
 

Bendri pamokos aspektai:   

Pamokos tema / problema / 

klausimai: 

 

5 kl. 

Pirmieji gyventojai Lietuvoje: seniausi archeologiniai radiniai 

gyvenamosios vietovės teritorijoje.  

 

Mokymosi uždavinys:  

 Dirbdami grupėmis iš pateiktų vaizdinių šaltinių ir interneto vaizdo 

medžiagos atpažįsta akmens, bronzos ir geležies amžių radinius 

Klaipėdos apylinkių teritorijoje, personalizuotą istorinį pasakojimą 

ir plakatus/komiksus, pasakojančius apie žmonių gyvenimą 

praeityje. 

Ugdomos kompetencijos:  

Pažinimo – nagrinėdami istorijos šaltinius, moka juos atpažinti ir 

gilinasi į gimtinės istoriją,  

Komunikavimo - bendradarbiauja grupėse ir mokosi perteikti savo 

istorijos suvokimą, kurdami istorinį pasakojimą. 

Kultūrinė - analizuoja įvairią gyvenamosios vietovės istorinę 

(kraštotyrinę) medžiagą, suvokia paveldo reikšmę, mokosi jį 

puoselėti. 

Kūrybiškumo – rengia gyvenimo praeityje pristatymą arba maketą 

(sukuria/suvaidina personalizuotą pasakojimą)  

SESG mokosi pažinti praeities žmogaus gyvenseną, suprasti jo 

mąstyseną, jauseną, tikėjimą, veikseną, jo vertybių ir idėjų pasaulį. 

Skaitmeninė - skaitmeninio turinio paieška ir kūrimas. 

Pilietiškumo - vertina individo ir visuomenės bendrabūvio būdus, 

bendruomeniškumo ir pilietiškumo sąsajas. 

Tarpdalykiniai ryšiai: Geografija (rajono žemėlapis, miesto planas) 

Tarpdalykinės temos: 
 Žemėlapis, istorinis laikotarpis, amžius 

PROCESAS:  

● Mokiniai dirba  grupėse su planšetėmis,  

● Naudodamiesi internetinėmis nuorodomis kiekviena grupė peržiūri vaizdo medžiagą apie 

vieną archeologinį radinį (akmens a. gyvenvietė Friedricho skvere, bronzos a. Kukuliškių 

gyvenvietė, geležies a. Žardės gyvenvietė). 

● Kiekviena grupė nagrinėja istorinį šaltinį -  archeologinių radinių iliustracijų komplektus ir 

pasirinka jiems tinkamą laikotarpį pagal pavaizduotus radinius, kurie apibūdina žmonių 

gyvenimo būdą (sėslus ar klajokliškas), įrankius ir verslus, gyvenamasis vietas ir būstus, 

papuošalus, laidojimo papročius, tikėjimą. 

● Naudodamiesi google maps programėle randa gyvenvietės vietą bei savo sugalvotu ženklu 

pažymi ją klasės žemėlapyje. 



● Mokiniai grupėje parengia personalizuotą pasakojimą (pasidaliję vaidmenimis - geografai, 

piešėjai, pasakotojai) apie savo laikotarpio genties gyvenimą, nupiešdami plakate (ar 

naudodami skaitmeninę programėlę) svarbiausius pasakojimo elementus (laikotarpis, 

įrankiai, būstai, papuošalai, tikėjimo ir laidosenos atspindžiai). Pradedama žodžiais: „Vieną 

kartą gyveno gentis….” arba „Kai mes gyvenome….” 

● Grupės pristato savo parengtus pasakojimus ir plakatus (popierinius ar planšetėse) klasei. 

● Kitos grupės vertina pasakojimą ir plakatą pagal tą patį duotą planą ir atpažįsta pristatomą 

laikotarpį. 

PAMOKOS REFLEKSIJA: 

  Mokiniai parodo kaip suprato skirtingų istorinių laikotarpių genčių gyvenimo būdo bruožus, 

žaidžiant „Sėsk- stok” arba kelia rankas: 

Mokytojai klausia klausimus: 

      „Ar buvo Kukulišlių gyvenvietėje rasta gintaro?” (žinantys - stojasi, abejojantys lieka sėdėti) 

       „Ar akmens amžiuje gyveno palapinėse iš elnio odos?” 

 ir kt. 

 

 


