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Suskirstyti poromis 1 

 Pasimatymų kortelės. Ant A4 formato lapo 
arba ant kortelės mokiniai nupaišo laikrodį ir 
vaikšto su juo po klasę, ieškodami sau vis kito 
partnerio 9, 12, 15 ir 18 valandos 
pasimatymams. Radus partnerį, jo vardas 
įrašomas laikrodyje prie atitinkamos 
valandos. Po to ieškoma partnerio kitos 
valandos pasimatymui ir t.t. Prieš pradedant 
darbą poromis Jūs pasakote, su kokiu 
partneriu reikės dirbti. Jeigu Jums norėtųsi  

  dar didesnės porų įvairovės, 

  galite įtraukti į laikrodį dar ir  

13 bei 19 valandos pasimatymus. 



Suskirstyti poromis 2 
 Kompasas. Panašiai kaip ir su 

pasimatymų kortelėmis mokiniai 
susiranda sau partnerius kiekvienai 
pasaulio krypčiai. Kiekvienas įrašo prie 
kiekvienos krypties atitinkamo partnerio 
vardą. Kad bendraklasiai geriau pažintų 
vienas kitą, galite nurodyti, kad partnerių 
negalima rinktis iš prie to  

  paties stalo sėdinčių mokinių  
  ir kad kiekvienas į savo  
  partnerių sąrašą turi būti  
  įtraukęs bent vieną mergaitę  
  ar berniuką. 



Suskirstyti grupėmis 1 

 Žaisti kortomis. Išdalinkite kortas. 

Keturios vienodos rūšies kortos (pvz. 

tūzas, karalius, dama, valetas) 

sudarys grupę.  



Suskirstyti grupėmis 2 

 Išsirikiuoti pagal abėcėlę. Paprašykite 
mokinių išsirikiuoti pagal abėcėlę 
(pagal vardą arba pavardę) ir juos 
išskaičiavę sudarykite grupes. Galima 
paprašyti mokinių išsirikiuoti ir pagal 
gimimo datas. Paprašę jų nesikalbėti ir 
vienas kito neliesti, o tik rankomis 
duoti vienas kitam ženklą, galite 
paskatinti juos būti vienas kitam 
atidiems. 

 



Suskirstyti grupėmis 3 
 Gyvūnų grupės. Sudėkite į maišelį 

popieriaus juosteles su gyvūnų 

pavadinimais. Kiekvienas mokinys 

traukia iš maišelio juostelę ir 

pavaizduoja joje užrašytą gyvūną. 

Mokiniai susiburia į  

  grupes pagal toms  

  pačioms grupėms  

  priklausančius gyvūnus. 

 



Suskirstyti grupėmis 4 
 Išsirikiuoti pagal abėcėlę. Paprašykite 

mokinių išsirikiuoti pagal abėcėlę 
(pagal vardą arba pavardę) ir juos 
išskaičiavę sudarykite grupes. Galima 
paprašyti mokinių išsirikiuoti ir pagal 
gimimo datas. Paprašę jų nesikalbėti ir 
vienas kito neliesti, o tik rankomis 
duoti vienas kitam ženklą, galite 
paskatinti juos būti vienas kitam 
atidiems. 

 



Suskirstyti poromis remiantis 

atsitiktinumo principu 

 Išsirikiuoti: Mokiniai išsirikiuoja 

pagal dydį, didžiausias iš eilės dirba 

poroje su mažiausiu, vyriausias – su 

jauniausiu, pirmasis pagal abėcėlę – 

su paskutiniuoju, tas, kurio namo 

numeris didžiausias – su tuo, kurio 

namo numeris mažiausias ir t. t. 

Išsiskaičiuoti iki pusės klasės 

mokinių skaičiaus.  

 



Maloniai sutikti vienas kitą 
     Mokiniai susiranda atsitiktinumo 
principu tai pačiai grupei priskirtus 

grupės narius. Kaskart vienam suradus 
kitą grupės narį, šiedu pasisveikina 

pagal tam tikrą ritualą: 
1. Draugiškai paduoda vienas kitam 

ranką. 
2. Reikalui esant dar kartą prisistato 

vienas kitam vardu ir galbūt pasisako, iš 
kur yra atvykę. 

3. Pasveikina vienas kitą atvykus tardami 
vienas kitam ką nors malonaus. 

4. Tik tuomet, kai visi grupės nariai bus 
tokiu būdu pasveikinę vienas kitą, jie 
galės sėstis prie laisvo grupės arbo stalo. 



Maloniai sutikti vienas kitą 



Venno diagrama 1 



Venno diagrama 2 

Nusibraižykite du 

apskritimus. 

Abiejų apskritimų viršuje  

užrašykite temų arba 

dalykų, kurie bus lyginami 

tarpusavyje, pavadinimus. 

Pasirinkite vieną iš dviejų temų ir užpildykite 

Venno diagramą: 

Turtingas jaunuolis Lk 18, 18-23 ir  Mt 19, 16-22 

Jericho neregys Mk 10, 46-52 ir Mt 20, 29-34 



Minčių žemėlapis 1 



Minčių žemėlapis 2 



Minčių žemėlapis 3 

  Pasirinkite vieną iš temų ir 

sukurkite pagal pavyzdį minčių 

žemėlapį: 

 Malda 

 Krikščionybė 

 

 



Matyti abi puses: PMI 
 Grafinė tvarkyklė, kuri trumpai vadinama 

PMI, yra skirta vertinimo procesų 

struktūravimui. PMI susideda iš trijų 

laukų: P lauko, į kurį surašomi tam tikro 

dalyko pliusai, M lauko, į kurį surašomi jo 

minusai ir I lauko, skirto svarstymo metu 

kilusiems įdomiems klausimams. Štai 

pavyzdžiui svarstant tam tikrą idėją, 

galima, pasinaudojant šia tvarkykle, 

surinkti visas mintis, argumentus ar 

aspektus, kalbančius už ir prieš tam tikrą 

pasiūlymą. 



Matyti abi puses: PMI 

Sukurkite PMI grafinę tvarkyklę: 

 Dorinis ugdymas turi būti vertinamas 

pažymiais 



Pasverti ir nuspęsti: svarstyklės 

   Tam, kad pasiremiant PMI būtų 

priimtas sprendimas, reikia įvertinti 

pavienių argumentų, kurie buvo prieš 

tai įvardinti, svarbą. Tam reikia prie 

kiekvieno PMI schemoje įrašyto 

argumento prirašyti po skaičių, nuo 0 

iki 5. Galiausiai reikia susumuoti 

argumentams skirtus taškus ir priimti 

taškų daugumą atitinkantį sprendimą.  



Pasverti ir nuspęsti: svarstyklės 



Dešinysis kampas 1 

 Dešinysis kampas suteikia mokiniams galimybę 

pamokos temą susieti su savuoju asmeniu ir 

apgalvoti, kaip pritaikyti savo gyvenime tai, ką 

išmoko. 



Dešinysis kampas 2 



Dešinysis kampas 3 

   Pasirinkite vieną iš temų ir 

sukurkite Dešinio kampo grafinę 

tvarkyklę: 

 Malda 

 Bažnyčia 

 Šventosios Dvasios dovanos 

 



K-klausimų laikrodis 

 K-klausimų laikrodis padeda 

mokiniams suprasti tekstus. 

Klausimai išdėliojami aplink lapo 

centre įrašytą teksto temą. Prie 

kiekvieno klausimo rašomas 

atsakymas. 



K-klausimų laikrodis 

  Sukurkite K klausimų laikrodį 

pasirinktai Šventojo Rašto istorijai: 

 Beširdis skolininkas Mt 18, 23-35 

 Palyginimas apie talentus Mt 25, 14-30 

 



Pratimas: kam atiteks širdis? 1 

 Situacijos aprašymas: Tu priklausai 

miesto ligoninės komitetui, kuris sprendžia, 

kas gaus donoro organą. Penki asmenys 

laukia donoro širdies, o yra tik viena širdis. 

Sudėstyk žemiau aprašytus penkis asmenis 

į ranginį sąrašą, kuriuo vadovaujantis reikės 

nuspręsti, kam skirti širdį. Turėk minty, jog 

sprendimą komitetas turi priimti vienbalsiai 

ir tą reikia padaryti per 20 minučių, kadangi 

reikia arba greitai pradėti ruoštis operacijai, 

arba perduoti širdį kitai ligoninei. 



Pratimas: kam atiteks širdis? 2 

 1-as žingsnis: Individualus darbas 

   Pirmiausią sudaryk savo ranginį sąrašą. 

 2-as žingsnis: Darbas grupėse 

Kiekvienas paeiliui pristato savo ranginį 

sąrašą ir jį  pagrindžia. Pristatymo metu 

nevalia diskutuoti. 

 3-ias žingsnis: Darbas grupėse 

Dabar prasideda diskusija. Jos tikslas – 

susitarti dėl vieno bendro ranginio sąrašo. 



Padėkliukas 1 
 Visi prie vieno stalo dirbantys grupės 

nariai gauna tą pačią užduotį. Dirbdami 

individualiai, grupės nariai apgalvoja, ką 

jie žino šia tema. Savo pastabas 

kiekvienas įrašo į priešais save esantį 

laukelį. 

 Sukdami lapą pagal laikrodžio rodyklę 

mokiniai susipažįsta  su kitų grupės narių 

pasisakymais ar pastabomis.  

 Tuomet grupė susitaria, koks turėtų būti 

grupės rezultatas ir įrašo jį į vidurinį 

padėkliuko laukelį. 



Padėkliukas 2 



Padėkliukas 3 

   Pasirinkite vieną iš problemų ir 

išgryninkite Jūsų grupės mintį 

naudodami Padėkliuko metodą: 

 Kodėl nuodėmes turiu išpažinti 

kunigui? 

 Ar viskas gali būti pateisinama 

sakant, kad turime žodžio laisvę?  



Sąmoningas klaidų įterpimas  
 Visi skaito tą patį tekstą ir pasižymi 

pagrindinius jo teiginius. Apgalvoja, kaip 

jie savais žodžiais atpasakos tekstą savo 

poros partneriui ir kokias klaidas įterps į 

savo pasakojimą. Turėtų būti ne daugiau 

nei trys klaidos.  

 Mokinys A pristato mokiniui B teksto 

santrauką kartu su įterptomis klaidomis. 

B įdėmiai klausosi partnerio. Baigus šiam 

pasakoti, B įvardija aptiktas klaidas. 

 Mokiniai pasikeičia porose vaidmenimis ir 

atlieka tą pačią užduotį.  



Skaitymo strategijų kortelės 



Sutelkti dėmesį į teigiamybes 

 Lapo viduryje kiekvienas mokinys 

įrašo savo vardą ir apveda jį ratu. 

 Savo lapą perduoda greta 

sėdintiesiems, kurie vršuje įrašo vieną 

teigiamą to mokinio, kurio vardas yra 

įrašytas lapo viduryje, savybę. Tuomet 

perduoda lapą kitam. Šis įrašo vieną 

teigiamą savybę lapo dešinėje ir t.t. Tai 

kartojama tol, kol kiekvienas bus 

kiekvienam grupės nariui įrašęs po 

vieną teigiamą savybę.   



Sutelkti dėmesį į teigiamybes 



https://iqesonline.lt 



Sėkmė slypi bendradarbiavime 

ir komandinėje veikloje... 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=FrTbnczYAd4&feature=player_embedded

