
 

PATVIRTINTA 

Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 

direktoriaus 

202  m.            mėn.,     d. įsakymu Nr.  

 

PILIETIŠKUMO IR GIMTOJO KRAŠTO PAŽINIMO  

EDUKACINĖ PROGRAMA ,,MANO LIETUVA“  

(bendrojo ugdymo įstaigų 1- 4 klasių, 5- 8 klasių, 9- 12 klasių mokiniams) 

Planas 

Kas kūrė ir stiprino Lietuvos valstybę?  Kur yra valstybingumo šaknys? Kokia Lietuvos pavadinimo 

kilmė? Į šiuos klausimus jums padėsime atsakyti šioje edukacinėje programoje, virtualios kelionės  

metu į Lietuvos sostines- Kernavę, Trakus, Vilnių.  

Protų mūšyje  ,,Čia mano Lietuva“ pasitikrinsi ar įsiminei įdomių faktų, istorijų, legendų apie pirmąsias 

Lietuvos sostines. Programa parengta atsižvelgiant į  mokinių amžių. 

Tikslas 

Supažindinti su Lietuvos sostinių istorija, formuojant gimtojo krašto pažintines, pilietiškumo, 

kūrybiškumo ir iniciatyvumo kompetencijas.  

 

Uždaviniai 

 

Mokinius susipažindinti su Lietuvos sostinių istorija, kultūros bei istorijos objektais. 

Tobulinti komandinio darbo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius atliekant istorines, pažintines ir 

kūrybines užduotis.  

Formuoti teigiamą požiūrį į gimtojo krašto istoriją, naudojantis žaidimų, kūrybinių užduočių,  

informacinių technologijų ir telefonų programomis.  

 

Siektini rezultatai 

 

Mokiniai susipažins su Lietuvos sostinių – Kernavės arba Trakų, Vilniaus kultūros, istorijos objektais.  

Atlikdami kūrybines užduotis įtvirtins gimtojo krašto pažinimo bei Lietuvos istorijos žinias.  

Sužinos  Kernavės piliakalnių, Trakų pilių, Vilniaus istorinių pažintinių vietų istorijas,  jų  įtaka Lietuvos 

valstybingumo formavimuisi.  

Priemonės: 

Vaizdinė ir dalinamoji medžiaga,  telefonas, nešiojamas kompiuteris.  

Mokymo metodai ir formos: 

Žodiniai - informaciniai metodai (pasakojimas, aiškinimas, pokalbis, diskusija) 

Vaizdiniai metodai (demonstravimas, ekskursija, savarankiškas stebėjimas) 

Praktiniai metodai (užduočių atlikimas) . 

Kūrybiniai metodai.  

Informacijos šaltiniai: 



Internetas (https://www.vambutai.eu/sostines.html, http://www.vsaa.lt/3_liet_sost.pdf ,  

https://www.youtube.com/watch?v=Ymkttdm2Qow&ab_channel=%C5%A0irvint%C5%B3kult%C5%

ABroscentras, https://www.youtube.com/watch?v=xbZBU7WKLE4&ab_channel=OrbisLituaniae, 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ8Up-T-iB0&ab_channel=RemigijusPipyn%C4%97  ),  

QR CODE, Achtionbound telefono programėlės.  

 
 
Pamokos-ekskursijos eiga: 

 

Laikas 
Pamokos 

dalys 
Mokytojo veikla Vaikų veikla 

5 min. Įžanginė dalis Išsiaiškinama ką mokiniai žino apie Lietuvos 

vardo kilmę, ar yra lankę Lietuvos sostines 

Kernavę, Trakus, Vilnių. 

Kvietimas sužinoti įdomiąją Lietuvos sostinių 

istoriją žaidžiant, kūrybiškai veikiant 

komandose. 

Klauso, diskutuoja, atsako į 

klausimus. 

10 

min. 

Teorinė dalis  Pristatomi Lietuvos vardo kilmės legendos, 

istoriniai faktai,  Lietuvos valdovai įkūrę 

Lietuvos senąsias sostines:  Kernavę, Trakus, 

Vilnių.  

Išryškinami šių miestų bruožai, akcentuojant į 

pokyčius įvairiais istoriniais laikotarpiais. 

Supažindinama su sostinių Kernavės arba 

Trakų, Vilniaus įkūrimo legendomis, 

pavadinimo kilme, kunigaikščiais, kurie valdė 

šias sostines.  

Klauso, atsakinėja į klausimus, 

išsako savo nuomonę, stebi, 

diskutuoja.  

5 min. Patikrinimas ar 

suprato užduotis   

Mokiniai vaizdinių priemonių pagalba 

pasiskirstomi į  grupes, komandas. 

Komandos sukuria pavadinimą, išsirenka 

kapitoną. 

Paaiškinama kaip vyks viktorina ar protų 

mūšis. 

Išsiaiškinama  ar visi suprato užduotis, jų 

atlikimo būdus, metodus ir  laiko limitą.  

Diskutuoja, atsako į klausimus. 

20 

min. 

Praktinė dalis I-IV klasių mokiniams vyksta viktorina ,,Čia 

mano Lietuva“ su POWERPOINT programa,  

užduotis  komandoms - sudėti Lietuvos dėlionę 

(400x300 cm).  

V-VIII klasių mokiniams vykdomas protų 

mūšis ,,Mano Lietuva“ su ,kahooot, programa. 

Komandinė užduotis sudėti dėlionę su 
jigsawplanet programa.    

IX-XII klasių mokiniams protų mūšis su kahoot 

arba quizizz programomis. 

Komandos gauna užduotį sudėti kompiuterinę 

dėlionę ,,Mano Lietuva“ su JIGSAWPLANET 

programa.  

Žinias įtvirtina atlikdami užduotis su 

WORDWALL programa.  

Aktyvi mokinių veikla, 

atliekamos užduotys prie 

kultūros ir istorijos objektų, 

demonstruoja įgytas žinias.  

5 min.  Pamokos 

pabaiga 

Aptariami rezultatai, išsiaiškinama kas 

patiko labiausiai, kas buvo sunku. 

Pasveikinami aktyviausi ir kūrybiškiausi 

mokiniai.  

Diskutuoja, išsako savo 

nuomonę.  

 

Metodininkė        Laimutė Nakutienė 

Metodininkė       Dalina Galskienė 
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