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PEDAGOGŲ ATVIROS PAMOKOS VESTOS 2017 M. 

 

 

2017-01-26 visuminio ugdymo respublikinėje metodinėje praktinėje konferencijoje „Žmogus — 

tiltas tarp dviejų pasaulių“, 2017 m. vesta 14 atvirų pamokų: 

1. Tikybos pamoka „Kaip auginti savyje dvasines vertybes?“, 3 kl., tikybos vyresnioji 

mokytoja Elvyra Ramoškienė. 

2. Integruota pasaulio pažinimo ir fizikos pamoka „Žvilgsnis į elektros energijos paslaptis“, 

4  kl., pradinių klasių mokytoja metodininkė A. Labanauskienė, fizikos mokytoja, fizinių 

mokslų daktarė R. Žemaičiūnienė. 

3. Lietuvių kalbos pamoka „Minkštumo ženklas. Aš jaučiu“, 1 kl., pradinių klasių vyresnioji 

mokytoja R.Kalinienė. 

4. Pasaulio pažinimo pamoka ,,Kas yra namai?“, 1 kl., pradinių kl. mokytoja ekspertė 

A.Didžgalvienė. 

5. Integruota istorijos ir anglų kalbos pamoka „Žinia, kurią neša vanduo“, 8a kl., istorijos 

mokytoja N.Teišerskienė, anglų kalbos mokytoja V.Urnėžienė. 

6. Integruota biologijos, etikos, anglų k. pamoka „Tai, kas eina iš širdies, širdį ir 

pasiekia...“,7 kl., biologijos mokytoja metodininkė Dalia Urbonavičienė, etikos vyresnioji 

mokytoja I.Zazienė, anglų k. mokytoja metodininkė I.Kačinskienė. 

7. Technologijų pamoka „Tekstilės sritis ir konstrukcinės medžiagos. Aksesuaro gamyba 

„Švelnukas“, 5 kl., dailės ir technologijų mokytoja metodininkė N.Bartkevičienė, dailės ir 

technologijų vyresnysis mokytojas I.Oss. 

8. Dailės pamoka „Kaip pavaizduoti tai, ko nežinai?“, 3 kl., pradinio ugdymo Dailės 

skyrius, dailės mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui L.Lušienė. 

9. Muzikos pamoka „Smuiko giesmė žmogaus širdyje“, 2 kl., muzikos mokytoja 

metodininkė R.Janulienė. 

10. Integruota dailės, matematikos ir IT pamoka „Meniškoji simetrija piešiant mandalą“, 8b 

kl., dailės mokytoja metodininkė, technologijų vyresnioji mokytoja A.Lučinskienė, 

matematikos ir IT mokytoja metodininkė, ekonomikos mokytoja ekspertė I.Rafael. 

11. Literatūros pamoka „Geri darbai prasideda nuo smulkmenų“ (pagal B. Vilimaitės novelę 

„Kada piešime perlinę vištelę“), 6 kl., lietuvių k. mokytoja metodininkė B.Petkuvienė. 

12. Integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka „Trupmenos paslaptis“, 6 

kl., matematikos vyresnioji mokytoja E.Brikienė, matematikos ir informacinių 

technologijų vyresnioji mokytoja R.Balčiūnienė. 

13. Geografijos pamoka „Europa mūsų mieste“, 8 kl., geografijos vyresnioji mokytoja 

L.Martinaitienė. 

14. Integruota dailės ir istorijos pamoka „Architektūra pagal Antoni Gaudi“, 5 kl., dailės 

mokytoja metodininkė R. Rudienė, istorijos vyresnysis mokytojas S.Staponkus. 

 

2017 m. vestos 37 atviros pamokos: 

1. Logopedinis užsiėmimas „Garsų Š-Č diferenciacija“ (1 kl., 2017-04-03); logopedė 

metodininkė Jolita Mačiulskienė. 

2. Kūno kultūros pamoka „Motyvacija kūno kultūros pamokoje“ (3c kl.; 2017-04-04); 

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Kristina Vaidilienė. 

3. Lietuvių kalbos pamoka „Lagaminas (pagal K.Nioslinger kūrinio „Džasperas, svečias iš 

Anglijos“ ištrauką). Žodžių, atsakančių į klausimynus Ką? Ko? Kur? Vartojimo ir 

rašybos įtvirtinimas“ (2d kl., 2017-04-20); pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Ligita Norvilienė. 

4. Pasaulio pažinimo pamoka „Kokie amatai ir verslai seniausi?“ (3a kl., 2017-04-21); 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Laimutė Adamonienė.  



5. Anglų kalbos pamoka „Kelionė į Londoną!“ (4b, 4d kl. grupėje, 2017-04-26); vyresnioji 

anglų kalbos mokytoja Dalia Varpučinskienė. 

6. Istorijos pamoka „Didieji geografiniai atradimai“ (8a kl., 2017-05-11); istorijos mokytoja 

Nijolė Teišerskienė 

7. Dailės pamoka „Kūrybinių darbų tapymas“ (4d kl., 2017-05-11); dailės mokytoja 

metodininkė Vita Žabarauskaitė. 

8. Anglų kalbos pamoka „Mūsų norai ir poreikiai“ (4a, 4c kl. grupėje, 2017-05-16); 

vyresnioji anglų kalbos mokytoja Rita Kancerienė. 

9. Technologijų pamoka „Konditerijos kepinys „Draugystės uostui“ (8c kl., 2017-09-21); 

technologijų mokytoja metodininkė Nijolė Bartkevičienė.  

10. Biologijos pamoka „Žiedas – tradicinis begalybės (amžinybės) simbolis“ (8b kl., 2017-

09-21); biologijos mokytoja metodininkė Dalia Urbonavičienė. 

11. Lietuvių kalbos pamoka „Lyrizmas A. Miškinio eilėraštyje apie meilę“ (8b kl., 2017-09-

21); lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Inga Turovaitė. 

12. Anglų kalbos pamoka „Tautinis kostiumas Lietuvoje, Latvijoje ir svetur“ (8c kl., 2017-

09-21); anglų kalbos mokytoja metodininkė Ingrida Kačinskienė. 

13. Lietuvių kalbos pamoka „Ą, ą, ę nosinėlės. Kas ką mato?““ (1c kl., 2017-10-12); pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Edita Montvilienė. 

14. Matematikos pamoka „Sudėtis ir atimtis iki 6. Rudens dovanos“ (1b kl., 2017-10-17); 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Nijolė Gabrielaitienė. 

15. Lietuvių kalbos pamoka „Sveikata – tai vertybė“ (3a kl., 2017-10-19); pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Aušra Adomaitienė. 

16. Lietuvių kalbos pamoka „E e, Ė ė. Kelias ir gatvė“ (1d kl., 2017-10-19); pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Aušra Kulnienė. 

17. Matematikos pamoka „Į svečius pas senelius. Skaičiuoju iki 10“ (1d kl.; 2017-10-20); 

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Jūratė Ivaškienė. 

18. Integruota istorijos ir muzikos pamoka „Šviesa išsklaidanti viduramžių tamsą“ (6a kl.; 

2017-10-27); istorijos vyresnysis mokytojas Sergejus Staponkus, muzikos mokytoja 

metodininkė Raimonda Janulienė. 

19. Matematikos pamoka „Skaičiuojame iki 6. Bendrauju...“ (1a kl.; 2017-10-28); pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkėAsta Labanauskienė. 

20. Matematikos pamoka „Pasidalykime. Paprastosios trupmenos“ (3c kl.; 2017-11-14); 

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Alina Marcinkienė. 

21. Matematikos pamoka „Pagrindinė paprastosios trupmenos savybė“ (6b kl., 2017-11-15); 

vyresnioji matematikos mokytoja Evelina Brikienė. 

22. Lietuvių kalbos pamoka „Gerumai. Minkštumo ženklas. Minkštas garsas“ (2c kl., 2017-

11-15); vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja Rosita Kalinienė. 

23. Lietuvių kalbos pamoka „Tu esi turtingas“ (3e kl., 2017-11-16); vyresnioji pradinio 

ugdymo mokytoja Žiedūna Sinušienė. 

24. Integruota pasaulio pažinimo ir lietuvių k. pamoka „Žemė – mūsų namai“ (4d kl.; 2017-

11-17); Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Virginija Miltinienė. 

25. Pasaulio pažinimo pamoka „Baltijos jūra“ (2a kl.; 2017-11-17); Pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Indra Vinickienė. 

26. Matematikos pamoka „Sudėtis iki šimto (peržengiant dešimtį). Šypsena“ (2c kl., 2017-

11-21); vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja Rosita Kalinienė. 

27. Miesto integruota IT ir tikybos pamoka „Ko galiu pasimokyti iš evangelistų?“, (5a kl.,  

2017-11-20); vyresnioji IT mokytoja Rasa Balčiūnienė, vyresnioji tikybos mokytoja 

Elvyra Ramoškienė. 

28. Matematikos pamoka „Diagrama“ (4c kl.; 2017-11-21); Pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Kristina Vaidilienė. 

29. Pasaulio pažinimo pamoka „Senovės Egiptas“ (4b kl.; 2017-11-22); Pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Laima Varnavičienė. 



30. Technologijų pamoka „Švenčių belaukiant“ (6b kl.; 2017-11-23); Technologijų 

vyresnioji mokytoja Dana Kulikauskienė. 

31. Miesto integruota matematikos pamoka „Žaidžiu ir skaičiuoju“ (2d kl., 2017-11-29); 

specialioji pedagogė metodininkė Aistė Vedeckienė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Rozita Jackienė. 

32. Matematikos pamoka „Dauginame laipsnius, kurių pagrindai vienodi“ (7G kl., 2017-11-

29); vyresnioji matematikos mokytoja Evelina Brikienė. 

33. IT pamoka „Žymūs šiauliečiai, jų dvasinis paveldas“, (7 kl.,  2017-11-30); vyresnioji IT 

mokytoja Rasa Balčiūnienė. 

34. Pasaulio pažinimo pamoka „Krituliai“ (3c kl., 2017-12-05); pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Alina Marcinkienė.  

35. Integruota anglų k. ir rusų k. pamoka „Moki žodį – žinai kelią“ (7b kl., 2017-12-06); 

anglų k. mokytoja Jūratė Pocienė, vyresnioji rusų k. mokytoja Nijolė Teišerskienė. 

36. Šokio pamoka „Nuotaikų pasaulis“ (4d kl., 2017-12-18); šokio mokytoja Daiva 

Virakienė. 

37. Lietuvių kalbos pamoka „Šatrijos Ragana. Pilėnų gyvenimas. Veiksmažodžio laikų ir 

bendraties kartojimas“ (3a kl., 2017-12-19); pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Laimutė Adamonienė. 

 

 

2017 m. vestos 35 netradicinės atviros veiklos - užsiėmimai: 

 

 

 

1. Atvira pamoka - edukacinis užsiėmimas lopšelio - darželio ,,Gintarėlis“ auklėtiniams 

,,Lesyklėlės iš buitinių atliekų“ (2017-10-26); biologijos mokytoja metodininkė Dalia 

Urbonavičienė, dailės mokytoja metodininkė Aušra Lučinskienė, vyresnysis technologijų 

mokytojas Ilmaras Oss. 

2. Atvira pamoka - edukacinis užsiėmimas būsimiems pirmokams ,,Žiemos gėlės“ (2017-

12-07); dailės mokytojai metodininkai Aušra Lučinskienė, Vita Žabarauskaitė, Dana 

Kulikauskienė, vyresnysis technologijų mokytojas Ilmaras Oss. 

3.  
 
 
 
 

 

Rengė 

R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
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