
PAMOKOS PLANAS 

Mokytojos vardas pavardė:  

Kvalifikacinė kategorija:  

Dalykas: lietuvių k. 

Klasė: 5a 

Tema: Veiksmažodžio laikai 

Mokymosi situacija: pamokoje dalyvauja 6 vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai  

Uždavinys: Dirbdami porose, gebėsite išsikelti klausimus duotiems veiksmažodžiams, nustatysite jų laiką ir sukursite medžio žemėlapį 

"Veiksmažodžio laikai". 

Metodai: mąstymo žemėlapis, darbas porose, individualus darbas, pokalbis, IKT taikymas 

Priemonės: ( kortelės su posakiais, patarlėmis apie laiką, lipnūs lapeliai, popieriaus lapai su paruoštu medžio žemėlapiu ir sukarpytos kortelės, 

kuriose užrašyti veiksmažodžiai, interaktyvi lenta, darbui interaktyvioje lentoje parengtos užduotys ("Veiksmažodžio laikai" ir "Įrašyk praleistą žodį"). 

 

Pamokos eiga 

 

Mokytojo veikla 

 

Mokinių veikla 

Pastabos  

(integracija, 

vertinimas) 

Laikas  

Įvadinė dalis   

5min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakviečiu mokinius išsitraukti po kortelę. Prašau persiskaityti joje 

užrašytą posakį ar patarlę ir pagalvoti, apie ką ji yra. (Priedas 1) 

- Kokiu vienu žodžiu galėtumėme nusakyti visų šių patarlių 

pagrindinę mintį? Apie ką jos yra? 

- Šiandien mes kalbėsime apie laiką ir prisiminsime keturis 

veiksmažodžio laikus. 

Skelbiamas pamokos uždavinys: 

- Dirbdami porose, gebėsite išsikelti klausimus duotiems 

veiksmažodžiams, nustatysite jų laiką ir sukursite medžio žemėlapį 

"Veiksmažodžio laikai". 

Mokiniai išsitraukia korteles, perskaito ir paaiškina 

savo perskaitytą patarlę. 

 

 

Mokiniai prieina išvadą, kad visos šios patarlės yra 

apie laiką. 

 

 

Pagrindinė dalis 

1. Kokie yra veiksmažodžio laikai?  



Interaktyvioje lentoje atliekama užduotis: užrašytas junginys 

"Veiksmažodžio laikai" ir pabirę žodžiai (esamasis laikas, būtasis 

kartinis laikas, būtasis dažninis laikas, būsimasis laikas, praeitas 

laikas, dabartinis laikas, ateities laikas, būsimasis dažninis laikas, 

vakarykštis laikas) .  

Prie lentos kviečiu po vieną mokinį ir prašau rasti veiksmažodžio 

laiką, tada jį nunešti į tinkamą lentelės vietą. 

- Kiek ir kokius laikus turi veiksmažodis? 

2. Mokiniai išsitraukia po kortelę, kurioje užrašytas vienas iš 4 

veiksmažodžio laikų. Išdalijami lapo formos lipnūs lapeliai. 

-Sugalvokite ir ant lapelių užrašykite kuo daugiau veiksmažodžių. 

Pasitikrinkite, ar nepadarėte klaidų ir ar jūsų sugalvoti veiksmažodžiai 

yra to laiko, kurį išsitraukėte. Šiai užduočiai atlikti turite 4 min.  

Lapeliuose užrašyti veiksmažodžiai patikrinami ir suklijuojami ant 

medžio (Priedas 2). 

3. Užduotis interaktyvioje lentoje. 

-Perskaitykite lentoje pateiktus sakinius ir parinkite tinkamą praleistą 

žodį. (Priedas 3). 

4. Dirbdami porose sukursite medžio žemėlapį "Veiksmažodžio 

laikai". (Priedas 4). 

Mokiniams išdalijami popieriaus lapai su paruoštu medžio žemėlapiu 

ir sukarpytos kortelės, kuriose užrašyti veiksmažodžiai.  

 

Mokiniai ateina prie lentos po vieną ir surasdami 

veiksmažodžio laikų pavadinimus užpildo lentelę 

"Veiksmažodžio laikai". 

 

 

 

Mokiniai perskaito veiksmažodžių laikų 

pavadinimus. 

 

Mokiniai ant lapelių užrašo sugalvotus tinkamo 

laiko veiksmažodžius, pasitikrina, ar nepadarė 

klaidų. 

 

 

 

Mokiniai perskaito sakinius ir parenka tinkamo 

laiko veiksmažodį. Sakinius nurašo į sąsiuvinį ir 

pabraukia veiksmažodį, virš jo užrašo laiką. 

 

Mokiniai skaito žodžius, išsikelia jiems klausimus, 

nustato veiksmažodžio laiką ir priklijuoja kortelę 

reikiamoje medžio žemėlapio vietoje. 

3min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4min. 

 

 

 

3min. 

 

10min. 

 

 

15min. 

 

 

 

 

 

 

5min. 

Baigiamoji dalis 

Medžio žemėlapio pristatymas 

Kviečiu mokinius pristatyti savo sukurtus mąstymo žemėlapius. 

Patikrinu, ar mokiniai teisingai nustatė veiksmažodžio laikus. 

Suskaičiuojame, kiek kuri pora suklijavo kortelių. 

Gautus rezultatus pažymime diagramoje, nuspalvindami tiek langelių, 

kiek buvo teisingai priklijuotų kortelių. 

Pakomentuoju kiekvienos poros darbą, padėkoju ir atsisveikinu. 

 
Mokiniai pristato porose sukurtą medžio žemėlapį. 

Pakomentuoja, kaip sekėsi atlikti užduotį, įsivertina 

savo poros darbą. 

Lentoje priklijuoja vieną iš trijų spalvų lipnių 

lapelių: raudoną- jei buvo sunku, geltoną- jei dar 

reikia pasimokyti, žalią- jei sekėsi gerai, puikiai. 

 

 

 



Priedai 

1. Posakiai apie laiką 

Gyvenimas pailgėja tiek, kiek sutaupai laiko. /F. Kolijeras/ Ir uždarius duris laikas bėga. /Lietuvių patarlė/ 

Laikas – pati didžiausia iš visų brangenybių. /Teofrastas/ Laikas brangesnis už pinigus. /Lietuvių patarlė/ 

Nedaug laiko reikia, kad daug gero padarytum./ Indų patarlė/ Laikas pinigais neskaičiuojamas. /Lietuvių patarlė/ 

 

4. Medžio žemėlapis "Veiksmažodžio laikai" 

 

VEIKSMAŽODŽIO LAIKAI 

 

                Esamasis laikas                     Būtasis kartinis laikas              Būtasis dažninis laikas                     Būsimasis laikas 

 

 

 

 

Laistau Supykau  Parnešdavau Sapnuosiu  

Skaitau  Rašiau  Šokdavau  Parduosiu  

Nešioju  Nupiešiau  Klausydavau  Važiuosiu  

Perku  Mačiau  Valgydavau  Pyksiu  

Plaukiu  Supausi  Plaudavau  Parvešiu  

Verkiu  Prausiausi  Miegodavau  Skambinsiu  



 

3. Įrašyk praleistą žodį 

Dangų                    pilki debesys. aptraukė 

Aukštame danguje               nuostabi vaivorykštė. švyti 

Vasaros pradžioje                     pirmosios uogos. sunoks 

Mūsų klasės vaikai                         į Vilnių. važiuos 

Simas visada                         namo laiku. pareidavo 

Jau senai sniegas                    . nutirpo 

 



 

Būtasis kartinis 

laikas 

Esamasis laikas 

Būtasis dažninis 

laikas 

Būsimasis laikas 
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