
ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA  
 

PEDAGOGŲ VESTOS ATVIROS PAMOKOS 2016 M. 

 

 

2016-02-04 respublikinėje metodinėje praktinėje konferencijoje „Visuminis ugdymas: gyvenimo 

pamoka dalyko pamokoje“, 2016 m. vestos 5 meistriškumo pamokos: 

1. „Praktinis visuminio vaiko ugdymo principų taikymas kalbų pamokose“; Ingrida 

Kačinskienė, anglų k. mokytoja metodininkė, 

2.  „Ugdomųjų dalykų bendrystė: su muzika augimo link“; Rita Tamašauskienė, muzikos 

mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Elvyra Ramoškienė, tikybos 

vyresn. mokytoja, 

3. „Pakilti ir kurti, kurti ir pakilti“; Aušra Didžgalvienė, pradinio ugdymo mokytoja 

ekspertė, Lina Lušienė, dailės ir technologijų mokytoja metodininkė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

4.  „Kūrybiniai etnokultūrinio ugdymo sprendimai pradinėje mokykloje“; Ligita Norvilienė, 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Virginija Miltinienė, pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė,  

5. „Kolektyvinis mandalos kūrimas“; Vita Žabarauskaitė, dailės mokytoja metodininkė.  

 

2016 m. vestos 32 atviros pamokos: 

1. Matematikos pamoka „Mano taupyklė“ (1a kl., 2016-01-19); vyresnioji pradinio ugdymo 

mokytoja Aušra Adomaitienė 

2. Lietuvių k. pamoka „Geras draugas“ (1a kl., 2016-01-21); vyresnioji pradinio ugdymo 

mokytoja Aušra Adomaitienė  

3. Anglų k. pamoka „Healthy and Unhealthy Food“ (3a, 3c kl. grupė, 2016-02-02); anglų k. 

mokytoja Rita Kancerienė  

4. Respublikos pedagogams pasaulio pažinimo pamoka „Gimtinės spalvos“ (1d kl., 2016-

02-11); Mokytoja metodininkė Ligita Norvilienė. 

5. Respublikos pedagogams integruota lietuvių kalbos ir dailės pamoka F.Zaltenas ,,Koks 

gražus!“ (2d kl., 2016-02-11); Mokytoja metodininkė Virginija Miltinienė. 

6. Respublikos pedagogams lietuvių kalbos  pamoka „Koncertas fortepijonui“ (3d kl., 

2016-02-11); Mokytoja metodininkė Jūratė Markūnienė. 

7. Respublikos pedagogams matematikos  pamoka „Kartojimas. Statistika“ (3a kl.; 2016-

02-11); Mokytoja metodininkė Asta Labanauskienė. 

8. Respublikos pedagogams lietuvių kalbos  pamoka „Mįslė – tai miniatiūra“ (4b kl.; 2016-

02-11); Mokytoja ekspertė Aušra Didžgalvienė. 

9. Respublikos pedagogams matematikos  pamoka „Pritaikome žinias“ (3c kl.; 2016-02-

11); Mokytoja metodininkė Edita Montvilienė. 

10. Respublikos pedagogams integruota lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo  pamoka 

„Vilniaus įkūrimas“ (4a kl., 2016-02-11); Mokytoja metodininkė Indra Vinickienė. 

11. Respublikos pedagogams matematikos  pamoka „Termometras“ (3 kl., 2016-02-11); 

Specialioji pedagogė metodininkė  Aistė Vedeckienė. 

12. Respublikos pedagogams muzikos pamoka „Liaudies daina kitaip“ (4c  kl., 2016-02-11); 

Vyresnioji mokytoja  Rosita Kalinienė. 

13. Respublikos pedagogams kūno kultūros pamoka „Siužetinis imitavimas kūno kultūros 

pamokoje“ (2c kl., 2016-02-11); Mokytoja metodininkė Kristina Vaidilienė. 

14. Rusų k. pamoka „Abėcėlė linksmai“ (6c kl., 2016-02-11); rusų k. vyresnioji mokytoja 

Gražina Korkevičienė 

15. Informacinių technologijų pamoka „Ar saugūs esame internete? Interneto privalumai ir 

trūkumai“ (6b kl., 2016-02-23); IT mokytoja metodininkė Ieva Rafael. 



16. Miesto pedagogams integruota muzikos ir tikybos pamoka pedagogams „(Tik)ėjimas“ (4b kl., 

2016-03-03); muzikos mokytoja metodininkė Rita Tamašauskienė,  tikybos vyresnioji 

mokytoja Elvyra Ramoškienė. 

17. Integruota istorijos ir technologijų pamoka „Paslaptingieji Rytai. Tuk tuk, Indija“ (2016-

03-10, 8a kl.), vyresnysis istorijos mokytojas Sergejus Staponkus, vyrenioji technologijų. 

mokytoja Regina Rudienė. 

18. Netradicinė dailės pamoka „Mandalos“ (2016-03-17, Rygos Aninmuižas vidurinės 

mokyklos pedagogams); dailės mokytoja metodininkė Vita Žabarauskaitė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui) Lina Lušienė. 

19. Muzikos pamoka „Muzika linksmai“ (3c kl., 2016-04-20); muzikos mokytoja Raimonda 

Janulienė. 

20. Anglų kalbos pamoka „Pasakos karalystėje“ (3b, 3d kl. grupėje, 2016-04-21); vyresnioji 

anglų kalbos mokytoja Dalia Varpučinskienė. 

21. Integruota anglų k. ir biologijos pamoka „Earth – SOS“ (8b kl., 2016-04-27), anglų k. 

mokytoja metodininkė Ingrida Kačinskienė, biologijos mokytoja metodininkė Dalia 

Urbonavičienė. 

22. Lietuvių kalbos pamoka „Aplinkybių vartojimas, rūšys ir raiška“ (6 kl., 2016-05-10); 

vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Birutė Petkuvienė. 

23. Muzikos pamoka „Senelių nuotraukų albumas“ (5c kl., 2016-05-19); muzikos mokytoja 

Raimonda Janulienė. 

24. Lietuvių kalbos pamoka „Vaikystės pamokos pagal H.Falados ištrauką „Šakotis““ (5c kl., 

2016-05-25); vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Birutė Petkuvienė. 

25. Informacinių technologijų pamoka „Ar Vėžliukas moko geometrijos“ (6b kl., 2016-05-

12); vyresnioji IT mokytoja Rasa Balčiūnienė. 

26. Integruota matematikos, fizikos ir informacinių technologijų pamoka „Fizikiniai dydžiai 

ir jų matavimo vienetai“ (7b kl. I grupė, 2016-11-22), matematikos ir informacinių 

technologijų mokytoja metodininkė Ieva Rafael, vyresnioji fizikos mokytoja Giedrė 

Kielaitė (Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija). 

27. Dailės pamoka „Mano draugas ežiukas“ (Priešmokyklinio ugdymo grupės l/d 

„Kūlverstukas“, „Gintarėlis“, „Voveraitė“, 2016-12-08), dailės mokytojos metodininkės 

Lina Lušienė, Aušra Lučinskienė, Nijolė Bartkevičienė, Regina Rudienė, Vita 

Žabarauskaitė. 

28. Lietuvių kalbos pamoka „Daiktavardžių linksnių galūnių rašyba“ (6 gabiųjų gr., 2016-12-

13); lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Inga Turovaitė. 

29. Pasaulio pažinimo pamoka „Iškiliausi Šiaulių krašto žmonės“ (4b kl., 2016-12-01); 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Nijolė Gabrielaitienė. 

30. Miesto pedagogams integruota anglų kalbos ir tikybos pamoka „Advento ir Kalėdų 

simboliai“ (3ab kl. anglų k. grupė, 2016-12-14), anglų k. mokytoja Viktorija Urnėžienė, 

vyresnioji tikybos mokytoja Elvyra Ramoškienė. 

31. Pasaulio pažinimo pamoka „Saulė ir Mėnulis“ (4e kl., 2016-12-14); pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Aušra Kulnienė. 

32. Lietuvių kalbos pamoka „Kalėdų papročiai ir tradicijos“ (3b kl., 2016-12-15); pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Laima Varnavičienė. 

 

Mokytojų L.Adamonienės, A.Marcinkienės, K.Vaidilienės (dėl ligos) 2016 m. planuotos atviros 

pamokos perkeltos į 2017 m. planą. 

 

2016 m. vestos 49 netradicinės pamokos 

1. Būsimų 1 klasių mokinių netradicinė dailės veikla „Mokyklos simbolio – taikos 

balandžio dekoravimo“ (2016-11-17); Mokytoja Vita Žabarauskaitė 

2016-11-24: 



2. Dailės, technologijų ir ekonomikos pamoka „Kalėdinė dekoracija“ (NŠ „Įdomioji 

skulptūra“, „ARTdeco“, Jaunųjų ekonomistų būreliai); dailės mokytoja metodininkė 

Dana Kulikauskienė, ekonomikos mokytoja ekspertė Ieva Rafael 

3. Dailės ir technologijų pamoka „Kalėdiniai akcentai“ (NŠ „Mažieji menininkai“); Dailės 

mokytoja metodininkė Aušra Lučinskienė 

4. Integruota technologijų, dailės, ir muzikos pamoka „Dekoratyvus suvenyras, kalėdinis 

akcentas“ (NŠ „Medžio magija“); Technologijų mokytojas Ilmaras Oss, vyresnioji 

muzikos mokytoja Auksė Mockienė 

5. Technologijų pamoka „Balta meduolio misija“ (NŠ „Gegužių smaližiai“); Technologijų 

mokytoja metodininkė Nijolė Bartkevičienė  

6. Integruota lietuvių k. pamoka „Kelionė po lietuvių kalbos ir literatūros šalį“ (5b kl.; 

2016-11-10); vyresnioji lietuvių k. mokytoja Birutė Petkuvienė, lietuvių k. mokytoja 

metodininkė Diana Gilytė (Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija). 

7. Integruota informacinių technologijų, ugdymo karjerai, rusų k. pamoka „Asmeninės 

savybės ir profesijos“ (8ad kl.; 2016-11-15); vyresnioji IT mokytoja Rasa Balčiūnienė, 

vokiečių k. mokytoja metodininkė Lina Šidlauskienė (Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija). 

8. Integruota fizikos pamoka „Kūno tamprumas“ (8d kl., 2016-11-16); Fizikos mokytoja 

Rasa Žemaičiūnienė, fizikos mokytoja metodininkė Reda Petrilionienė (Šiaulių 

„Saulėtekio“ gimnazija),. 

9. Integruota istorijos pamoka „Kryžiaus žygiai“ (8c kl., 2016-11-22); Istorijos vyresnysis 

mokytojas Sergejus Staponkus, istorijos mokytoja Ramunė Gedminienė (Šiaulių 

„Saulėtekio“ gimnazija). 

10. Integruota etikos pamoka „Aš mokausi bendradarbiauti su mokytojais“ (7 kl.; 2016-11-

23); vyresnioji etikos mokytoja Ilona Zazienė, vyresnioji etikos mokytoja Irma 

Žemaitienė (Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija). 

11. Integruota lietuvių k. pamoka „Šiuolaikinių technologijų panaudojimo apibendrinant 

lietuvių liaudies dainų analizės pamokas 8 klasėje“ (8d kl.; 2016-11-24); vyresnioji 

lietuvių k. mokytoja Daiva Šimkuvienė, lietuvių k. mokytoja metodininkė Diana Gilytė 

(Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija). 

12. Dailės pamoka Lieporių bendruomenei „Žvakių dekoravimas“ (2016-11-24); Dailės 

mokytoja metodininkė Dana Kulikauskienė. 

13. Kalėdinė vakaronė „Kalėdinė viktorina“ (2016-12-16, 1a kl.); Pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Indra Vinickienė, vyresnioji muzikos mokytoja Auksė Mockienė, šokio 

mokytoja Daiva Virakienė. 

14. Kalėdinis vaidinimas „Žiemos pasaka“ (2a kl., 2016-12-19); Pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Aušra Adomaitienė, muzikos mokytoja Raimonda Janulienė, šokio 

mokytoja Daiva Virakienė. 

15. Kalėdinis spektaklis „Laimės burbulai“ (4c kl., 2016-12-19); Pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Edita Montvilienė. 

16.  „Aš – būsimas penktokas“ (4 kl., 2016-11-26; 2016-11-27); mokytojai: Gražina 

Korkevičienė (4 pamokas); Ilona Zazienė (3 pamokas); Rasa Žemaičiūnienė (3 

pamokas); Liucija Martinaitienė (2 pamokas); Jurgita Mickutė Penikienė (2 pamokas); 

Ingrida Kačinskienė (2 pamokas); Evelina Brikienė (2 pamokas); po 1 pamoką: Rasa 

Balčiūnienė; Ieva Rafael; Viktorija Urnėžienė; Laima Tamulevičienė; Dalia 

Varpučinskienė; Rita Kancerienė; Renalda Savickienė; Auksė Mockienė; Ilmaras Oss; 

Aušra Lučinskienė; Sergejus Staponkus; Daiva Virakienė; Birutė Petkuvienė; Vidmantė 

Žegunienė; Elvyra Ramoškienė; Jūratė Pocienė (iš viso 34 pamokos). 

 

 

2016 m. stebėtos 4 atviros nuotolinės pamokos: 

1. Atvira respublikinė pamoka „Būk saugus internete“ (2016-01-19, 5c kl.), vyresnioji IT, 

matematikos mokytoja Rasa Balčiūnienė. 



2. E-pamoka „Karjera nuolat besikeičiame technologijų pasaulyje“ 8 kl., vyresnioji IT, 

matematikos mokytoja Rasa Balčiūnienė. 

3. Ieva Rafael, IT ir matematikos mokytoja metodininkė, ekonomikos mokytoja ekspertė, 

2016-01-19 stebėjo respublikinę atvirą integruotą nuotolinę pamoką „Pamoka 5 klasėje 

(choreografija, istorija, muzika, IKT) Sausio 13-osios įvykiams Kaune paminėti“. 

4. Respublikinė integruota pamoka „Pamoka 5 klasėje (choreografija, istorija, muzika, IKT) 

Sausio 13-sios įvykiams Kaune paminėti“ (2016-01-18, 19); pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Aušra Kulnienė, vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja Aušra Adomaitienė, 

vyresnioji IT, matematikos mokytoja Rasa Balčiūnienė 

 

2016 m. stebėtos 7 atviros pamokos kitose švietimo įstaigose: 

1. Evelina Brikienė, vyresnioji matematikos mokytoja, 2016-03-08 stebėjo 6 kl. 

matematikos pamoką Šiaulių Jovaro progimnazijoje; 

2. Rasa Balčiūnienė, vyresnioji matematikos mokytoja, 2016-03-08 stebėjo 5 kl. 

matematikos pamoką Šiaulių Jovaro progimnazijoje; 

3. Vilma Krankalienė, vyresnioji matematikos – fizikos mokytoja, 2016-03-08 stebėjo 7 kl. 

integruotą fizikos - matematikos pamoką Šiaulių Jovaro progimnazijoje; 

4. Ievą Rafael, IT ir matematikos mokytoja metodininkė, ekonomikos mokytoja ekspertė, 

2016-03-08 stebėjo 6 kl. matematikos pamoką „Mano dėžutė“ Šiaulių Jovaro 

progimnazijoje. 

5. Aistė Vedeckienė, specialioji pedagogė metodininkė, 2016-10-26 stebėjo 4 kl. 

specialiąsias pedagogines pratybas- lietuvių kalbos pamoką „Svečiuojamės Gramatikos 

karalystėje. Daiktavardžio ir būdvardžio kartojimas“ Šiaulių „Rasos“ progimnazijoje; 

6. Elvyra Ramoškienė, vyresnioji tikybos mokytoja, 2016-11-16 stebėjo II gimn. klasėje 

tikybos pamoką „Ar Dievas išgirsta mus?“ ir I gimn. klasėje tikybos pamoką „Laisvė ir 

atsakomybė“ Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje. 

7. Rosita Kalinienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja, 2016-12-05 stebėjo 2 kl. 

integruotą muzikos ir technologijų pamoką „Kai šviečia žibintai“, Šiaulių „Rasos“ 

progimnazijoje. 

 

Parengtos užduotys 6 miesto olimpiadoms: 

1. Inga Turovaitė, lietuvių k. mokytoja metodininkė, parengė miesto lietuvių k. olimpiados 

užduotis 7 kl. 

2. Laima Tamulevičienė, vyresnioji lietuvių k. mokytoja, parengė miesto lietuvių k. 

olimpiados užduotis 7 kl. 

3. Daiva Šimkuvienė, vyresnioji lietuvių k. mokytoja,  parengė miesto lietuvių k. 

olimpiados užduotis 8 kl. 

4. Birutė Petkuvienė, vyresnioji lietuvių k. mokytoja,  parengė miesto lietuvių k. olimpiados 

užduotis 8 kl. 

5. Aušra Didžgalvienė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, parengė miesto pasaulio 

pažinimo olimpiados I (mokyklos) etapui užduotis 3 kl. 

6. Aistė Vedeckienė, specialioji pedagogė metodininkė, parengė miesto bendrojo lavinimo 

mokyklų skirtingų gebėjimų mokinių teksto suvokimo olimpiadai; 2016-03-18. 

 

 

Rengė 

R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

2016-12-29 


