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Klasė : 9 specialioji klasė
Tema: Virtuali kelionė – istoriniai pastatai Lietuvoje ir šiaurės - rytų Lenkijoje
Uždavinys: Virtualiai supažindinti mokinius su Lietuvos ir šiaurės – rytų Lenkijos istoriniais pastatais,
mokyti piešti pasirinktą istorinį pastatą.
Metodai: Minčių žemėlapis, virtualus turas, pokalbis, diskusija, demonstravimas – stebėjimas,
aiškinimas, praktinis darbas.
Pamokos eiga
I. Įvadinė dalis.
1. Mokinių sudominimas ir nuteikimas darbui.
Mokiniams namuose buvo užduotis išsirinkti Lietuvos ir šiaurės - rytų Lenkijos istorinius pastatus, apie
kuriuos jie norėtų sužinoti.
Mokinius klausinėju, atsakymus užrašydama naudoju minčių žemėlapį.
https://www.mindmup.com/

Aptariame, kurios šalies istorinių pastatų mokiniai pasirinko daugiau, padiskutuojam kodėl?

2. Įvadinis pokalbis.
Pristatau mokiniams informaciją apie išvardintus istorinius pastatus. Apie vienus papasakoju, kitus
pristatau virtualiai.
Istoriniai pastatai Lietuvoje
Trakų pilis

https://www.youtube.com/watch?v=ejXRTeRllds

Kauno pilis

https://www.youtube.com/watch?v=M81EVLwfvwk

Vilniaus senamiesčio istoriniai pastatai
Šv. Onos bažnyčia

Gedimino pilis

Katedra

https://www.youtube.com/watch?v=Ry2fDeuHXPU

Šiaurės - rytų Lenkijos istoriniai pastatai
Viadukai Stančikuose

https://www.youtube.com/watch?v=-mJhZ5GUOTU
Sztynort rūmai

XVI a. pr. dvaro ir parko kompleksas, Lehndorffė giminės būstinė. Dvaras pastatytas apie 1600 m.,
atstatytas po karo su švedais (1689-1691 m.) ir perstatytas XIX a. vid. Netoliese dvaro išliko ūkinis
pastatas, medžioklio namas, klėtis, tvartas. Verta pavaikštinėti po dvarą supantį parką, kuriame auga
300 metų senumo ąžuolai, liepos ir bukai.

Hitlerio būstinė ,,Vilkų irštva“

https://www.youtube.com/watch?v=KAkXwa8dTt4
Šv. Lipkos bažnyčia

https://www.youtube.com/watch?v=YKpZ8M0M-cE

3. Pamokos užduoties skelbimas. Jūs turite pasirinkti vieną jums labiausiai patikusį istorinį
pastatą, kurį jums pristačiau ir jį nupiešti.
4. Istorinių pastatų pavyzdžių stebėjimas ir analizė. Ant lentos pakabinu piešinius, kuriuose
pavaizduoti istoriniai pastatai. Aptariam su mokiniais pavaizduotus istorinius pastatus.

5. Darbo planavimas.
1. Išsiaiškinam popieriaus lapo padėtį (vertikali arba horizontali).
2. Aptariam darbo kompoziciją (popieriaus lapą užpildyti visą, nepaliekant daug tuščios vietos kairėje
ar dešinėje lapo pusėje; mokiniams siūlau dar kartelį pasižiūrėti į lentoje pakabintus piešinius ir
pamąstyti, kokį istorinį pastatą jie norės piešti.
3. Aptariam darbelio piešimą: piešiama iš karto guašu ant balto popieriaus (be parengiamojo piešinio
pieštuku). Pasirinkite atitinkamas spalvas, jas tarpusavyje derinkite.
6. Reikalavimų darbo rezultatams nusakymas. Mokiniams pasakau pagrindinius darbo reikalavimus,
į kuriuos turi atkreipti dėmesį piešdami istorinį pastatą.
 Piešinio kompozicija.
 Kūrybiškumas.
 Darbo technika (tvarkingai nupieštas, neišterliotas...)
II. Darbinė dalis.
1. Mokinių savarankiškas darbas (pasirinkto istorinio pastato piešimas). Prieinu prie tų mokinių, kuriems
sunkiau sekasi ar yra lėtesnis darbo tempas. Padedu jiems. Prireikus su mokytojos pagalba mokinių
piešiniai koreguojami. Skatinu mokinius neskubėti.
2. Nupieštus piešinius mokiniai sudeda ant suolo. Susitvarko savo darbo vietas.
III. Baigiamoji dalis.
Organizuojama parodėlė. Mokinių darbai sukabinami ant lentos. Trumpai aptariami mokinių piešiniai
(privalumai ir trūkumai, pagal prieš tai nusakytus darbo reikalavimus). Aptarus mokiniai renka gražiausią
piešinį, paaiškina kodėl tokį piešinį pasirinko. Galiausiai pati pagiriu mokinius už puikius piešinius ir
pastangas.

