
 

 

Kelkite sau klausimus: 
 

Kokie dalykai man sekasi geriausiai? 

Kodėl? 

Kokių dalykų nemėgstu? Kodėl? 

Kokios mano silpnosios pusės? 

Kaip aš jaučiuosi klasėje? 

Ar aš linksmas? 

Ar man dažnai būna liūdna? 

 

Kaip mokytis namuose? 

 

Susidaryk pamokų ruošimo planą. 

Daugiau laiko skirk tiems dalykams, kurie 

sunkiau sekasi. 

Jei pavargai- pailsėk. 

 Ruošdamas pamokas, kaitaliok veiklą: 

rašykskaičiuokskaitykspręsk 

mokykis pasakot. 

 

 
Kaip pasiruošti darbui? 

 

☺ Daiktai, kuriuos naudosime ir kurių mums 

reikės, turi būti parengti ir padėti į savo 

vietas, nes jų ieškojimas gali išblaškyti 

dėmesį. Išsiblaškę darbą atliekame  lėčiau! 

☺Greičiau atliksi darbą kambaryje, 

Į kurį patenka daug deguonies, negu 

tvankioje patalpoje. 

☺Taip pat greičiau dirbsi, sėdėdamas ant 

kėdės, negu patogiai drybsodamas ant sofos 

ar minkštame fotelyje. 

☺Prie tinkamo apšvietimo (t.b. dirbtinės 

šviesos šaltinis iš kairės, kiek už nugaros, 

lemputė apie 60 vatų) dirbsi greičiau, negu 

prie netinkamo apšvietimo. 

 

Pasakojamųjų dalykų mokymasis 
 

Norint ką nors įsiminti, neužtenka vien 

skaityti ar  kartoti. Reikia su ta „įsimintina 

medžiaga“ kažką daryti. 

☺Susidaryk planą:  

 plano punktus formuluodamas naudok 

nedaug žodžių, bet tokių kurie „ką nors 

sako“; 

plano pagalba daug lengviau ir greičiau 

pakartosi skyrelį ir prisiminsi mokomąją 

medžiagą; 

☺Pasibrauk svarbiausius žodžius knygoje. 

☺Įsiminti mokomąją medžiagą padeda 

darbas su atlasu, nuotraukų arba paveikslų 

reprodukcijų žiūrėjimas. 

 

Eilėraščio mokymasis 

 

☺Mokytis eilėraštį  pradėk prieš tris dienas. 

☺ Perskaityk 2 kartus eilėraštį garsiai ir 

pamėgink įsivaizduoti, apie ką jis. 

☺Garsiai pakartok visą eilėraštį. Atrodys, 

jog tu kas akimirką dirsčioji į knygą. Nieko 

baisaus. Pakartok eilėraštį 2-3 kartus, 

atkreipdamas dėmesį į vietas, kurias 

blogiausiai prisimeni. 

☺Tos pačios dienos vakare, prieš eidamas 

gulti,perskaityk dar sykį garsiai visą eilėraštį. 

☺Kitą dieną vėl perskaityk eilėraštį ir kartok 

jį posmais 

☺Trečios dienos rytą, prieš eidamas į 

mokyklą, pakartok garsiai visą eilėraštį. 

Manau, jau nebereiks dirsčioti į knygą!  

 

 

 

Rašinio rašymas 

Rašinį rašyk tada, kai esi mažiausiai 

pavargęs. Nerašyk rašinio „vienu 

prisėdimu“. Jei šiam darbui turi keletą 

dienelių- kiekvieną dieną įveik po vieną 

etapą, o jei tiek daug laiko neturi-po 

kiekvieno etapo padaryk pertraukėles.  

☺ Pagalvok, ką norėtum ta tema parašyti. 

Visa tai susirašyk lapelyje. 

☺ Susidaryk rašinio planą. 

☺Susirask  juodraštį ir imkis darbo. Prieš 

akis turėk  planą ir lapelį  su užfiksuotomis 

mintimis. 

☺Perskaityk, ką parašei , pataisinėk (gal 

rasi gramatinių klaidų, o gal neteisingai 

suformuluotą sakinį) ir  perrašyk į švarraštį. 
 

 

Keli baigiamieji patarimai, kai 
nesiseka rašyti be klaidų: 

 

☺Nuolat pasikartok rašybos taisykles, 

analizuok žodžius, kuriuose padarei klaidų. 
☺Namuose rašyk sakinius, diktantus, 

pratimus, kol imsi rašyti greitai ir beveik 

nejausdamas, kad remiesi taisyklėmis. 

☺Tobulink savikontrolės įgūdžius (parašęs 

sakinį apmąstyk, kur galėjai suklysti: gal tai 

įsidėmėtinos rašybos žodžiai? rašybos 

taisyklės? ilgi- trumpi balsiai, e-ė-ie, o-uo, 

minkštumo ženklas, skardūs- duslūs 

priebalsiai, raidžių praleidimai ???).    
☺Mokykis kelti žodžiams klausimus- tuomet 

lengviau pritaikysi gramatines taisykles. 

☺Skaityk (tyliai ir garsiai)! Skaitant 

įsimename grafinį žodžių vaizdą, plečiasi 

žodynas, formuojasi taisyklingos tarties 

įgūdžiai. 



 
Kaip mokytis matematikos? 

 

     Kad matematika nebūtų „kasdieninis 

siaubas“, reikia ją drąsiai atakuoti. Ir gal ji 

net taps vienu maloniausių dalykų. Ją galima 

pamilti! Štai keletas patarimų: 

☺ Valandėlę pagalvok, prisimink: gal 

sprendei panašų uždavinį ? Paieškok savo 

sąsiuvinyje, gal rasi. Jei radai- tai 

pasvarstyk, kuo šis uždavinys skiriasi nuo 

ankstesniojo, panašaus į šį? Rask jo 

skirtumą! Kokia jo esmė?  

☺ O dabar imkis darbo: 

 perskaityk uždavinio sąlygą kelis kartus; 

gerai apgalvok, koks uždavinio sąlygos 

klausimas; 

išsiaiškink, kas sąlygoje duota; 

pabandyk uždavinį pavaizduoti grafiškai, 

nupiešti (piešinio dėka  uždavinys atrodys 

konkretesnis, aiškesnis); 
užrašyk klausimą; 

užrašyk sprendimą; 

būtinai pasitikrink. 
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Kaip išmokti atsakinėti prieš klasę ? 

 
 

☺Mokydamasis pamoką, pakartok ją garsiai, 

savais žodžiais. 

☺Atsakinėdamas prieš klasę, atsistok laisvai, 

nesižvalgyk į visas puses, nes tai trukdo 

sukoncentruoti dėmesį, kalbėk garsiai ir 

laisvai. 

☺Jei nežinai, kur dėti rankas, laikyk jose 

knygą ar liniuotę, tai pagelbsti. Tik jo 

nelankstyk, nes tai jau trukdo. 

☺Pašauktas atsakinėti, atsistok greitai ir 

ramiai, o jei reikia prieiti prie lentos, eik 

tvirtu žingsniu- tai padidins tavo pasitikėjimą 

savo jėgomis. 

☺ Galvok tik  apie atsakinėjamą dalyką- 

stenkis pasakyti viską, ką žinai duoto 

klausimo tema. 

 ☺ Nebijok, nes baimė paralyžuoja smegenų 

darbą, todėl nepasakysi nė ketvirtadalio to,  

ką žinai. 

☺Nesiklausyk  draugų pasakinėjimų, nes 

tuomet tavo protas beveik automatiškai 

nustos savarankiškai dirbęs ir tu negalėsi 

panaudoti tų žinių kurias turi. 

 
 

Nuorodos į svetaines, kuriose galėsi pasimokyti 
linksmai: 

 http:/www. lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt 

 http://www.klaidutis.lt/ 

 http://www.tiksliukas.lt/ 

 http://lt.lefo.net/ 

 http://www.arzinai.lt/ 

 http://www.kalbosnamai.lt 

 http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt 

 http:/www.mokinukai.lt 

 http://www.emokykla.lt 

 http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt  

 http://www.lkz.lt/ 

 http://ziburelis.lt/  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

“Jei manai, kad gali, arba manai, kad 
negali... tu teisus” Henris Fordas  

 
 
 

 

 

Ši atmintinė tau padės: 

 Pažinti save; 
 Patars kaip mokytis, kad išmoktum 

daugiau, lengviau, tvirčiau. 
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