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DALYKAS     Tikyba 
MOKYTOJAS   Vilija Racevičienė 
KLASĖ    8  
MOKINIŲ SKAIČIUS SĄRAŠE  15 
KLASĖS PASIRENGIMO LYGIS: STIPRUS, VIDUTINIS, SILPNAS, NETOLYGUS 
PAMOKOS TEMA  Vaizdų įtaka. Reklamos padorumas. 
PAMOKOS UŽDAVINYS Remdamiesi savo patirtimi, analizuodami tekstą, paaiškina, kaip vaizdai gali 
mus pakeisti, kokių pavojų kelia reklama.                                                                                                                                                          
NAUDOJAMI METODAI  Kūrybinis darbas, pokalbis, diskusija, skaitymas, rašymas, demonstravimas, 
darbas grupėse, individualus darbas, apmąstymas.                                                                                    
.FORMUOJAMASIS IR DIAGNOSTINIS VERTINIMAS  Stebėjimas, pagyrimas,                              
motyvuotas, argumentuotas vertinimas, mukreipimas teisinga linkme.                                   
DIFERENCIJAVIMAS, INDIVIDUALIZAVIMAS Užduočių apimties, mokymosi tempo 
diferencijavimas, mokytojos pagalba.                                                                                                                     
SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIAI  Yra 

Pamokos 
struktūra, 
metodai, laikas 

Mokytojo veikla 
 
 

Mokinių veikla Pastabos 

Pasisveikinimas  
2min. 

Pasisveikina. Adventinio laikotarpio 
mąstymas, malda. 

Pasisveikina, išklauso, 
meldžiasi. 

Padrąsinimas. 

Praeitos 
pamokos 
kartojimas                  
2 min. 

Mokiniai kviečiami prisiminti apie ką 
buvo kalbama praeitoje pamokoje. 
Prisimenama teigiamą  bažnyčios 
požiūrį į mokslą ir technologijas. Jos  
tarnauja žmogui ir padeda 
visapusiškai augti, tačiau neturime 
pamiršti, kad visi dalykai turi būti 
matuojami dorine verte. 

Pokalbis.  

Įvadas                       
2 min. 

 

 

 

 

 

 

 

Šis pasakojimas mokiniams padės 
susikaupti ir tinkamai pasiruošti 
bendrai veiklai pamokoje.                                                  
Jeigu užmerktume akis ir ženktume 
kelis žingsnius į priekį, tuoj pat 
suprastume, kaip beprasmiška ir 
nepatogu eiti užsimerkus. Rega – 
viena dižiausių dovanų žmogui. Jei 
jos neturėtume, mus supantis pasaulis 
skendėtų tamsoje. Gausybė vaizdų 
kasdien prabėga pro mūsų akis. 
Vienus pamirštame, o kiti ilgai 
neišdyla iš atminties. Tikriausiai 
sunku būtų atrasti žmogų, kurio 

Išklauso pasakojimo, 
atsako į klausimus. 

 

Supranta  ko 
išmoks 
pamokoje. 
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namuose nėra televizoriaus. Kokių 
tik vaizdų ir reklamų pamatome 
ekranuose!? Vieni džiugina, praplečia 
mūsų akiratį, o kiti žeidžia ir žemina. 
Tokių net prisiminti nesinori. Ar visi 
siūlomi ir brukami vaizdai praturtina 
mūsų dvasinį pasaulį ir yra mums 
reikalingi? O gal mes leidžiamės 
skurdinami? 

Temos 
skelbimas 

Demonstracija 
 
2min. 

Skelbiama nauja tema ir uždavinys. 

Pamokos tema: Vaizdų įtaka. 
Reklamos padorumas. 
Pamokos uždavinys: Remdamiesi 
savo patirtimi, analizuodami tekstą, 
paaiškinsite, kaip vaizdai gali mus 
pakeisti, kokių pavojų kelia reklama. 

Užsirašo į sąsiuvinius 
temos pavadinimą ir 
keliamą uždavinį. 

 

Naujos 
medžiagos 
nagrinėjimas 

 

 

Mąstymas  

4 min. 
 
 
 
 
 
 
 
Žaidimas  
2 min. 
 
 
 
 
 
Darbas porose  

4 – 6 min. 
 

  

 

 

Užduotis. Prisiminkite vaizdą, kuris 
nuolat iškyla prieš akis. Kodėl jūs jį 
prisimenate? Kaip šis vaizdas jus 
pakeitė?                                              
Kokie vaizdai iškyla išgirdus žodį 
reklama.                                                     
Kokią reklamą šią savaitę dažniausiai 
matėte per televizorių. Kokia jos 
įtaka jūsų jausmams, mąstymui, 
elgesiui? 

Užduotis. Nusišypsokite ir 
pasisveikinkite – pamojuokite ranka: 
pirmas mokinys – antram ir t.t.                                         
Kaip pasikeitė jūsų nuotaika? 

 

Pateikiamas tekstas,, Mokymasis 
stebint‘‘ ir atsakoma į klausimus:                                  
Kaip išmokstame socialinės 

 

 

Mąsto. Išsako savo 
patyrimą. 

 

 

 

 

 

 

Pojūčių sustiprinimas, 
dalijasi pajauta. 

 

 

Skaito tekstą, atsako į 
klausimus. 

Kiekviena pora surašo 

 
 
 
Mokytoja 
stebi, 
padrąsina. 
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Apibendrinimas 

2 min. 
 
 

Grupinis  
darbas 

10-15 min. 
 
 
Refleksija 
2 min.  
 
 
Apibendrinimas 
2 min. 
 
 
Įsivertinimas  
Įvertinimas 
4 min. 

elgsenos?                                      
Kokių padarinių gali turėti blogi 
pavyzdžiai?                                             
Kokią įtaką turi geri pavyzdžiai? 

 

Apibendrinu mokinių pasisakymus. 

Prisimename išsikeltą uždavinį. 

 

Užduoduotis: sukurti Šventųjų Mišių 
reklamą ir ją pristatyti. 

 

Užduotis. Prašykite tris teigiamus ir 
tris neigiamus reklamos požymius. 

Apibendrinu ir įvertinu mokinių 
veiklą, primindama išsikeltą 
uždavinį, svarstome kaip pavyko jį 
pasiekti. 

Kaupiamieji balai už:                                             
• aktyvų dalyvavimą pamokoje;                         
• gebėjimą dirbti individualiai ir 
komandoje;                                             
• pagrindinės minties, idėjos 
pateikimą. 

atsakymus ant lapelio, 
kuriuos priklijuoja 
bendrame lape                                          

 

 

 

 

Pristato, argumentuoja, 
klauso ir vertina kitų 
pasisakymus. 

 

 

Pateikia savo nuomonę. 

 

 

 

Mokiniai įsivertina save  
pamokoje, pagal pateiktą 
lentelę. 

 

Papildoma 
užduotis 

(Jeigu lieka 
laiko) 

Užduotis. Perskaitę tekstą ,, Motinų 
pranešimas reklamų 
kūrėjams‘,‘pamąstykite, kodėl JAV 
motinos pasipiktinusios reklama? 
Kuo skiriasi poreikių tenkinimas ir jų 
kūrimas? 

  

Namų darbas 
3 min. 
 
 
Atsisveikinimas  

Pamąstykite, ar jums sekasi 
nepasiduoti reklamos poveikiui ir 
atsirinkti tikrai reikšmingas žinias. 
Šv. Pranciškaus Asyžiečiaus malda. 
 Malda. 

Užsirašo namų užduotį. 
 
 
 
Malda  

 

 
                                                                                       Mokytojos parašas................................ 
                                                                                      Data.   2015 – 12 – 10  



 

CD Tikybos mokytojų gerosios patirties sklaida 2015 
© Kauno arkivyskupijos katechetikos centras 
Paruošė tikybos vyr. mokytoja Vilija Racevičienė 

 
 
 


