
„Praktinės užduotys vaikams“ 

 „Z kartos vaikas“ – laisva asmenybė, kurios neįmanoma priversti daryti tai, ko jis 

nenori. Kad vaikas norėtų mokytis – turi būti įdomu. Jie nemato prasmės kaupti informacijos, kai 

gali ją lengvai susirasti internete. Šiuolaikinis mokytojas privalo įvaldyti technologijas ir jas naudoti, 

kad sudomintų šios kartos mokinį. Z kartos mokiniams būdingas smalsumas. Jiems smalsu, atrasti 

eksperimentuoti, kelti klausimus.  

Štai keletas praktinių užduočių, kurios mano klasės mokiniams pasirodė pačios 

įdomiausios šiais metais. 

 „AUKCIONAS“. Vaikai supažindinami su aukciono apibrėžimu. (Aukcionas 

– viešas prekių ar paslaugų pardavimas pasiūliusiajam didžiausią kainą). 

Pardavinėti galime viską, ką sugalvojame. Išrenkamas vienas daiktas, kurį norime parduoti. Tuomet 

vaikai, norintys įsigyti daiktą, kelia ranką. Vietoje pinigų vaikai naudoja savo žinias. Kokios žinios 

bus tikrinamos, sprendžia mokytojas atsižvelgdamas į pamokos temą.  

Pvz.: mes tikrinome žodžių, atsakančių į klausimus koks? kokia? rašybą. Vaikams buvo išdalinti 

lapeliai (pinigai, atsiskaitymas už daiktą). Nurodytas laiko tarpas, per kurį ant gauto lapelio vaikas 

turėjo surašyti kuo daugiau taisyklingų žodžių, kurie apibūdintų perkamą daiktą. Laimėjo tas vaikas, 

kuris teisingai surašė daugiausia žodžių.  

 „MUZIKOS SPALVOS“.  Ši užduotis vaikams ypač patiko ir jie ją įsiminė 

kaip smagiausią metų pamoką.  Ji tinkama tiek dailės pamokose, tiek klasės 

valandėlių metu, tiek integracijai su lietuvių kalba. 

Parenkami 5 skirtingo žanro kūriniai. Pvz.: klasikinė, aborigenų šokių, liaudiška, vaikiška ir 

kompiuterinės versijos muzika. Vaikams buvo duodama užduotis išreikšti muzikos nuotaiką 

spalvomis. Vienas iš žanrų skamba 5 min. Visą tą laiką vaikai (pvz.: akvarele) bando pavaizduoti 

muzikos spalvas. Tai gali būti tiesiog dėmės arba kažkokie objektai.  

 „Matematikos magija“.  Vaikams daug įspūdžių palikusi užduotis.  

Šią užduotį radau internetiniame puslapyje. Tai matematikos intarpas, skirtas mokinių suaktyvinimui. 

Pasinaudokite. 

http://pamokos.bmk.lt/lt/pamokos/id=1253 

 

Apibendrinusi mokinių anketavimo apie įsimintiniausias, smagiausias metų pamokas rezultatus, 

padariau išvadas, kad vaikams įdomiausios buvo: 

- Užduotys, už kurias galėjo sulaukti daug pagyrų; 

- Netradiciniai ugdymo metodai; 

- Bandymai; 

- Sportinės bei meninės užduotys; 

- Užduotys laikui, per kurias galima tiksliai pamatuoti savo darbo rezultatus; 

- Užduotys atliekamos kompiuteriu; 

- Integruota pamoka su muzika.  
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