijos Čeredėjevaitės „Pirmoji 

ţuvytė“ psl. 79 

Tekste aprašoma, kaip peliukas Antanas siekė pagauti 

pirmąją ţuvytę. Tačiau, ją pagavęs, paleido. Taigi šis 

tekstas gali būti panaudotas kaip įvestis analizuojant temą 

apie gamtosaugą, meilę gamtai ir pan.  

Temos: Knygos atsiradimas, pirmoji lietuviška knyga, knygų skaitymas 

„Kur ir kada gimė knyga“ psl. 26 Tekstas arba atskiros jo dalys gali būti susietos su 
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temomis apie knygos atsiradimą, pirmąją lietuvišką 

knygą.  

Kęstučio Kasparavičiaus 

„Skrendančios knygos“ psl. 33 

Tekstai gali būti panaudoti kaip įvestys pradedant temą 

apie knygų skaitymą, knygų skaitymo svarbą.  

Kęstučio Kasparavičiaus „Kurmis“ 

psl. 34 

Temos: Mandagumas, dėkingumas, pagarba kitam  

Aurelijos Čeredėjevaitės „Skanus 

ačiū“ psl. 77 

Tekstą galima susieti su tema apie mandagumą, 

kultūringą elgesį kasdieniame gyvenime ir jo ugdymą.  

Lietuvių pasaka „Vargšas ir besotis“ 

psl. 82 

Tekstus galima susieti su tema apie pagarbą kitam, 

dėkingumą, su tolerantiškumo ugdymu.   

Lietuvių pasaka „Uţburtas malūnas“ 

psl. 86 

Vytaitės Ţilinskaitės „Sniego senis ir 

bala“ psl. 91 

Temos: Šeima, santykiai šeimoje 

Vytauto Račicko „Šlepetė“ psl. 53 Tekste atskleidţiama šeimos situacija po tėvų 

išsiskyrimo. Šią temą su mokiniais reiktų aptarti gerai 

apgalvojus teksto pateikimą, klausimus, uţduotis.   

Gintarės Adomaitytės „Skėčiai“ psl. 

59 

Tekste palyginamas ţmonių šeimos ir šiems ţmonėms 

priklausančių skėčių šeimos gyvenimas. Keliama 

problema – nepakankamas ţmonių bendravimas 

tarpusavyje, šeimoje. Tekstas tiktų kaip įvestis pradedant 

temą apie santykius šeimoje, kiekvieno šeimos nario 

vaidmenį šeimoje.  
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Lietuvių pasaka „Uţburtas malūnas“ 

psl. 86 

Tekste atskleidţiamas turtingesniojo brolio santykis su 

neturtinguoju broliu. Tekstas tiktų kaip įvestis pradedant 

temą apie santykius šeimoje, kiekvieno šeimos nario 

vaidmenį šeimoje. 

Tema: Ką reiškia būti savimi, neveidmainiauti? 

Jono Avyţiaus „Kaip svogūnas 

norėjo įsiteikti“ psl. 62 

Tekstai tiesiogiai susieti su tema, todėl gali būti 

panaudoti kaip įvestys temai pradėti arba kaip medţiaga 

temai analizuoti, atskleisti.  
Jono Avyţiaus „Šuns mokykla“ psl. 

74 

Vytautės Ţilinskaitės „Sniego senis 

ir bala“ psl. 91 

Tekstas atskleidţia temą apie buvimą savimi, 

pasitikėjimą savimi, todėl gali būti panaudotas kaip 

medţiaga šiai temai analizuoti, atskleisti. 

 

Mokymo priemonėje pateiktų tekstų ir uţduočių aptarimas 

Detaliau aprašant kiekvieną priemonėje pateiktą tekstą, nurodyta, kokiomis kalbomis 

tekstas pateiktas antroje mokymo priemonės komplekto dalyje – kompiuterinėje laikmenoje 

(lietuvių ir lietuvių gestų kalba ar tik lietuvių kalba). Taip pat aptarti papildomi konkretaus teksto 

analizės ar uţduočių atlikimo būdai skiltyje „Teksto analizė ir kalbos paţinimas“ bei parašyti 

komentarai priemonėje pateiktoms uţduotims skiltyje „Uţduočių aptarimas“ – nurodytas jų 

skaičius ir atskleisti keli galimi įdomesni, aktualesni mokymo būdai.  

Mokytojas gali sugalvoti ir pateikti dar daugiau papildomų uţduočių lietuvių kalbos 

leksikai analizuoti, kalbai ir (arba) sakinio dalims paţinti bei lietuvių gestų kalbai analizuoti bei 

dviem kalboms palyginti (lietuvių ir lietuvių gestų kalbos) atsiţvelgdamas į klasės, konkrečios 

grupės arba vieno kurio mokinio pasiekimus, ţinias ir lietuvių ir (arba) lietuvių gestų kalbos 

mokymosi poreikius.  
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Lietuvių pasaka „Balta kumelė“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: viena dalis lietuvių kalba ir lietuvių gestų 

kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Svarbu su mokiniais aptarti, koks yra tekstas (grožinis, pasaka). Perskaičius visą pasaką, 

reiktų aptarti, kodėl ši pasaka pavadinta „Balta kumelė“. Pačiame tekste neaprašyti stebukliniai 

dalykai, todėl remiamės nuoroda, pateikta prieš teksto pavadinimą (lietuvių pasaka be galo) bei 

tekste pateikta informacija („Ar graţi pasaka?“).  

Papildomai galima aptarti pasakų be galo formules (sekama pasaka, akcentuojama 

pabaiga ir vėl sekama ta pati pasaka) bei mokyti pasekti šio tipo pasaką. Galima pateikti dar 

kelias nesudėtingo turinio pasakas be galo ir kartu su mokiniais jas pasekti (padės mokytojas 

arba kompiuterinėje laikmenoje pateiktas videotekstas kaip pavyzdys).  

Galima atkreipti dėmesį į pavadinime ir tekste sinonimiškai vartojamas sąvokas kumelei 

pavadinti: „kumelė“, „kumelikė“. Lietuvių gestų kalba pateikiama: „arkliukas“. Reiktų 

akcentuoti, kad visos šios sąvokos (kumelė, kumelikė, arkliukas) iš esmės reiškia tą patį, tik 

lietuvių kalba pateikta tikslesnė informacija – kai sakome „kumelė“, „kumelikė“, tiksliai 

įvardijame, kad tai yra moteriškos giminės naminis gyvulys, patelė. Pagal daiktavardţius 

„kumelė – kumelikė“ galima prašyti analogiškai sudaryti ir kitus: senelė – senikė (tekste kaip tik 

vartojama sąvoka „senikė“), karvelė – karvikė, mergelė – mergikė ir pan. Jei mokiniai jau yra 

ţymėję ţodţius reikšminėmis ţodţio dalimis, galima prašyti išvestinėse daiktavardţių formose 

(senikė, karvikė, mergikė ir pan.) paţymėti šaknį, priesagą ir galūnę. Pvz.: senikė (sen – šaknis, 

ik – priesaga, ė – galūnė).  

Jei mokiniai jau yra detaliau analizavę daiktavardţius, galima paprašyti išrašyti tekste 

pavartotus daiktavardţius (nepamirškime ir pavadinimo). Jei yra aptarę būdvardţius, galima 

prašyti išrašyti tekste pavartotus būdvardţius arba būdvardţius junginiuose su daiktavardţiais 

(balta kumelė, baltą kumelikę, graži pasaka).  
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 Tekste vartojamas ţodţių junginys „turėjo baltą kumelikę“. Veiksmaţodis „turėjo“ 

sakinyje (lietuvių kalboje) daţniausiai bus derinamas su galininko linksniu. Naudinga būtų 

klasėje turėti plakatą, kuriame mokymo procese būtų įrašomi vis nauji tranzityviniai galininko ar 

kito linksnio reikalaujantys veiksmaţodţiai (pvz., turėti, auginti, baigti, lydėti, sveikinti, valgyti, 

žinoti + ką?; neturėti, neauginti, nevalgyti, nežinoti + ko?) arba kuriame būtų pateiktas visas jų 

sąrašas. Taip mokiniams bus lengviau šiuos veiksmaţodţius įsiminti ir tinkamai vartoti kalboje. 

Patartina tokiame plakate uţrašyti tris pagrindines veiksmaţodţio formas: bendratį, esamąjį ir 

būtąjį kartinį laiką (turėti, turi, turėjo). Daugiau informacijos apie tranzityvinius ir 

intranzityvinius veiksmaţodţius bei linksnių funkcijas galima rasti šioje knygoje: Meilutė 

Ramonienė, Joana Pribušauskaitė. Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius: „Baltos lankos“, 

2003.  

Uţduočių aptarimas 

 Su tekstu susijusios temos analizei mokymo priemonėje pateiktos 3 uţduotys. Pagrindinė 

su tekstu susijusi iliustracija (knygos 6 psl. ir kompiuterinėje laikmenoje prie teksto „Balta 

kumelė“) – senis, senikė ir balta kumelikė.  

Analizuojant konkretų tekstą, svarbu mokyti išskirti ir įvardyti tuos dalykus, kurie iš tiesų 

buvo paminėti tekste, ir tuos, kurie nesusiję su skaitytu tekstu. 2 uţduotyje pateikta iliustracija 

yra tik iš dalies susijusi su pagrindiniu skaitytu tekstu – lietuvių pasaka „Balta kumelė“. Ši 

iliustracija su gyvulių ūkiu įdėta tam, kad mokytojas turėtų galimybę plėsti mokinių ţodyną 

tęsdamas pradėtą temą (1 ir 2 uţduotys) ir ugdyti loginio mąstymo įgūdţius klausdamas, kurį 

gyvūną seneliai turėjo (grįţtama prie pagrindinio teksto – pasakos) ir kurie gyvūnai nebuvo 

paminėti pagrindiniame tekste (3 uţduotis).  

Su 2 uţduotyje pateikta iliustracija galima dirbti keliais būdais. Kompiuterinėje 

laikmenoje pateiktas kompiuterinis ţaidimas (2 uţduoties B dalyje), kurio tikslas – priskirti 

naminiams gyvuliams vietą, kurioje jie paprastai gyvena / yra laikomi: karvė, kumelė, oţka, 

gaidys ir vištos keliauja į tvartą, šuo – prie būdos, katė – į namus. Jei mokinys bando įkelti 

objektą į kitą vietą (pvz., karvę į namą), kompiuterinė programa neleis to padaryti, ir mokinys 

turės bandyti dar kartą. Būtų naudinga su mokiniais aptarti, kad kaime šunys daţniausia gyvena 

būdoje prie namo, tačiau mieste ţmonės juos laiko namuose. Kaime katė gali turėti savo kampą 
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ir tvarte, ir namuose, tačiau jei nelaukinė, daţniausiai gyvena namuose, šalia ţmogaus. Taip pat 

šią uţduotį galima atlikti atsispausdinus priedus (knygos 98–99 psl. ir kompiuterinėje laikmenoje 

prie teksto „Balta kumelė“, 2 uţduoties B dalies): mokiniai gali nuspalvinti objektus ir iškirpę 

įklijuoti gyvūnus ten, kur jie turėtų būti (tvarte, name, prie būdos).  

Lietuvių pasaka „Nuobodulio pasakėlė“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: viena dalis lietuvių kalba ir lietuvių gestų 

kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Svarbu su mokiniais aptarti, koks yra tekstas (grožinis, pasaka). Perskaičius visą pasaką, 

reiktų aptarti, kodėl ši pasaka pavadinta „Nuobodulio pasakėle“, kas joje truko ilgai (senelio 

veiklos monotoniškumas, vienodumas, nuobodumas – arė, beardamas rado, vėl arė; šį 

monotoniškumą ypač gerai atspindi tekstas lietuvių gestų kalba). Taip pat svarbu mokinių 

paklausti, ar iš tiesų šią pasaką galime vadinti nuobodţia (juk beardamas senelis rado tris 

įdomius daiktus). Galima paprašyti, kad mokiniai išvardytų, kiek iš viso daiktų senelis atrado ir 

kuris iš šių daiktų buvo gyvas. Mokant atskirti groţinį tekstą nuo informacinio, galima 

analizuoti, kas iš aprašytų įvykių galėtų būti tikra (senelis arė) ir kas pramanyta (beardamas rado 

skrynelę, o skrynelėje – oţelį).  

Galima aptarti ir pasakos pradţios „kitą kartą“ reikšmę (neţymi konkretaus laiko, tiksliai 

neţinome, kada vyko veiksmas), reiktų akcentuoti, kad taip daţniausiai pradedamos pasakoti 

pasakos, pramanyti įvykiai, istorijos. Atkreipkime dėmesį, kaip pasakos pradţia pateikiama 

lietuvių gestų kalba (kartą, vieną kartą), jei verstume kalkine gestų kalba, atsirastų mokinius 

klaidinantis ţodţių junginys „kitas“ + „kartas“, todėl toks vertimas netinkamas.  

Tekste lietuvių kalba vartojami maţybiniai maloniniai daiktavardţiai (senukas, skrynelė, 

raktelis, oželis, uodegėlė, pasakėlė), todėl galima prašyti, kad mokiniai juos išrašytų ir šalia 

parašytų tuos daiktavardţius, iš kurių šie maţybiniai maloniniai buvo išvesti, pvz.: senis – 

senukas, skrynia – skrynelė. Jei mokiniai jau yra ţymėję ţodţius reikšminėmis ţodţio dalimis, 

galima paprašyti, kad šaknį, priesagą ir galūnę paţymėtų šiose porose: senis – senukas, skrynia – 

skrynelė, raktas – raktelis, ožys – oželis, uodega – uodegėlė, pasaka – pasakėlė. Kartu mokysis 
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bei įtvirtins daiktavardţių su priesagomis -el- ir -ėl- darybą. Tokio tipo daiktavardţių darybos 

pavyzdţių galima pateikti ir daugiau.  

Jei mokiniai jau yra detaliau analizavę daiktavardţius, galima paprašyti išrašyti tekste 

pavartotus daiktavardţius (nepamirškime ir pavadinimo). Jei jau yra mokęsi daiktavardţių 

linksniavimo, galima paprašyti, kad sugrupuotų daiktavardţius pagal linksnius ir skaičių.  

Detaliau galima būtų aptarti būdvardţio „striukas, striuka“ vartojimą ir šalia pateikti 

sinonimiškus būdvardţius „trumpas, neilgas“. Reiktų akcentuoti, kaip tekste lietuvių gestų kalba 

parodoma „striuka uodegėlė“ ir kaip – „trumpa pasakėlė“ (nors vartojamas tą pačią reikšmę 

ţymintis būdvardis „trumpas“, tačiau jis skirtingai pateikiamas).  

Svarbi ir pasakos pabaiga. Tekstas lietuvių kalba toks: „To oţelio buvo striuka uodegėlė, 

dėl to mano trumpa pasakėlė.“ Reiktų atkreipti dėmesį, kaip šis sakinys išverstas į lietuvių gestų 

kalbą, ypač į „dėl to mano trumpa pasakėlė“ pateikimą lietuvių gestų kalba.  

Uţduočių aptarimas 

Su tekstu susijusios temos analizei mokymo priemonėje pateiktos 3 uţduotys. Pagrindinė 

su tekstu susijusi iliustracija (knygos 8 psl. ir kompiuterinėje laikmenoje prie teksto „Nuobodulio 

pasakėlė“) – tai pasakos įvykių seka. Šią seką galima analizuoti keliais būdais – ţaisti 

kompiuterinį ţaidimą, kuris pateiktas prie 1 uţduoties B dalies (mokiniai turi sudėlioti įvykių 

seką remdamiesi perskaitytu tekstu, jei įvykį pateikia ne iš eilės, nepavyksta jo įkelti į langelį, 

turi bandyti iš naujo) arba sudėlioti įvykių seką lape atsispausdinus priedą (pateiktas knygos 100 

psl. ir kompiuterinėje laikmenoje prie teksto „Nuobodulio pasakėlė“, 1 uţduoties A dalies). 

Įvykių sekos atpasakojimui remiantis tekstu skirta 1 ir 2 uţduotys. Papildoma kalbinė uţduotis 

mąstymui ugdyti – 3 uţduotis.  
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Lietuvių pasaka „Kaip katė saugojo šuns laišką“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: dvi dalys lietuvių kalba ir lietuvių gestų kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Sąvokos, prie kurių pamaţu pratiname mokinius: grožinis tekstas, pasaka, veikėjai. 

Galima pirmiausia aptarti pasakos pradţios „kitą kartą“ reikšmę (neţymi konkretaus laiko, 

tiksliai neţinome, kada vyko veiksmas), reiktų akcentuoti, kad taip daţniausiai pradedamos 

pasakos, pramanyti įvykiai. Atkreipkime dėmesį, kaip pasakos pradţia pateikiama lietuvių gestų 

kalba (kartą, vieną kartą), jei verstume kalkine gestų kalba, atsirastų mokinius klaidinantis 

ţodţių junginys „kitas“ + „kartas“, todėl toks vertimas netinkamas. Taip pat svarbi antrosios 

dalies pradţia „po kiek laiko“, svarbu atkreipti dėmesį, kaip ji pateikiama lietuvių gestų kalba.  

Jei skaitome ne pirmą pasaką iš šios mokymo priemonės ir mokiniai jau yra kartu su 

mokytoju aptarę, kaip atpaţįstame pasakas, galime prašyti, kad įrodytų, kodėl mano, jog tai – 

pasaka: 1) nuoroda prieš pavadinimą „lietuvių pasaka“, 2) pasakojimo pradţia „kitą kartą“ 

būdinga tik pasakoms, pramanytiems įvykiams, 3) šuo ir katė veikia tarsi ţmonės: rašo, kalbasi.  

Galima detaliau aptarti antroje teksto dalyje pateiktą posakį „katė davė sau ţodį“ ir rasti, 

kaip jis yra pateiktas lietuvių gestų kalba – čia jis išverstas pagal kontekstą (labai gerai 

įsidėmėjo). Kitaip lietuvių gestų kalba pateiktume pasakymus „aš paţadėjau, daviau ţodį“, „man 

paţadėjo, man davė ţodį“. Būtų naudinga šių posakių reikšmes detaliai aptarti su lietuvių gestų 

kalbos mokytoju ir pateikti pavyzdţių mokiniams.  

Uţduočių aptarimas 

Tekstui aptarti pateiktos 6 uţduotys. 1–5 uţduotys – tai teksto supratimo uţduotys 

(atpasakojama, aprašoma, atsakoma į klausimus). Kadangi labai svarbu mokyti vaikus rasti 

prieţasties ir pasekmės ryšį ir jį įvardyti, ypač atidţiai reiktų atlikti 5 uţduotį. 6 uţduotyje 

pateiktas transformuotas pasakos tekstas – proza pakeista dramos tekstu. Būtų naudinga prieš 

pradedant vaidinti aptarti, kas yra pasakotojas, kokia jo funkcija. Galimi du inscenizavimo būdai 

– vartojant lietuvių kalbą (siekiant, kad kuo tiksliau įsidėmėtų ţodţių junginius, sakinius), 

vartojant lietuvių gestų kalbą (siekiant, kad kuo tiksliau atpasakotų pasakos turinį).  
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Ramutės Skučaitės šarados 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: visos šarados pateiktos lietuvių kalba ir 

lietuvių gestų kalba.  

Mokymo priemonėje (knygoje ir kompiuterinėje laikmenoje) pateiktos 6 Ramutės 

Skučaitės šarados: „Katės ţiūrėjimas“ (knygos 14 psl.), „Pardavėjas, uţvadėlis ir pavadėlis“ 

(knygos 49 psl.), „Kačių galvosūkis“ (knygos 51 psl.), „Ketvirtoji šarada“ (knygos 53 psl.), 

„Pirmoji šarada“ (knygos 58 psl.), „Pranešimas apie orą“ (knygos 61 psl.). 

Šarados arba eiliuoti galvosūkiai susietos su prieš jas pateiktais tekstais ir analizuotomis 

temomis ir yra skirtos aukštesniesiems mąstymo gebėjimams lavinti. Taigi jos veikia kaip 

sudėtingesnės uţduotys imlesniems mokiniams. Klausimas-galvosūkis kiekvienoje šaradoje yra 

išskirtas mėlyna spalva. Svarbu ne tik perskaityti šaradas, bet ir perţiūrėti, analizuoti jų 

pateikimą lietuvių gestų kalba. Mokiniai, išanalizavę vieną ar kelias šaradas, turėtų paaiškinti, 

kad šarada – tai mįslė arba galvosūkis (pateiktas kaip eilėraštis). Kai kurios šarados iliustruotos, 

kad būtų lengviau analizuoti tekstus. Sudėtingesnių šaradų atsakymai pateikti knygos gale ir 

(arba) kompiuterinėje laikmenoje lietuvių ir lietuvių gestų kalba.   

Šaradai „Katės ţiūrėjimas“ (knygos 14 psl.) aptarti skirtos 3 uţduotys, trečioji – tiesiogiai 

nesusijusi su šarada, gali būti panaudota ir nesiejant su šarada, siekiant, kad mokiniai mokytųsi 

papasakoti apie savo augintinį ir jį aprašyti. Ši uţduotis gali būti panaudota kaip įvestis 

pradedant temą apie naminius gyvūnus, juos aprašant. Tie mokiniai, kurie neturi naminio 

gyvūno, galėtų įsivaizduoti, kad laiko namuose katę, ją aprašyti galima remiantis prie šarados 

„Katės ţiūrėjimas“ pateiktu paveikslėliu. Panašaus tipo šarada (situacijos vertinimas ir 

sprendimas) yra šarada „Pranešimas apie orą“ (knygos 61 psl.).  

Šaradoms „Pardavėjas, uţvadėlis ir pavadėlis“ (knygos 49 psl.) ir „Kačių galvosūkis“ 

(knygos 51 psl.) aptarti nėra skirta papildomų uţduočių – turėtų būti analizuojamas pagrindinis 

klausimas, tačiau šias šaradas kaip ţodinius uţdavinius galima analizuoti ne tik per lietuvių 

kalbos, bet ir per matematikos pamokas.  

Aptarus ketvirtąją ir pirmąją šaradas (knygos 53 ir 58 psl.), galima pasiūlyti mokiniams 

patiems pabandyti sudaryti panašaus tipo galvosūkių vartojant gerai ţinomų daiktavardţių 
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vienaskaitos arba daugiskaitos vardininko linksnį. Jei mokiniams per sudėtinga, panašaus tipo 

galvosūkių (pavartodamas jau aptartą leksiką) galėtų sudaryti mokytojas. Jos ypač naudingos 

siekiant įtvirtinti jau ţinomą leksiką – tikslinga prašyti išdaktiliuoti ir uţrašyti ţodţius bei 

parodyti kiekvienos sąvokos gestą (jei toks gestas yra). Taip pat naudinga mokyti įvardyti 

konkretų sąvokos pavadinimą pasitelkus kitas sąvokas (pvz., naminis gyvūnas, kuris loja – ŠUO) 

– taip plečiamas mokinių ţodynas.   

Andės Milinytės „Liusijos dienoraščio“ fragmentai 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: trys fragmentai lietuvių kalba ir lietuvių gestų 

kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Mokiniams pristatomas grožinis tekstas, jo pobūdis – dienoraštis. Detaliau aptariama, kas 

yra dienoraštis (pateikta informacija knygos 16 psl.) ir kas yra šio kūrinio pagrindinė veikėja ir 

pramanyta autorė (katė Liusija). Būtų naudinga, jei mokiniai po šio teksto analizės pabandytų 

praktiškai aprašyti kelis savo nuotykius, įvykius (pagal mokytojo duotą modelį) tam, kad būtų 

aiškiau, kas yra dienoraštis. Tikėtina, kad pradinukams sklandţiai aprašyti vieną ar kelis įvykius 

bus per sudėtinga, tačiau jie galėtų šiuos įvykius nupiešti, o vėliau kartu su mokytoju savo 

piešinius papildyti ţodţių junginiais (pvz., skaičiau knygą, lankiausi pas draugą) arba šalia 

paveikslėlių uţrašyti sakinius, padedami mokytojo. Svarbu atskirti dienos plano aprašymą nuo 

dienoraščio (dienoraštyje paprastai uţrašoma viena kita paslaptis, asmeninė nuomonė, mintis, 

atsispindi autoriaus nuotaika).  

Jei buvo analizuoti ir prieš tai pateikti tekstai (lietuvių pasakos), reiktų akcentuoti, kad šį 

tekstą parašė viena autorė – Andė Milinytė. Galima detaliau aptarti, kas yra tautosakos tekstas, 

pasaka (toks tekstas, kurį kūrė ne vienas ţmogus, o tauta; seniau, kol nebuvo knygų, ţmonės 

tekstus perpasakodavo vieni kitiems ir tik vėliau uţrašė ir sudėjo į knygas) ir kas yra autorinis 

kūrinys (tekstas, kurį sukūrė konkretus ţmogus ar ţmonės).  

Galima pasiūlyti mokiniams pagal knygos iliustracijas (psl. 15, 17) ir mokytojo pateiktą 

planą aprašyti kūrinio veikėją – katę Liusiją: jos išvaizdą, pomėgius ir būdą.   
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Mokymo priemonėje pateiktų uţduočių aptarimas 

Iš viso tekstui aptarti skirtos 4 uţduotys. 3 uţduotis, teksto supratimo testas, pateikiamas 

tik lietuvių kalba. Galima ne tik prašyti, kad paţymėtų / išrinktų vieną teisingą atsakymą, bet ir 

savo pasirinkimą pagrįstų citata iš teksto, pvz.: 

1. Liusija miegojo. Ją paţadino... 

A. Uodas. „Vieną naktį mane prižadino uodas.“ 

B. Lietus. 

C. Mergaitė.  

ir t. t.  

Būtų naudinga „Liusijos dienoraščio“ dalį „Įkyrus uodas“ (knygos 17 psl.) klasėje arba su 

vaikų grupe inscenizuoti lietuvių gestų kalba (pirmasis darbo etapas – detaliai išanalizuoti 

lietuvių gestų kalba pateiktą tekstą): 4 uţduotis.  

Jono Šukio pasaka „Vilko batai“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: viena dalis lietuvių kalba ir lietuvių gestų 

kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Reiktų akcentuoti, kad šią pasaką parašė vienas autorius – Jonas Šukys. Galima detaliau 

aptarti, kas yra tautosakos tekstas, pasaka (toks tekstas, kurį kūrė ne vienas ţmogus, o tauta; 

seniau, kol nebuvo knygų, ţmonės tekstus perpasakodavo vieni kitiems ir tik vėliau uţrašė ir 

sudėjo į knygas) ir kas yra autorinis kūrinys (tekstas, kurį sukūrė konkretus ţmogus ar ţmonės).  

Būtų naudinga ne tik atlikti po tekstu pateiktą tekstui suprasti skirtą uţduotį, bet ir išskirti 

visus kūrinio veikėjus (vilkas, lapė, lokys, kiškis, šunys) ir iš šių išskirti du pagrindinius veikėjus 

(vilkas ir lapė).  

Svarbu, kad mokiniai pratintųsi vartoti šias sąvokas: teksto autorius, teksto pavadinimas, 

kūrinio veikėjas, pagrindinis veikėjas, įvykis, įvykių seka.  

Būtų naudinga, jei mokiniai nupieštų ir mokytojo padedami aprašytų įvykių seką.  
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Tekste vartojamas daiktavardis „lokys“, įprastesnis sinonimiškai vartojamas daiktavardis 

„meška“. Galima paraginti mokinius prisiminti, kokiu sinonimišku daiktavardţiu galima 

pavadinti „kiškį“ („zuikis“).  

Galima prisiminti kitas skaitytas pasakas, kuriose veikė vilkas, lapė, meška, kiškis, galbūt 

kituose tekstuose jie buvo pavadinti kontekstiniais sinonimais (kontekstinis sinonimas – tik 

konkrečiame tekste sinonimiškai vartojama sąvoka, pvz.: vilkas gali būti pavadintas pilkuoju 

girios šeimininku; kitame kontekste arba bendrai kalboje vartodami šias sąvokas jų nevadinsime 

sinonimais), taigi būtų naudinga aptarti, kaip dar pasakose yra vadinami šie miško gyvūnai, kiek 

kitų pasakų, kuriose šie gyvūnai buvo aprašyti, mokiniai yra skaitę.  

Kęstučio Kasparavičiaus pasaka „Karvė ir šulinys“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: viena dalis lietuvių kalba ir lietuvių gestų 

kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Svarbu, kad mokiniai pratintųsi vartoti šias sąvokas: teksto autorius, teksto pavadinimas, 

kūrinio veikėjai / pagrindiniai veikėjai, įvykis. Ne ką maţiau svarbu išskirti, kas neįprasta, 

pasakiška tekste: 1) šulinys ir karvė kalbėjosi, 2) šulinys pradėjo vaikščioti, 3) šulinys vaikščiojo 

kartu su karve. Išanalizavus tekstą, reiktų grįţti prie pavadinimo ir klausti, kodėl tekstas 

pavadintas „Karvė ir šulinys“, kaip dar galima būtų pavadinti šią pasaką, pvz.: „Draugystė“, 

„Karvės ir šulinio draugystė“ ir pan. Naudinga kartais mokiniams pateikti kūrinius, paslėpus 

pavadinimą (be pavadinimo) ir perskaičius tekstą klausti, koks pavadinimas tiktų kūriniui ir 

kodėl.  

Galima suformuluoti tokį teksto esmę nusakantį klausimą: kodėl kartą per savaitę šuliniui 

reikėdavo vandens pasipildyti (tinkami atsakymai būtų – kad galėtų pagirdyti karvę, kad būtų 

naudingas karvei, nes rūpinosi savo drauge karve ir pan.).  

Tekste nemaţai veiksmaţodţių su priešdėliais (nusprendė, aplankyti, pasisveikino, 

pasėmė, iškėlė, išgėrė, atsistojo, pasipildyti). Jei mokiniai jau yra ţymėję veiksmaţodţius 

(ţodţius) reikšminėmis ţodţio dalimis, galima prašyti paţymėti priešdėlį, sangrąţos dalelytę, 
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šaknį, priesagą ir galūnę. Jei ţymite priesagą veiksmaţodţio bendratyje, reikia nepamiršti, jog -ti 

yra priesaga (ne galūnė!). Taip pat svarbu nepainioti veiksmaţodţių su dalyviais ar kitomis 

išvestinėmis veiksmaţodţių formomis (pvz., apsivijusi – ne veiksmaţodis, dalyvis). Kadangi 

pradinių klasių mokiniui tinkamai atskirti priešdėlinius veiksmaţodţius nuo kitų veiksmaţodţių 

(nepriešdėlinių) arba išvestinių veiksmaţodţio formų nėra privaloma, priešdėlinius 

veiksmaţodţius kalbos analizės pamokai atrinkti ir mokiniams pateikti turėtų mokytojas.  

Uţduočių aptarimas 

Mokymo priemonėje pateiktos 2 uţduotys. Su tekstu tiesiogiai susijusi 1 uţduotis. Testo 

klausimai yra pateikti lietuvių ir lietuvių gestų kalba. Atsakymai – tik lietuvių kalba. Šis testas 

gali būti atliktas keliais būdais: 1) klausimai pateikiami ir lietuvių kalba, ir gestų kalba, 2) 

klausimai pateikiami tik gestų kalba, 3) visas testas pateikiamas tik lietuvių kalba.  

2 uţduotis netiesiogiai susijusi su tekstu „Karvė ir šulinys“. Tekste buvo pramanytas 

šulinio gebėjimas vaikščioti paskui karvę (apversta galima reali situacija – ne karvė eina prie 

šulinio, o šulinys vaikšto paskui karvę). Taigi 2 uţduotyje pateikiama daugiau tokių atvirkštinių 

situacijų – pirmiausia mokiniai įvardija, kas yra pateikta / nupiešta atvirkščiai (ne taip), o tada 

turėtų pasakyti, kaip turėtų būti iš tikrųjų. Tokių situacijų sugalvoti ir nupiešti daugiau galėtų ir 

patys mokiniai, o vėliau, mokytojo padedami, jas aprašyti.  

Kęstučio Kasparavičiaus pasaka „Braškių diena“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: penkios dalys lietuvių kalba ir lietuvių gestų 

kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Mokiniai jau turėtų suprasti ir mokytis vartoti šias sąvokas: pasaka, teksto autorius, 

teksto pavadinimas, kūrinio veikėjai / pagrindiniai veikėjai, įvykis, svarbiausias įvykis, įvykių 

seka. Svarbūs klausimai, kuriuos būtų naudinga su mokiniais aptarti – kas pakeitė Krokodiliuko 

gyvenimą (teksto pradţia, 1 dalis) ir kodėl Krokodiliukui atsibodo braškės (teksto pabaiga, 5 

dalis).  
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Būtų naudinga mokyti išrinkti tikslius veikėjų ar objektų apibūdinimus tekste, 

pavyzdţiui, išrinkti ţodţius, ţodţių junginius, kuriais apibūdinamas Krokodiliukas pirmoje ir 

ketvirtoje teksto dalyje (mažas, žalias, didelis smaližius, nepanašus į braškę, neraudonas). 

Svarbu mokiniams tiksliai nurodyti, iš kurios teksto dalies jie turi šiuos apibūdinimus išrinkti ir 

kiek jų yra tekste, pvz.: Raskite 1 teksto dalyje 2–3 ţodţius ar ţodţių junginius, kuriais 

apibūdinamas Krokodiliukas. Tai padės mokiniams tiksliai atlikti uţduotį ir mokytis įvykdyti tai, 

ko prašoma uţduotyje. Galima prašyti, kad mokiniai išrašytų, kaip yra apibūdinti Krokodiliuko 

norai, lovelė 1 teksto dalyje; kambario sienos, lėkštė ant stalo, staltiesė ir užuolaidos 2 teksto 

dalyje; dantų pasta 3 teksto dalyje ir pan.  

Uţduočių aptarimas 

 Mokymo priemonėje pateiktos 6 uţduotys tekstui aptarti. 1, 3 ir 5 uţduotys – teksto 

supratimo uţduotys. Keli 5 uţduoties testo klausimai (1, 2 ir 4) gali būti pateikiami lietuvių kalba 

ir (arba) lietuvių gestų kalba.  

2 uţduotis skirta mokinių dėmesiui sutelkti bei informaciniam tekstui (ţaidimo 

taisyklėms) skaityti ir suprasti (ţaidimas susijęs su perskaitytomis „Braškių dienos“ dalimis). 

Ţaidimo taisykles geriau pateikti po vieną (pirmiausia lietuvių kalba). Mokiniai turėtų paaiškinti, 

ką turės padaryti. Tam, kad mokiniai įsitikintų, ar suprato taisykles, mokytojas dar kartą jas 

pateikia gestų kalba. Kad mokytojas jaustųsi tvirčiau, pateikiamas kiekvienoje kortelėje pateikto 

teksto vertimas į lietuvių gestų kalbą. Pagal šį pavyzdį galima pasidaryti panašias korteles ir kitų 

tekstų įvykių sekai atpasakoti.  

6 uţduotis – mąstymui lavinti, mokyti pateikti savo nuomonę, pasidalyti patirtimi.  

Nijolės Morkūnaitės eilėraštis „Kur nakvoja saulė“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: eilėraštis lietuvių kalba ir lietuvių gestų kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Atkreipiamas dėmesys į dar vieną groţinio teksto rūšį – lyrinį tekstą (eilėraštį). Jei 

mokytojas mano, kad svarbu, klausos sutrikimą turintiems mokiniams aktualu, atkreipia dėmesį į 

eilėraščio ritmą ir rimus (debesėlių / beržynėlių; vaikeli / saulutei; žinoti / kloti; užmigdo / šildo ir 
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pan.). Paprasčiausias eilėraščio ir prozos teksto atskyrimo būdas – remtis grafiniu teksto 

pateikimu. Tekstą papildo iliustracija (susieta su eilėraščio turiniu), todėl, aptariant perskaitytą 

tekstą, reiktų remtis ir ja.  

Galima palyginti eilėraščio pateikimą lietuvių kalba (svarbus rimavimas, ritmas) ir 

lietuvių gestų kalba (svarbus kuo tikslesnis teksto turinio atpasakojimas). Galima palyginti, kaip 

yra pateikti lietuvių kalba ir lietuvių gestų kalba šie klausimai: „Kur nakvoja saulė?“, „Kur 

nakvoja vėjai?“. Lietuvių gestų kalba pateiktame klausime klausiamasis ţodis „kur“ keliauja į 

sakinio pabaigą. Taip pat svarbu atkreipti mokinių dėmesį, kaip lietuvių gestų kalba parodoma 

saulės ir vėjų buvimo vieta – „uţ debesėlių“, „uţ berţynėlių“.  

Atmintinį lavina prozos ir eilėraščių mokymasis atmintinai. Būtų gerai, jei mokytojas, 

liepęs išmokti eilėraštį ar kelis jo posmus atmintinai, tikrintų ir kaip mokiniai geba eiliuotą tekstą 

deklamuoti lietuvių kalba, ir lietuvių gestų kalba (tokiu atveju atpasakojama pagal vaizdo 

pavyzdį nesuplakant dviejų kalbų – lietuvių ir lietuvių gestų kalbos – į vieną kalkinę formą). 

Taip pat mokiniui padeklamavus eilėraštį arba atpasakojus jį gestų kalba, galima paklausinėti, ką 

reiškia tam tikri ţodţiai ar ţodţių junginiai: beržynėlis, patalėlis, kita žemės pusė ir pan.  

Uţduočių aptarimas 

Tekstui aptarti skirtos 2 uţduotys. Antra uţduotis yra temos apie tai, kaip Ţemėje dieną 

keičia naktis, tąsa: gali būti skaitomi ir analizuojami lietuvių ir lietuvių gestų kalba du 

informaciniai tekstai: „Kodėl keičiasi diena ir naktis?“ ir „Ką JAV veikia ţmonės, kai tu ruošiesi 

į mokyklą?“ ir atliekamas praktinis eksperimentas (reikės gaublio ir kišeninio ţibintuvėlio bei 

mokytojo pagalbos). Šias uţduotis galima sieti su pasaulio paţinimo, matematikos pamokomis.  

Informaciniai tekstai: „Kur ir kada gimė knyga“ ir „Informacinis 

pranešimas, kurį Kęstutis gavo telefonu“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: „Kur ir kada gimė knyga“ – keturios dalys 

lietuvių kalba ir lietuvių gestų kalba; „Informacinis pranešimas, kurį Kęstutis gavo telefonu“ 

lietuvių kalba ir lietuvių gestų kalba pateiktas prie ketvirtos teksto „Kur ir kada gimė knyga“ 

dalies – 9 uţduoties A dalis.  
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Sąvokos, kurias mokytojas aptaria kartu su mokiniais, yra šios: informacinis tekstas, 

pranešimas. 

Informaciniu tekstu „Kur ir kada gimė knyga“ pradedama nauja tema – apie knygas, jų 

atsiradimą bei knygų skaitymo naudą, svarbą (ţiūrėti į 1 uţduotį knygos 26 psl.). Temai 

analizuoti skirta 10 uţduočių, kurios gali būti siejamos.  

Skaitant informacinį tekstą „Kur ir kada gimė knyga“, svarbu atkreipti mokinių dėmesį į 

aktualias sąvokas: egzempliorius, tiražas ir kt. Labai naudinga praktinė uţduotis šioms sąvokoms 

mokyti ir įtvirtinti: surinkti vieno tipo vadovėlius ir suskaičiuoti, kiek to vadovėlio egzempliorių 

iš viso yra klasėje ir atsivertus knygos pabaigą pasiţiūrėti, kiek iš viso tokių vadovėlių buvo 

išleista (koks yra knygos tiraţas). Mokiniai dar geriau įsidėmės šias sąvokas, jei kaskart, kai bus 

išdalijamos naujos knygos, mokiniai bus raginami pasakyti, kiek tos knygos egzempliorių 

išdalyta ir koks yra tos knygos bendras tiraţas.  

Aptariant pirmąją teksto dalį (psl. 27), būtų naudinga mokiniams išdalyti po nespalvotą 

ţemėlapio kopiją, kuriame jie galėtų ţymėti ir sutartine spalva nuspalvinti ţemyną, šalį, kurioje 

buvo išrastas popierius (Azija arba Rytų Azija (Kinija) ir tik tada Europa). Skaitant antrąją teksto 

dalį (psl. 27), galima sutartine spalva paţymėti Vokietiją, kurioje knygos buvo pradėtos 

spausdinti. Skaitant ketvirtąją teksto dalį dar kita spalva galima paţymėti Lietuvą ir šalia įrašyti 

pirmosios lietuviškos knygos autorių, pavadinimą ir jos išleidimo metus.  

Informaciniame tekste „Informacinis pranešimas, kurį Kęstutis gavo telefonu“ ypač daug 

pradinukui sudėtingų sąvokų, jų nereiktų išsigąsti. Labai gera skaitymo ir skaitymo supratimo 

mokymo strategija – skyrus mokiniams nelengvą tekstą, siekti, kad po pirmojo jo perskaitymo 

pasakytų tai, ką suprato (gali išskirti vos kelis dalykus, nebūtinai svarbiausius). Tuomet tekstas 

skaitomas ir analizuojamas dar kartą, palyginamas teksto pateikimas lietuvių ir lietuvių gestų 

kalba, siekiama, kad mokiniai išskirtų ir suprastų svarbiausias dalis: 1) informacinis pranešimas 

– tai ţinutė, gaunama telefonu (SMS), 2) pranešimą gavo Kęstutis, 3) pranešimas gautas 

telefonu; 4) kodėl siūloma atsisakyti popierinės sąskaitos (bus maţiau iškertama medţių, miško – 

taip pasaulis taps ţalesnis). Perskaičius ir aptarus šį informacinį tekstą, siūloma klasėje atlikti 

praktinį eksperimentą – mėnesį rinkti reklaminę medţiagą (lankstinukus, laikraščius, skrajutes ir 
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kt.) ir apskaičiuoti, kiek nereikalingo popieriaus sukaupiame. Šią uţduotį galima atlikti per 

matematikos pamokas, temą apie gamtos tausojimą galima tęsti per pasaulio paţinimo pamokas.  

Kęstučio Kasparavičiaus pasaka „Skrendančios knygos“  

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: trys dalys lietuvių kalba ir lietuvių gestų kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Sąvokos, kurias mokytojas aptaria kartu su mokiniais, yra šios: grožinis tekstas (pasaka), 

autorius, teksto pavadinimas, veikėjai, įvykis, įvykių seka, teksto esmė (kas svarbiausia). Šio 

literatūros teksto veikėjais gali būti pavadinti ir miestelio ţmonės, ir pulkelis knygų, kurios 

skrido virš miestelio, todėl išskirti pagrindinius teksto veikėjus nebūtina. Būtų naudinga išskirti, 

kas šiame tekste svarbiausia – 1) miestelio ţmonės išmoko skaityti, 2) mamos prieš miegą 

vaikams pradėjo skaityti pasakas.  

Reiktų atkreipti dėmesį, kaip yra pateiktas ilgai trukusių, monotoniškų veiksmų vertimas 

į lietuvių gestų kalbą (pirmoji teksto dalis): ţiūrėdavo televizorių, kalbėdavosi telefonais. Taip 

pat svarbu atkreipti mokinių dėmesį, kaip ţmonės išmoko skaityti knygas, kokia buvo mokymosi 

eiga: pradėjo rinkti raides, dėlioti iš jų ţodţius, sakinius, istorijas ir pasakas – taip išmoko 

skaityti knygas.  

Uţduočių aptarimas 

Pateiktos 3 uţduotys (knygoje uţduočių ţymėjimas klaidingas, kompiuterinėje 

laikmenoje jos suţymėtos teisingai).  

Būtų naudinga palyginti, ko ţmonės neţinojo, nemokėjo (aprašyta pirmoje dalyje) ir ką 

suţinojo, išmoko vėliau (aprašyta trečioje dalyje) padedant mokiniams šiuos dalykus susieti, 

pateikiant sakinių modelius, kuriais remdamiesi, jie galėtų šiuos palyginimus uţrašyti.  
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Kęstučio Kasparavičiaus pasaka „Kurmis“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: viena dalis lietuvių kalba ir lietuvių gestų 

kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Sąvokos, kurias mokytojas aptaria kartu su mokiniais, yra šios: grožinis tekstas (pasaka), 

autorius, teksto pavadinimas, pagrindinis veikėjas, teksto esmė (kas svarbiausia). Svarbu mokyti 

susieti prieţasties ir pasekmės ryšį (ir kartu atsakyti į teksto esmės klausimą), kodėl kurmis 

gyveno vienas, kodėl buvo nuo visų atsiskyręs. Tekste šis prieţasties ir pasekmės ryšys pateiktas 

pirmame sakinyje – kurmis įsirausė į ţemę, nieko nenorėjo matyti, nes „taip ant visų supyko“. 

Naudinga būtų, jei mokiniai ne nurašytų, o kiekvienas ţodţiu suformuluotų ir uţrašytų atsakymą 

į klausimą „Kodėl kurmis gyveno vienas po ţeme?“. Mokytojas gali pateikti atsakymo modelį 

lentoje: „Kurmis gyveno vienas po ţeme, nes ............“ / „Kurmis gyveno vienas po ţeme todėl, 

kad ..............................“. 

Analizuojant teksto kalbinę raišką, svarbu aptarti, ką reiškia pasakymas „iš dangaus į jį 

draugiškai ţiūri tūkstančiai maţų akučių“ (taip apibūdinamos ţvaigţdės).  

Galima padaryti nespalvotą iliustracijos kopiją (ją padaryti reiktų didesnę nei pateikta 

knygoje) ir pasiūlyti mokiniams šalia objektų iliustracijoje surašyti jų pavadinimus remiantis 

tekstu ir tuo, kas iliustracijoje nupiešta (kurmiarausis, kurmio urvelis, sofutė, televizoriukas, 

televizoriaus antena, didelis sukrypęs grybas (musmirė), maţesnis grybas (maţesnė musmirė) ir 

pan.). Galima prašyti detaliai aprašyti kurmio urvelį pagal iliustraciją pateikus mokiniams 

aprašymui reikalingą teksto modelį.  

Uţduočių aptarimas 

Tekstui ir teksto temai aptarti skirtos 3 uţduotys. Antroji uţduotis skirta palyginti du 

tekstus – mokiniams siūloma rasti perskaitytų pasakų („Skrendančių knygų“ ir „Kurmio“) turinio 

ir temų panašumus ir skirtumus.  
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Anzelmo Matučio eilėraštis „Aš tavo gimtinė“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: eilėraštis pateiktas tik lietuvių kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Šiuo eilėraščiu pradedama tema apie Lietuvą. Mokiniai turbūt jau skiria prozą nuo lyrikos 

tekstų. Aptariama, kad skaitomas lyrinis tekstas (eilėraštis). Jei mokytojas mano, kad svarbu, 

klausos sutrikimą turintiems mokiniams aktualu, atkreipia dėmesį į eilėraščio ritmą ir rimus 

(gimtinę / gimtinė, vadini / vandeny, kalva / Lietuva ir pan.) ir garsų sąskambius (žuvytės, žaliam, 

žvėrelį). Paprasčiausias eilėraščio ir prozos teksto atskyrimo būdas – remtis grafiniu teksto 

pateikimu. 

Eilėraštį analizuojant naudinga detaliai aptarti teksto turinį. Taip pat svarbu mokinių 

paklausti, kokia šio eilėraščio tema – apie ką jis, kas šiuo eilėraščiu kreipiasi į mus (Lietuva, 

mūsų gimtinė), į ką kreipiamasi (į skaitytoją, vaiką), kodėl eilėraštis pavadintas „Aš tavo 

gimtinė“. Svarbu detaliai aptarti šią eilėraščio dalį: „Čia, mano pastogėj, / Miškai ir namai, / Ir 

miestai... / Ir tu čia / Dainuoji linksmai.“ Reiktų su mokiniais aptarti, kas yra eilėraštyje minima 

„pastogė“.  

Galima mokyti leksikos (ją įtvirtinti) perfrazuojant eilėraštyje pateiktus teksto 

fragmentus. Pavyzdţiui, eilėraštyje pateikta: „Paukščiuko gimtinę / Lizdu vadini. / Ţuvytės 

gimtinė – / Ţaliam vandeny.“ Galima prašyti, kad mokiniai įvardytų daiktą, kitaip pateikus tą 

patį teksto fragmentą: Paukščiuko gimtinė – tai (kas?)............... (atsakymas: lizdas). Ţuvytės 

gimtinė yra (kas)........... (atsakymas: ţalias vanduo). Mokiniams gali būti keista, kodėl vanduo 

ţalias, ne mėlynas. Reiktų aptarti: jame daug ţolių, vanduo turi ne vieną spalvą, atspalvį.  

Eilėraštyje ypač daug daiktavardţių (kai kurie iš jų kartojami). Galima sugalvoti 

uţduočių daiktavardţiams atpaţinti (išrašykite 5 daiktavardţius), daiktavardţių detalesniam 

paţinimui įtvirtinti (išrašykite tik vyriškosios giminės daiktavardţius arba tik moteriškosios 

giminės daiktavardţius; išrašykite tik tuos daiktavardţius, kurie reiškia daugiskaitą; raskite 

vietininko linksniu pavartotą daiktavardį ir pan.).  
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Šatrijos Raganos pasakojimas „Kaip atrodė mūsų ţemė senų senovėje“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: penkios dalys lietuvių kalba ir lietuvių gestų 

kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

 Tema apie Lietuvą toliau analizuojama skaitant Šatrijos Raganos literatūrinį pasakojimą. 

Būtų naudinga visuomet prieš pradedant skaityti naują tekstą prisiminti, ar buvo prieš tai 

skaitytas tekstas, tekstai apie Lietuvą, jos gamtą (pvz., Anzelmo Matučio eilėraštis „Aš tavo 

gimtinė“ arba kiti), ir trumpai aptarti, apie ką buvo rašyta anksčiau skaitytuose tekstuose ir 

trumpai (keliais sakiniais) pristatyti, apie ką bus šis tekstas, kurį ketinama skaityti.  

 Pasakojimas „Kaip atrodė mūsų ţemė senų senovėje“ suskaidytas į penkias dalis, 

kiekvienai daliai priskirtos atskiros uţduotys. Analizuojant kiekvieną dalį, reiktų mokiniams vis 

priminti, koks buvo anksčiau skaitytų to paties teksto dalių turinys (apie ką skaitėme, ką 

įdomaus, naujo suţinojote, kokių naujų ţodţių išmokote). 

Sąvokos, kurias mokytojas aptaria kartu su mokiniais, yra šios: grožinis tekstas 

(pasakojimas), autorius, teksto pavadinimas, teksto dalis, pastraipa.  

Skaitant pirmąją teksto dalį, svarbu atkreipti dėmesį, su kuo yra palyginama Lietuva 

(„Mus Lietuva išauklėjo kaip motina <...>“). Taip pat galima klausti, su kuo yra palyginami 

Lietuvos ţmonės („Mus išauklėjo kaip savo kūdikį“; Lietuvos ţmonės kaip Lietuvos, savo 

motinos, vaikai).  

 Perskaičius kiekvieną teksto dalį svarbu apibendrinti, apie ką joje buvo daugiausia 

kalbama: pirmoje – apie Lietuvą ir jos ţmones; antroje – apie Lietuvos miškus; trečioje – apie 

Lietuvos miškų gyvūnus; ketvirtoje – apie lietuvių gyvenamąją vietą (kaip ir kur gyveno); 

penktoje – apie pilis, kurias (kokias) statėsi lietuviai.   

 Kiekvienos dalies analizės vienas svarbiausių momentų – leksikos paţinimas. 

Analizuojant mokiniams dar neţinomą, naują leksiką, reiktų palyginti, kaip ta pati leksika 

atskleista lietuvių gestų kalba. Naudinga būtų kaskart patikrinti, ar mokiniai tinkamai supranta 

atskirą ţodį, ţodţių junginį, ar supranta jų reikšmę sakinyje.  
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 Būtų naudinga po kiekvienos teksto dalies analizės skirti rašybos uţduočių, susietų su tos 

dalies leksika, pvz., kai reikia įrašyti praleistus ţodţius – gali būti pateikiamas leksikos sąrašas 

po tekstu arba mokiniai ţodţius, ţodţių junginius įrašo patys. Kaip iš kompiuterinės laikmenos 

persikelti tekstą į teksto tvarkyklę buvo rašyta 14 psl. Pavyzdţiui, jei skaitant pirmąją teksto dalį 

akcentavome, ką reiškia sąvokos lietuviai, Lietuva, bočiai, matušėlė, galime pateikti tokį teksto 

variantą mokiniams:  

  Ţinome visi gerai, jog esame ................. Ţemė, kurioje gyvename, vadinasi ................. 

 Lietuvoje esame gimę ir uţaugę – mes ir mūsų tėvai, tėvų tėvai ir mūsų ................. 

prabočiai. Visus mus ................. išauklėjo kaip motina savo kūdikį. 

     Kiekvienas vaikas, kuris myli savo motiną, labai mėgsta klausyti apie jos 

gyvenimą. Įdomu ir malonu ţinoti, kaip ................. atrodė būdama jauna, ką veikė, kuo 

dţiaugėsi, kokius vargus turėjo iškentėti. 

   Mums, mylintiems mūsų visų motiną ................. taip pat įdomu išgirsti ką nors apie ją. 

  

Mokiniai įrašo praleistus ţodţius ir taip pat ţodį „Lietuva“ paskutiniame sakinyje 

pavartoja tinkamu linksniu. Taip pat galima pateikti praleistų ţodţių sąrašą po tekstu (jei 

reikalinga).  

Uţduočių aptarimas 

 Iš viso pateiktos 9 su tekstu ir teksto tema susietos uţduotys. Kai kurias iš jų (pvz., 4, 6, 7 

uţduotis) galima atlikti ne tik per lietuvių kalbos, bet ir per pasaulio paţinimo, dailės pamokas.  

 

 

 

 

http://wedbank.eu/mokinukai/flash_video/KAIP%20ATRODE%20MUSU%20ZEME%20SENOVEJE/14a.flv
http://wedbank.eu/mokinukai/flash_video/KAIP%20ATRODE%20MUSU%20ZEME%20SENOVEJE/14a.flv
http://wedbank.eu/mokinukai/flash_video/KAIP%20ATRODE%20MUSU%20ZEME%20SENOVEJE/14a.flv
http://wedbank.eu/mokinukai/flash_video/KAIP%20ATRODE%20MUSU%20ZEME%20SENOVEJE/14a.flv
http://wedbank.eu/mokinukai/flash_video/KAIP%20ATRODE%20MUSU%20ZEME%20SENOVEJE/14a.flv
http://wedbank.eu/mokinukai/flash_video/KAIP%20ATRODE%20MUSU%20ZEME%20SENOVEJE/14a.flv
http://wedbank.eu/mokinukai/flash_video/KAIP%20ATRODE%20MUSU%20ZEME%20SENOVEJE/14a.flv
http://wedbank.eu/mokinukai/flash_video/KAIP%20ATRODE%20MUSU%20ZEME%20SENOVEJE/14a.flv
http://wedbank.eu/mokinukai/flash_video/KAIP%20ATRODE%20MUSU%20ZEME%20SENOVEJE/14a.flv
http://wedbank.eu/mokinukai/flash_video/KAIP%20ATRODE%20MUSU%20ZEME%20SENOVEJE/14a.flv
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Informaciniai tekstai „Ar rudieji lokiai vis dar gyvena Lietuvos 

miškuose?“, „Stumbrai Lietuvoje“ ir skelbimas „Aplankykite Pašilių 

stumbryną Panevėţio rajone!“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: „Ar rudieji lokiai vis dar gyvena Lietuvos 

miškuose“ – dvi dalys lietuvių kalba ir lietuvių gestų kalba; „Stumbrai Lietuvoje“ – dvi dalys 

lietuvių ir lietuvių gestų kalba; skelbimas „Aplankykite Pašilių stumbryną Panevėţio rajone!“ 

pateiktas kaip trečioji teksto „Stumbrai Lietuvoje“ dalis – lietuvių kalba su kelių ţodţių, ţodţių 

junginių vertimu į lietuvių gestų kalbą.  

Svarbu su mokiniais aptarti šias sąvokas: informacinis tekstas, teksto pavadinimas, 

skelbimas, laiškas. Galima klausti mokinių, kokiuose leidiniuose galima rasti panašaus pobūdţio 

informacinių tekstų, kokie kad yra dabar skaitomi ir analizuojami.  

Šie informaciniai tekstai susiję su anksčiau pateiktu groţiniu tekstu „Kaip atrodė mūsų 

ţemė senų senovėje“, todėl juos būtų naudinga skaityti pirmiausia išanalizavus šį tekstą. Būtų 

naudinga palyginti, ką apie ruduosius lokius ir stumbrus rašė Šatrijos Ragana groţiniame tekste 

(čia teigiama, kad „išnykus miškams, išnyko ir šie gyvuliai“) ir kas parašyta informaciniuose 

tekstuose, taigi perskaičius ir groţinį, ir informacinius tekstus, mokinių klausiame – ar tikrai 

Lietuvos miškuose nesutiksime rudosios meškos, ar tikrai Lietuvoje nebegyvena stumbrai.  

Informaciniuose tekstuose apie ruduosius lokius ir stumbrus paminėta daug faktų, datų. 

Nebūtina jų visų įsidėmėti, tačiau reikia mokinius pratinti skaitant sudėtingesnio turinio ir daug 

detalių apimančius tekstus, atsirinkti pačią svarbiausią, reikalingiausią informaciją.  

Analizuodami laišką, kuris pateiktas po tekstu apie ruduosius lokius, atkreipiame dėmesį 

į privalomus parašyti rekvizitus (kreipinį, sukūrimo datą ir vietą, kas ir kaip pasirašo po tekstu).  

Skaitydami skelbimą „Aplankykite Pašilių stumbryną Panevėţio rajone!“, nepamirškime 

aptarti ir sutartinių ţenklų reikšmės (kaip sutrumpintai ţymimos savaitės dienos) ir ţodţių 

trumpinių – kaip sutrumpintai pateikiami ţodţiai valanda (10.00–11.00 val.), kaimas (Petriškių 

k.), rajonas (Panevėţio r.).  
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Kompiuterinėje laikmenoje šis skelbimas pateiktas prie teksto „Stumbrai Lietuvoje“ 

trečiosios dalies ir jis ne visas susietas „Link’it“ programos principu – susieti tik sudėtingesni 

ţodţiai ar ţodţių junginiai. Naudinga aptarti šių ţodţių ir posakių reikšmes: stumbrų kaimenė, 

gėrėtis stumbrais, braižo nugaras į medžių kamienus, ilsisi saulės atokaitoje.  

Būtų naudinga mokiniams uţduoti kelis klausimus pamąstymui, pavyzdţiui: „Kurią 

savaitės dieną stumbrai lankytojų nelaukia ir kodėl?“ (Atsakymas: pirmadienį, nes pirmadienis – 

nedarbo diena).  

Sigito Gedos eilėraštis „Jūrų kiaulytė“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: eilėraštis lietuvių kalba ir lietuvių gestų kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

 Svarbu su mokiniais aptarti šias sąvokas: grožinis tekstas, eilėraštis, eilėraščio autorius 

(poetas), eilėraščio pavadinimas, eilėraščio posmas. Galima vizualiai parodyti, ką neeiliuotame 

tekste vadiname pastraipa (kaip atskiriame neeiliuoto teksto dalį) ir ją paţymėti pieštuku ir taip 

pat paprašyti suskaičiuoti, kiek eilėraštyje „Jūrų kiaulytė“ yra posmų (ne stulpelių ar pastraipų!) 

ir pieštuku juos sunumeruoti. Aptariant eilėraščio turinį (apie ką tekstas), naudinga klausti, kas 

parašyta pirmame, antrame ir kas – trečiame eilėraščio posme. Pirmame kalbama ne apie esamą, 

bet apie norimą turėti jūrų kiaulytę ir jos išvaizdą (galima išskirti gyvūno palyginimą „didumo – 

sulig saga“), antrame posme rašoma apie tai, kaip ţmogus rūpintųsi gyvūnu, trečiame – apie tai, 

kad pirktų jūrų kiaulytei draugą (jūrų kiauliuką).  

Uţduočių aptarimas 

 Būtų naudinga aprašyti jūrų kiaulytę remiantis iliustracija, pateikta prie teksto (psl. 50), ir 

remiantis uţduoties B dalyje pateiktu ţodţių sąrašu.  

Jei anksčiau buvo aptarti ir aprašyti keli kiti namuose laikomi gyvūnai pagal mokymo 

priemonėje pateiktas iliustracijas (katė 11arba 14 psl., šuo psl. 49), galima pasiūlyti aprašyti du 

gyvūnus, palyginant jų išvaizdą (pvz., katės ir jūrų kiaulytės; šuns ir jūrų kiaulytės). 
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Kęstučio Kasparavičiaus literatūrinis pasakojimas „Stalas“  

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: viena dalis lietuvių kalba ir lietuvių gestų 

kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

 Sąvokos, kurias mokytojas aptaria kartu su mokiniais: grožinis tekstas, pasakojimas, 

teksto autorius, teksto pavadinimas.  

 Reiktų atkreipti dėmesį, su kuo stalas yra palyginamas (su arkliu, tik nesispardo; su 

šunimi, nes šuo, kaip ir stalas, – su keturiomis kojomis). Taip pat skaitant naudinga sieti stalo 

aprašymą su iliustracija palyginant, ar iliustracijoje yra nupiešta viskas taip, kaip aprašyta: stovi 

prie lango, turi keturias kojas, pritvirtinta stalinė lempa, apkrautas knygomis, popieriais, eskizais 

(popierių ir eskizų iliustracijoje nėra), pieštukais, teptukais, daţais (daţų iliustracijoje nematyti), 

saldainiais (galima pasiūlyti suskaičiuoti, kiek saldainių yra ant stalo) ir pan. Tekste parašyta, 

kad šuo guli po stalu, bet iliustracijoje jis – uţ lango, taip pat parašyta, kad kartais ant stalo 

pastatomas indas su gėlėmis, bet iliustracijoje nepavaizduota. Taigi tekstui ir iliustracijai sieti 

naudingas aprašytų ir nupieštų (arba nenupieštų) objektų palyginimas. Be to, iliustracija dar 

įdomi tuo, kad ji atspindi šią teksto dalį: „Mielai išsivesčiau jį (stalą) pasivaikščioti po mišką. 

Bet nemanau, kad tai patiktų mano šuniui.“ Galima klausti mokinių, kaip jaustųsi šuo, jei 

šeimininkas vestųsi pasivaikščioti ne šunį, o stalą – taip, kaip kad nupiešta iliustracijoje, ar tokia 

situacija reali, galima, ar tik įsivaizduojama.  

Uţduočių aptarimas 

Tekstui aptarti pateiktos 2 uţduotys.  
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Vytauto Račicko apysakos „Šlepetė“ fragmentas 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: septynios dalys lietuvių kalba ir lietuvių gestų 

kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Sąvokos, kurias mokytojas aptaria kartu su mokiniais: grožinis tekstas (apysaka), teksto 

autorius, teksto pavadinimas, pagrindinis veikėjas, kiti veikėjai, įvykis. Aptarus tekstą, reiktų 

aptarti teksto ir jo pavadinimo ryšį.  

Uţduočių aptarimas 

 Tekstui ir temai, susijusiai su perskaitytu tekstu, aptarti skirtos 8 uţduotys. Kadangi 

tekste aprašyta skausminga šeimos situacija – tėvų skyrybos, šią temą reiktų analizuoti 

apmąsčius vaikų pasirengimą ir tinkamai formuluojant klausimus, uţduotis.  

Tekstas pateiktas dalimis. Antroje, trečioje ir ketvirtoje dalyje vartojama tiesioginė kalba 

(kalba Edvardukas ir tėvelis). Svarbu, kad mokiniai tiksliai suprastų, kas kalba, todėl ten, kur 

pačiame tekste aiškiai nepateikta, kas sako ţodţius, mokiniai pieštuku paţymėtų, kas kalba (pvz., 

prieš tiesioginę kalbą parašo raidę E – kalba Edvardukas, T – kalba tėvelis).  

Perskaičius visą tekstą, galima būtų mokiniams pateikti anketą, padėsiančią apibūdinti 

pagrindinį kūrinio veikėją Edvarduką. Anketos pavyzdys – 2 lentelė. Anketoje naudinga pateikti 

kelis klausimus, į kuriuos atsakymo neţinome (pvz., veikėjo pavardė, mokykla, kurioje mokosi) 

– taip mokiniai turės galimybę sugrįţti prie skaityto teksto, pamąstyti, ar buvo apie tai rašyta. 

2 lentelė. V. Račicko apysakos veikėjo Edvarduko apibūdinimas remiantis tekstu  

Vardas  

Pavardė  

Amţius  

Kelintoje klasėje mokosi?  

Mokykla, kurioje mokosi  
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Kiek vaikų šeimoje?  

 

Gintarės Adomaitytės „Skėčiai“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: trys dalys lietuvių kalba ir lietuvių gestų kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Sąvokos, kurias mokytojas aptaria kartu su mokiniais: grožinis tekstas (pasaka), teksto 

autorius, teksto pavadinimas, veikėjai.  

Išskiriant veikėjus, galima prašyti, kad mokiniai išskirtų veikėjus-žmones ir veikėjus-

daiktus. Naudinga būtų analizuojant šį tekstą palyginti ţmonių ir skėčių šeimas – kuo jos 

panašios ir kuo skiriasi.  

Svarbu suformuluoti ir kartu su mokiais aptarti teksto esmės klausimą: kodėl skėčių 

šeima laimingesnė uţ ţmonių šeimą.  

Taip pat būtų įdomu su mokiniais aptarti, kuri teksto vieta (pastraipa, sakiniai) atskleidţia 

pagrindinę problemą – ţmonių šeimoje kaţkas vyksta ne taip, netinkamai.  

Uţduočių aptarimas 

Teksto ir temos, susijusios su perskaitytu tekstu, aptarimui skirtos 5 uţduotys.  

Jei su mokiniais buvo skaitytas Vytauto Račicko apysakos „Šlepetė“ fragmentas, būtų 

naudinga palyginti V. Račicko kūrinyje aprašytą šeimą ir ţmonių šeimą G. Adomaitytės kūrinyje 

„Skėčiai“ – kas šiose šeimose panašu ir kas skiriasi. Tam, kad mokiniams būtų lengviau ir 

aiškiau, galima pateikti lentelę veikėjams palyginti (pavyzdys – 3 lentelė, kuri pateikta jau 

uţpildyta). Šiuose tekstuose aprašytos gana skausmingos šeimų problemos, todėl juos analizuoti 

ir veikėjus palyginti reiktų apmąsčius vaikų pasirengimą.  
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3 lentelė. V. Račicko kūrinyje „Šlepetė“ ir G. Adomaitytės kūrinyje „Skėčiai“ aprašytų šeimų 

palyginimas 

 Veikėjai V. Račicko kūrinyje 

„Šlepetė“ 

Veikėjai G. Adomaitytės kūrinyje 

„Skėčiai“ 

Veikėjų (ţmonių) 

skaičius. Išvardykite 

veikėjus.  

Trys veikėjai: tėtis, mama ir jų sūnus 

Edvardukas 

Trys veikėjai: tėtis, mama ir jų sūnus 

Veikėjas-vaikas, jo 

vardas, amţius 

Berniukas Edvardukas, pirmaklasis 

(6 arba 7 metai) 

Berniukas, darţelinukas. 

Kas panašu šiose 

šeimose? 

Problema dėl tėčio – jis paliko šeimą.  Problema dėl tėčio – tėčio daţnai 

nebūna namie, jis daug keliauja, maţai 

bendrauja su šeima.  

Kas šiose šeimose 

kitaip? 

Tėtis paliko šeimą, nebegyvena 

kartu.  

Šeima dar gyvena kartu.  

 

Jono Avyţiaus pasaka „Kaip svogūnas norėjo įsiteikti“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: keturios dalys lietuvių kalba ir lietuvių gestų 

kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Sąvokos, kurias mokytojas aptaria kartu su mokiniais: grožinis tekstas (pasaka), teksto 

autorius, teksto pavadinimas, veikėjai, įvykių seka, svarbiausias įvykis.  

Tekste daug dialoginės kalbos. Išanalizavus kiekvienos teksto dalies turinį, būtų naudinga 

leisti mokiniams perskaityti tekstą ir atpasakoti jį gestų kalba pasitelkus vaidmenų kaitą. Reiktų 

atkreipti mokinių dėmesį į vaidmenų kaitą tekste lietuvių gestų kalba (kai tekstą pasakoja vienas 

ţmogus).  
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Analizuojant teksto pirmąją dalį, nereiktų pamiršti iliustracijos knygos 62 psl. – galima 

aprašyti darţoves pagal paveikslėlį – kur jos auga, kokios yra šios darţovės (įtvirtinami 

pavadinimai), kokio dydţio ir spalvos.  

Uţduočių aptarimas 

Tekstui aptarti skirtos 8 uţduotys. Atliekant 5 uţduotį, galima remtis paveikslėlių serija ir 

sakinių modeliais (atliekant šią uţduotį pirmą kartą) arba siekiant patikrinti mokinių ţinias, 

galima pasidaryti šios paveikslėlių serijos kopijų ir pateikti mokiniams aprašyti įvykių seką 

patiems, be pateiktų sakinių modelių. Jei mokiniams per sudėtinga aprašyti pagal paveikslėlius 

visą įvykių seką, galima pateikti tik kelis. Itin sunkiai įvykius įsidėmintiems arba jų aprašyti 

negebantiems mokiniams galima pateikti sukarpytus ir sumaišytus paveikslėlius ir prašyti sudėti 

įvykių seką eilės tvarka, sunumeruoti paveikslėlius bei istoriją atpasakoti lietuvių ir (arba) 

lietuvių gestų kalba.  

Gendručio Morkūno pasaka „Diena, kai nepatekėjo saulė“  

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: penkios dalys lietuvių kalba ir lietuvių gestų 

kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Sąvokos, kurias mokytojas aptaria kartu su mokiniais: grožinis tekstas (pasaka), teksto 

autorius, teksto pavadinimas, veikėjai, įvykių seka, svarbiausias įvykis.  

Tam, kad mokiniams būtų lengviau suprasti, kaip vyko laikrodţių rodyklių pasukimas 

aprašytoje istorijoje, galima turėti ţaislinį laikrodţio ciferblatą ir skaitant istoriją kartu su 

mokiniais laikrodţio rodykles pasukti / nustatyti taip, kaip aprašyta tekste: 1) pavasarį valanda 

pirmyn, o rudenį – atgal (1 dalis); 2) uţuot laikrodţių rodykles pasukę atgal, pasuko į priekį (3 

dalis); 3) į priekį rodykles pasuko ir pavasarį, ir kitą rudenį, ir dar kitą pavasarį... (3 dalis); 4) po 

kelerių metų laikrodţiai vidurdienį rodydavo vakarais (3 dalis); 5) prabėgus keleriems metams, 

vidurdienį ėmė rodyti dvyliktą valandą dienos (3 dalis) ir t. t.  
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Uţduočių aptarimas 

Tekstui aptarti skirtos 6 uţduotys. Perskaičius tekstą arba prieš šio teksto analizę galima 

mokyti tiksliai nusakyti laiką pagal mechaninius arba elektroninius laikrodţius. 

Būtų naudinga pasidaryti 1 uţduoties iliustracijos kopijų (iliustraciją reiktų padidinti) ir 

prašyti, kad mokiniai joje įrašytų citatas iš teksto. Pavyzdys pateiktas toliau. Prieš pateikdamas 

mokiniams tokią uţduotį, mokytojas turėtų pateikti mokiniams arba tekste pieštuku paţymėti, 

pabraukti tas citatas, kurias vaikai turės įrašyti iliustracijoje, pavyzdţiui: 1) „Tie ţmonės 

nešiodavo drabuţius be sagų.“ 2) „Valgydavo popierinį maistą.“ 3) „Vienoje šalyje ţmonės 

pamiršo, kada laikrodţių rodykles sukti pirmyn, o kada – atgal.“ 4) „Visi stengdavosi kuo 

greičiau pamiegoti, pavalgyti ir apsirengti, nes norėjo uţdirbti daug pinigų.“  

 

Paveikslėlis iš kompiuterinės laikmenos perkeltas į kompiuterinę „Paint“ programą ir tada jame 

„įklijuotos“ citatos iš teksto.  

Galima iliustruoti ir kitas teksto dalis bei iliustracijose „įklijuoti“ citatas – įrašus iš 

konkrečios teksto dalies. Būtų naudinga, jei mokiniai, dirbdami poromis, iliustruotų ne visą 
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teksto dalį, o tik tos dalies pastraipą (pvz., 1 dalies pirmą, antrą ir trečią pastraipas – čia kalbama 

apie laikrodţių pasukimus skirtingais metų laikais; ketvirtą pastraipą – kalbama apie ryte 

nepatekėjusią saulę; penktą pastraipą – parašyta, kaip tą dieną, kai nepatekėjo saulė, jautėsi 

miestelio vaikai). Tuomet piešinius galima būtų sudėti į bendrą plakatą pagal įvykių eiliškumą 

(sunumeruojant įvykius) ir dar šalia piešinių parašyti citatas.  

Gendručio Morkūno pasaka „Maţas gelsvas vaiduoklis, kuriam 

verkiant reikėjo remonto“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: aštuonios dalys lietuvių kalba ir lietuvių gestų 

kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Sąvokos, kurias mokytojas aptaria kartu su mokiniais: grožinis tekstas (pasaka), teksto 

autorius, teksto pavadinimas, veikėjai, pagrindiniai veikėjai, įvykių seka, svarbiausias 

(įdomiausias) įvykis.  

Uţduočių aptarimas 

Tekstui aptarti skirtos 8 uţduotys.  

Būtų naudinga „įklijuoti“ citatas iš teksto prie 3 teksto dalies pateiktoje iliustracijoje 

pasidarius šios iliustracijos kopijų (pavyzdţiai jau buvo pateikti). Taip pat būtų naudinga pagal 

mokytojo pateiktą planą aprašyti pasikeitimus mergaitės tėvų bute prieš ir po remonto – 

iliustracijos pateiktos knygos 72 psl.  

Aptarus tekste aprašytus pasikeitimus mergaitės bute, galima kartu su mokiniais 

nusipiešti klasės planą ir aptarti, ką būtų naudinga klasėje pakeisti, suremontuoti. Arba galima 

pasiūlyti mokiniams nusipiešti savo kambario (buto, namo) planą ir siūlyti, kad kiekvienas 

papasakotų, kokie daiktai ir kur jo kambaryje, bute, name yra dabar ir ką galima būtų keisti. Būtų 

naudinga ir (pagal mokytojo duotą modelį) aprašyti vieną kurią šio praktinio darbo grandį.  
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Jono Avyţiaus pasaka „Šuns mokykla“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: penkios dalys lietuvių kalba ir lietuvių gestų 

kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Sąvokos, kurias mokytojas aptaria kartu su mokiniais: grožinis tekstas (pasaka), teksto 

autorius, teksto pavadinimas, veikėjai, įvykiai, įvykių seka, svarbiausias (įdomiausias) įvykis. 

Nesudėtinga paaiškinti, kodėl tai yra pasaka – kalba gyvūnai, šuo įsteigia mokyklą.  

Aptariant gyvūnų elgesį, galima įtraukti ir tokių veiksmaţodţių kaip amsėti / suamsėti, 

kriuksėti / sukriuksėti, mūkti / sumūkti, mekenti / sumekenti aptarimą: paaiškinama jų daryba ir 

reikšmė. 

Uţduočių aptarimas 

Tekstui aptarti skirtos 5 uţduotys. Sudėtingesnė uţduotis – penktoji. Ypač svarbu 

atkreipti dėmesį į gyvūnų elgesio palyginimą grįţtant prie teksto, pateikto lietuvių gestų kalba. 

Po jo analizės galima prašyti, kad mokiniai šį palyginimą pagal 5 uţduoties B dalyje pateiktą 

modelį uţrašytų patys arba padedami mokytojo.  

Aurelijos Čeredėjevaitės pasaka „Skanus ačiū“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: dvi dalys lietuvių kalba ir lietuvių gestų kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Sąvokos, kurias mokytojas aptaria kartu su mokiniais: grožinis tekstas (pasaka), teksto 

autorius, teksto pavadinimas, veikėjai, pagrindinis veikėjas, įvykiai, įvykių seka, svarbiausias 

(įdomiausias) įvykis. Nesudėtinga paaiškinti, kodėl tai yra pasaka – kalba ir tarsi ţmonės veikia 

pelės. Galima prašyti, kad skaitydami pirmąją teksto dalį mokiniai pieštuku paţymėtų tą teksto 

vietą, kurioje pristatomas peliukas Antanas ir tą, kurioje pristatoma jo senelė. Daugiau veikėjų 

tekste nėra, todėl būtų naudinga perskaičius tekstą suvaidinti peliuko Antano ir jo močiutės 

dialogus remiantis pirmąja arba antrąja teksto dalimi, arba ir visu tekstu.  
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Uţduočių aptarimas 

Tekstui aptarti skirtos 3 uţduotys. Ypač naudinga trečioji – rasti ţodţius, kaip dar kitaip 

tekste buvo pavadintas peliukas Antanas: ilgauodegis, mažylis, peliukas. Būtų naudinga peles 

aprašyti remiantis iliustracijomis, kurios pateiktos knygos 78–79 psl.  

Aurelijos Čeredėjevaitės pasaka „Pirmoji ţuvytė“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: keturios dalys lietuvių kalba ir lietuvių gestų 

kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Sąvokos, kurias mokytojas aptaria kartu su mokiniais: grožinis tekstas (pasaka), teksto 

autorius, teksto pavadinimas, pagrindinis veikėjas, įvykiai, įvykių seka, svarbiausias 

(įdomiausias) įvykis. Nesudėtinga paaiškinti, kodėl tai yra pasaka – kalba ir veikia peliukas 

Antanas. Galima palyginti abu Aurelijos Čeredėjavaitės tekstus – „Skanų ačiū“ ir „Pirmąją 

ţuvytę“, nes aprašomas tas pats veikėjas – peliukas Antanas. Galima aptarti, koks yra Antanas 

pirmajame pasakojime (galbūt jaunesnis, nes jį dar moko, auklėja senelė pelė) ir antrajame 

(turbūt jau vyresnis, nes pats savarankiškai išplaukia ţvejoti).  

Uţduočių aptarimas 

Tekstui aptarti skirtos 3 uţduotys. Mokytojas turėtų atkreipti dėmesį ir į iliustracijas 

(knygos 79–81 psl.). Jei jau detaliau buvo aptarta ir aprašyta peliuko Antano išvaizda perskaičius 

tekstą „Skanus ačiū“, galima prašyti, kad mokiniai detaliai aptartų ir aprašytų, kaip atrodė 

peliuko valtis ir jos dugnas pirmą, antrą ir trečią kartą, peliukui išplaukus ţvejoti – mokiniai gali 

iliustracijas susieti su citatomis iš teksto (pavyzdys, kaip susieti iliustraciją ir citatas, jau buvo 

aprašytas) arba iliustracijas aptarti ir aprašyti susiejant su tekstu pagal mokytojo pateiktą modelį.  
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Lietuvių pasaka „Vargšas ir besotis“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: trys dalys lietuvių kalba ir lietuvių gestų kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Sąvokos, kurias mokytojas aptaria kartu su mokiniais: grožinis tekstas (pasaka), 

tautosakos tekstas (tautosaka), teksto pavadinimas, veikėjai, teigiamas ir neigiamas veikėjas, 

įvykiai, įvykių seka. 

Svarbu atkreipti mokinių dėmesį į tai, kas pasakoje pasikartoja: 1) ir vargšas, ir turtingas 

ţmogus kerta medţius toje pačioje vietoje ant upės kranto (pirmoje teksto dalyje, pirmajame 

sakinyje likusi klaida, sakinys turėjo būti pateiktas taip: „Vargingas ţmogus girioje ant upės 

kranto medţius kirto“, lietuvių gestų kalba pateikta teisingai – „prie upės“); 2) abu kirtėjai išmeta 

kirvį iš rankų; 3) kirvis įkrinta į upę; 4) kirtėjams padeda senelis; 5) senelis neria į upę kirvio 

paimti kelis kartus.  

Taip pat svarbu aptarti pasakos pabaigą: „O besotis laukė laukė vis galvodamas, kad 

senukas išners su deimantiniu kirviu. Gal dar ir šiandien tebelaukia.“ Reiktų klausti mokinių, ar 

išties galime tikėtis, kad tas pasakos veikėjas vis dar sėdi prie upės ir laukia – taip grįţtama prie 

sąvokos „pasaka“, aptariama, kad skaitytas įvykis yra pramanytas, tačiau tokia pasakos pabaiga 

skaitytoją, ypač vaiką, sudomina, verčia patikėti įvykio tikrumu.  

Uţduočių aptarimas 

Tekstui aptarti pateiktos 6 uţduotys. Remdamasis antrąja uţduotimi (reikia apibūdinti 

vargšą), mokytojas galėtų prašyti, kad mokiniai apibūdintų ir besotį kaimyną – tuomet, kai yra 

jau perskaityta ir aptarta trečioji teksto dalis. Šių dviejų veikėjų apibūdinimus galima pateikti 

kaip palyginimą (pvz., lentelėje, pagal mokytojo sugalvotą modelį ar pan.).   
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Lietuvių pasaka „Uţburtas malūnas“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: šešios dalys lietuvių kalba ir lietuvių gestų 

kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Sąvokos, kurias mokytojas aptaria kartu su mokiniais: grožinis tekstas (pasaka), 

tautosakos tekstas (tautosaka), teksto pavadinimas, veikėjai, teigiamas ir neigiamas veikėjas, 

įvykiai, įvykių seka.  

Reiktų atkreipti mokinių dėmesį į pasakos pabaigą: „Tas malūnėlis ir iki mūsų dienų 

mala druską jūrų dugne. Todėl jūros vanduo yra sūrus.“ Svarbu aptarti, ką ţmonės norėjo 

paaiškinti šia pasaka, į kokį klausimą atsakyti (kodėl jūros vanduo sūrus), ir tai, ar šiuo 

paaiškinimu galime iš tiesų tikėti, remtis.  

Uţduočių aptarimas 

Tekstui aptarti pateiktos 8 uţduotys. Ypač naudinga palyginti dvi pasakas – „Vargšas ir 

besotis“ ir „Uţburtas malūnas“, aptarti, kas jose panašu ir kas skiriasi (8 uţduotis).  

Martyno Vainilaičio eilėraštis „Milţinas ir pelė“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: eilėraštis lietuvių kalba ir lietuvių gestų kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Mokiniai turbūt jau skiria prozą nuo lyrikos tekstų. Aptariama, kad skaitomas lyrinis 

tekstas (eilėraštis), įtvirtinama sąvoka „posmas“. Mokinai turėtų mokėti suskaičiuoti, kiek 

posmų sudaro eilėraštį, kiek eilučių sudaro vieną posmą. Jei mokytojas mano, kad svarbu, 

klausos sutrikimą turintiems mokiniams aktualu, atkreipia dėmesį į eilėraščio ritmą ir rimus 

(gojų / miegojo, išmiegojęs / prasižiojęs ir pan.).  

Eilėraštyje vartojama tiesioginė kalba (kalba milţinas ir gydytojas Aiskauda), todėl būtų 

naudinga, kad mokiniai perrašytų tiesioginę kalbą su prierašu, kas yra kalbėtojas. Pavyzdţiui: 

Daktaras milžino paklausė: 



60 
 

– Ką gi, milžine, tau skauda? 

Milžinas atsakė: 

– Šiandien, daktare Aiskauda, gyvą pelę prarijau... 

Reiktų atkreipti mokinių dėmesį į tiesioginės kalbos skyrybos ypatumus. Taip pat ir į tai, 

kad jeigu tekstas pateiktas eilėraščio forma, kiekvienas pirmas eilutės ţodis rašomas didţiąja 

raide. Jei tą patį tekstą perrašome ne kaip eilėraštį, didţiąsias rašome tik sakinio pradţioje arba 

tuomet, kai vartojame tikrinius daiktavardţius. 

Uţduočių aptarimas 

Tekstui aptarti skirta viena uţduotis. Detaliai aptarti eilėraštį mokytojas turėtų sugalvoti 

daugiau klausimų, uţduočių. Būtų naudinga aptarti ir aprašyti ir pateiktą iliustraciją.  

Vytautės Ţilinskaitės apsakymas „Sniego senis ir bala“ 

Teksto pateikimas kompiuterinėje laikmenoje: penkios dalys lietuvių kalba ir lietuvių gestų 

kalba.  

Teksto analizė ir kalbos paţinimas 

Sąvokos, kurias mokytojas aptaria kartu su mokiniais: grožinis tekstas (apsakymas), 

teksto autorius, teksto pavadinimas, veikėjai, pagrindinis veikėjas, įvykiai, įvykių seka, 

svarbiausias (įdomiausias) įvykis.  

Tai pats sudėtingiausias šioje mokymo priemonėje pateiktas tekstas, jį skaityti ir 

analizuoti patartume 4 klasėje. Jį analizuojant su imlesniais mokiniais, svarbu atkreipti dėmesį į 

kiekvienos teksto dalies nuotaiką (kaip ji keičiasi kūrinyje), galima prašyti pabraukti tą teksto 

vietą, kurioje justi didţiausia įtampa. Aptariant šį tekstą, reiktų įtvirtinti ir sąvoką „citata“, 

prašant išrašyti tam tikras citatas iš teksto.  

Uţduočių aptarimas 

Tekstui aptarti skirtos 7 uţduotys.  
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Lietuvių kalbos pamokos planas-pavyzdys trečios klasės mokiniams, 

turintiems klausos sutrikimų 

Pamoka: Lietuvių kalba  

Pamokos trukmė: 45 min. 

Pamokos tema: Mes gyvename Lietuvoje 

Temą galima toliau analizuoti per pasaulio paţinimo pamokas, taip pat tęsti temos analizę 

skaitant kitus mokymo priemonėje pateiktus tekstus apie Lietuvą, Lietuvos gamtą gyvūniją.  

Priemonės pamokai: 1) medţiaga iš mokymo priemonės „Skaitiniai pradinukams, turintiems 

klausos sutrikimų“ – Anzelmo Matučio eilėraštis „Aš tavo gimtinė“ knygoje (36 psl.), 2) 

Lietuvos ţemėlapis, pakabintas klasėje, 3) vaizdo projektorius, 3) dalijamoji medţiaga. 

Pamokos pradţia (10 min.) 

Suformuluojamas pamokos uţdavinys: kalbėsime apie šalį, kurioje gyvename. Mokytojas 

gali nesakyti iš karto, kad bus kalbama apie Lietuvą, ir klausti mokinių: kaip vadinasi šalis, 

kurioje mes visi gyvename? Visus mokinius mokytojas pasikviečia prie Lietuvos ţemėlapio, 

paaiškina, kad šalis, kurioje visi gyvename ir apie kurią bus kalbama, pavaizduota ţemėlapyje. 

Kiekvienas mokinys išdaktiliuoja „L-I-E-T-U-V-A“, ištaria pavadinimą ir parodo gestą 

„Lietuva“, tada grįţta į savo suolus, atsiverčia knygas (psl. 36).  

Pamokos eiga  

Eilėraščio analizė (15 min.) 

Skaitomas ir aptariamas eilėraštis. Ant lentos mokytojas jau prieš pamoką uţrašęs šiuos 

ţodţius, ţodţių junginius:  

gimtinė (gimtoji šalis),  

lizdas,  

upėm upeliais sujuosta,  
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padangė.  

Per eilėraščio analizę arba prieš pradėdama skaityti ir analizuoti tekstą su mokiniais, 

mokytojas supaţindina mokinius su sudėtingesnėmis sąvokomis, jas aptaria. Būtų naudinga 

pateikti ir šių ţodţių, ţodţių junginių iliustruotus paaiškinimus. 

Taip pat lentoje arba mokiniams individualiai pateikti ir klausimai:  

1) Kas šiame eilėraštyje kalba? – Atsakymas: Lietuva, gimtoji šalis Lietuva. Atsakymas 

pagrindţiamas citata iš teksto (mokiniai, padedami mokytojo, citatą randa tekste, pabraukia 

pieštuku).  

2) Į ką kreipiasi (kam kalba) gimtoji šalis Lietuva? – Atsakymas: kalba ţmogui, vaikui, 

skaitytojui. Atsakymas pagrindţiamas citata iš teksto (mokiniai, padedami mokytojo, citatą randa 

tekste, pabraukia pieštuku).  

Kalbos vartojimo uţduotys (10–15 min.) 

1 uţduotis. Mokiniams rodomas paveikslėlis (vaizdo projektoriumi arba kitaip). Siūloma 

įsivaizduoti, kad čia pavaizduota Lietuva.  

Vaizdas iš http://www.josephinewall.co.uk/elements.html, daugiau panašių vaizdų rasite „Google“ paieškos lange 

anglų kalba įvedę „Spirit of Nature“, atsiradus paieškos rezultatams, lango viršuje pasirinkite skiltį „Vaizdai“.  

http://www.josephinewall.co.uk/elements.html
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Tuomet mokiniai gauna lapus, kuriuose matyti tušti langai (arba jų gali nebūti). Taip pat 

gauna lapą su citatomis (jau sukarpytomis arba turi jas susikarpyti patys) iš A. Matučio eilėraščio 

ir turi šias citatas įklijuoti ten, kur reikalinga (1 – toje vietoje, kur pavaizduotas vanduo; 2 – 

padangėje; 3 – kur pavaizduoti miškai). Taip pat galima pasiūlyti šias citatas perrašyti į langelius. 

Dalijamoji medžiaga mokiniui (1) 

 

„ – Aš upėm, upeliais 

Ţydrais sujuosta, 

Man kojas skalauja  

Jūruţės puta.“ 

„Virš tavo galvelės 

Padangė melsva. 

Aš tavo gimtinė, 

Vardu Lietuva.“ 

„Čia, mano pastogėj, 

Miškai ir namai <...>“ 

 

2 uţduotis. Kalbos vartojimo uţduotis, kurią mokinai atlieka raštu ir (jei lieka laiko) kiekvienas 

savo parašytus sakinius perskaito lietuvių kalba.  
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Dalijamoji medžiaga mokiniui (2) 

1) Paukščiukas gimtinė yra (kas?) ................., nes jis gimsta ir auga (kur?) .................  

Įrašo: lizdas / lizde. 

2) Ţuvytės gimtinė yra (kas?) ................. , nes ji gimsta ir auga (kur?) .....................  

Įrašo: vanduo / vandenyje arba vandeny (kaip pavartota tekste). 

3) Ţmogaus gimtinė yra (kas?) ........................, jeigu jis gimsta ir auga (kur?) ........................  

Įrašo: Lietuva / Lietuvoje. 

3 uţduotis (jei lieka laiko). Leksikai įtvirtinti skirta uţduotis (atliekama ţodţiu ir / arba raštu). 

Dalijamoji medžiaga mokiniui (3) 

1) Šalis, kurioje gyvename, yra ..................... 

2) Vyras arba vaikinas, kuris gimė ir gyvena ....................., yra ..................... 

3) Moteris arba mergina, kuri gimė ir gyvena ....................., yra ..................... 

4) Lietuvoje pagaminta prekė yra (kokia?) ..................... 

5) Lietuviai kalba (kokia kalba?) ..................... ..................... 

6) Lietuvos sostinė yra ..................... 

7) Trys didţiausi Lietuvos miestai yra ....................., ..................... ir ..................... 

Apibendrinimas (5 min.) 

Dar kartą aptariama, kad eilėraštyje Lietuva tarsi gyva moteris, ji kalba skaitytojui 

(vaikui), Lietuva – tai mūsų šalis, valstybė (primename ţemėlapį), kurioje svarbūs ir ţmonės, ir 

gamta (primename eilėraštį).  
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Namų darbo skyrimas  

 Namų darbui skiriama išmokti šį eilėraštį atmintinai. Būtų naudinga, jei vėliau, kai jau 

bus atsiskaitę eilėraštį mokytojai (padeklamavę ir / arba atpasakoję jo turinį lietuvių gestų kalba), 

dar atliktų leksikos ir (arba) gramatikos uţduotį – (ţr. į 17–20 pls. pateiktą uţduočių pateikimo 

pavyzdį).  

Dėl apmąstymo (refleksikos) pamokos pabaigoje 

 Dabar labai populiaru ir iš mokytojo reikalaujama pamokos pabaigoje daryti apmąstymą 

(refleksiją). Tai labiausiai pasiteisina tuo atveju, kai apibendriname ne vieną kurią pamoką, o 

temą, pamokų ciklą. Jeigu mokytojas yra numatęs tos pačios temos analizę tęsti per kitą lietuvių 

kalbos pamoką (ar per kitas pamokas), pakanka apibendrinti pamokos medţiagą.  

Didaktikos darbuose, pamokų strategijos aprašymuose rasime ne pamokos pabaigoje 

įvedamą apmąstymą / refleksiją – „reflection“, bet ir tolesnės veiklos numatymą – „projection“. 

Taigi, jei esame numatę temą plėsti, bus naudingiau apibendrinti pamokos turinį ir numatyti 

(pasakant ir mokiniams), kaip toliau tema bus analizuojama.   

 

 

 


