
Pamoka prasidės dar tik prieš įlipant į traukinį. Mokinių išrikiavimas, pasisveikinimas,
saugaus elgesio taisyklių priminimas. Mankšta atliekant bendruosius pratimus sėdint
traukinio vagone: galvos, pečių srities, rankų, liemens, kojų tempimai. Mokiniai lavins
bėgimo greitėjant įgūdžius, ugdys ištvermę. Sportinis ėjimas nuo ir iki geležinkelio
stoties. Specialieji bėgimo pratimai miške, įvairūs judrieji žaidimai, kūrybinės užduotys.
Skaičiuos savo pulsą. Pakartos kamuoliuko (kankorėžių) metimą į tolį iš vietos.

Piešiam pasaulį judant ir bendraujant
Visaginas-Pakretuonė-Visaginas

Integruota dailės, fizinio ugdymo ir rusų kalbos ir
literatūros pamoka

Pamokos uždavinys: 
integruotos pamokos metu mokiniai judės, pieš, bendraus, stebės, analizuos, aiškinsis,
gilins dalykines ir asmenines kompetencijas.

Klasė, kuriai skirta ši pamoka: 
5 klasė.

Lankomi objektai: 
Visagino ir Pakretuonės geležinkelio stotys, Pakretuonės vandens malūnas, miškas.

Fizinis ugdymas: 



Pamoka vyks prie Pakretuonės malūno vandens telkinio. Mokiniai susipažins su Klodo
Mone kūrybos aspektais, plenero svarba jo impresionistiniam požiūriui. Sužinos kas yra
impresionizmas, pleneras ir etiudas. Bus pakviesti paanalizuoti aplink esamos gamtos
peizažus ir išsirinkti sau labiausiai imponuojanti. Mokiniams bus išdalinti kartonai, dažai ir
kempinėlės. Uždavinys bus – nutapyti impresionistinį, Klodo Mone kūryba įkveptą etiudą,
perteikti emocijas ir įspūdį, išlaikant spalvinę gamą. Pamokos refleksija ir aptarimas vyks
vietoje ir grįžtant atgal prie traukinio.

Pamokos uždavinys – susipažinti su pagrindiniais daiktavardžių ypatumais ir gebėti juos
atpažinti bei taikyti savo kalboje. Išmoks kaip atpažinti ir linksniuoti daiktavardžius.
Traukinyje vyks bendravimo užduotis - interviu.

Rusų kalba ir literatūra: 

Pamokos laiko planas: 

Dailė: 

9:10

9:15

9:30 - 10:08

10:08 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:10

12:10 - 12:40

12:40 - 13:20

13:22 - 14:02

Susitikimas Visagino autobusų stotyje

Dienos planas, saugaus elgesio taisyklės

Kelionė traukiniu, pamokos įvadas, mankšta

Fizinio ugdymo dalis miške, pakeliui iki 
Pakretuonės vandens malūno

Atvykimas į Pakretuonės vandens malūną, 
apžvalga, užkandžiai

Dailės dalis prie malūno vandens telkinio

Rusų kalbos ir literatūros dalis malūno teritorijoje

Kelias atgal iki stoties

Kelionė traukiniu į Visaginą, pamokos refleksija,
pibendrinimas.

Tėvų sutikimų surinkimas

Reikalingų priemonių 
pamokai išdalinimas

Maistas, gėrimai (atnešti
vaikų)

Kankorėžių varžybos

Parengė: Olga Mazniova, „Renkuosi mokyti!“ 11 kartos programos dalyvė, ir Visagino
„Gerosios vilties“ progimnazijos mokytojos Olga Melnik ir Aliona Zubova


