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Kalbos Europoje – žodis »duona« 
Tema: Žmogus 

 45 minutės 

 nuo 8 metų (nuo 3 klasės) 

Reikalingos priemonės/Pasiruošimas  

§ Mokytojas padaro 1, 2 ir 3 priedo spalvotas kopijas (vienai mokinių porai po vieną visų priedų 
kopiją)  

§ Kiekvienas mokinys turi turėti žirkles ir klijų 

Mokymosi tikslai  

Mokiniai 
§ sužinos, kaip žodis »duona« rašomas įvairiomis kalbomis. 
§ ras šio žodžio panašumus tam tikrose kalbose. 
§ sužinos, kad Europoje yra trys didelės kalbų šeimos. 
§ gebės sugrupuoti žodžius pagal jų rašybą. 
§ susipažins su šalių vėliavomis. 
§ gebės žodžius »duona« priskirti šalims ir jų vėliavoms. 

Mokymo proceso organizavimo būdai  

Diskusija, pristatymas, darbas poromis 

Pamokos eiga   

Mokiniai diskutuoja apie paveikslėlį, kuriame užrašytas žodis »duona« įvairiomis Europos kalbomis, ir 
sugrupuoja juos pagal jų rašybą (paveikslėlį galima sukarpyti). Vėliavėlių pagalba mokiniai išsiaiškina, 
kokios tai kalbos. Taip susipažįsta su trimis svarbiausiomis Europos kalbų šeimomis: germanų, romanų ir 
slavų kalbomis. 
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Detalus pamokos išplanavimas  

Veiklos Komentarai 

1. Mokiniai pasakoja, ką mato paveikslėlyje 
(priedas Nr. 2). Mokytojas diskutuoja su mokiniais. 

Diskusijos tikslas nėra detaliai išsiaiškinti kiekvieno 
žodžio reikšmės, bet galbūt mokiniai atpažins kelis 
žodžius ir galės pasakyti, kokiomis kalbomis jie 
užrašyti. 

2. Mokiniai dirba poromis. Jie susikarpo 2 priedo 
paveikslėlį, mokytojas įspėja, kad žodį reikia kirpti 
kartu su vėliava. ARBA: norinti sutaupyti laiko, 
galima susikarpyti ir prieš pamoką. 

Mokytojas padeda mokiniams arba išdalina jau 
iškarpytus žodžius. 

3. Mokiniai sugrupuoja žodžius po du pagal savo 
kriterijus. 

Mokytojas nurodo mokiniams sugrupuoti žodžius 
taip, kaip jie patys supranta, kas su kuo tinka. 

4. Mokytojas klausia mokinių, pagal kokius kriterijus 
jie sugrupavo žodžius. 

Mokytojas šiuos kriterijus užrašo ant lentos (pvz.: 
pagal panašumą, rašybą, vėliavą ir t.t.). 

5. Mokiniai sugrupuoja žodžius pagal mokytojo 
nurodymus, pagal jų panašumą (priedas Nr. 1). Iš 
pradžių dirba poromis, vėliau visi kartu aptaria ir 
mokytojas užrašo ant lentos. 

Mokytojas ant lentos nupiešia ovalą padalintą į 
keturias dalis (kaip pavaizduota 1 priede). Trys 
dalys kiekvienai kalbų šeimai, viena dalis – 
likusiems žodžiams. Mokytojas paaiškina 
mokiniams, kam skirtos šios keturios ovalo dalys. 
Kai mokiniai baigia dirbti porose, visi kartu aptaria, 
kaip suskirstyti žodžius, mokiniai išsitaiso klaidas, 
jeigu tokių padarė. 

6. Mokiniai suklijuoja žodžius ant 1 priedo lapo. Mokytojas padeda, jeigu kyla sunkumų. 

7. Naudodamiesi 3 priedu mokiniai prie žodžių 
užrašo šalis. 

Mokiniai, kurie užduotį atliko greitai, gali pabandyti 
surašyti šalis prie ketvirto laukelio žodžių (likusieji 
žodžiai, kurie netiko prie trijų kalbų šeimų). 

8. Mokiniai ir mokytojas diskutuoja apie tai, ką 
bendro turi žodžiai, esantys viename ovalo 
laukelyje ir kokios tai kalbos. Tada prie žodžių ir 
šalių užrašomos kalbos. 

Aptariami trys ovalo laukeliai, kurie vėliau 
priskiriami vienai kalbų šeimai. 

9. Mokytojas parodo mokiniams korteles, ant kurių 
užrašytos trys kalbų šeimos. Mokiniai užrašo šias 
kalbų šeimas prie atitinkamo laukelio (ant linijos 
prie laukelio). 

Mokytojas užklijuoja korteles ant lentos  (slavų, 
germanų ir romanų kalbos). 

Tolimesni nurodymai (tolimesnių veiklų, projektų, atvirų užduočių idėjos)  

Galima sugrupuoti ir kitus žodžius, sąvokas, šventes. Mokiniai gali pasigaminti Memory ar kitą žaidimą ir 
žaisti; Projektinė diena. 
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Užduočių lapas 1 
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Užduočių lapas 2 (Stalas su žodžiu DUONA įvairiomis kalbomis) 
Vėliavas kirpti kartu su žodžiu. 
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Užduočių lapas 3 (vėliavos, šalys ir kalbos) 

Vėliava Šalis Kalba 

 
Belgija Olandų (flamandų), prancūzų 

(valonų) kalbos 

 
Bulgarija Bulgarų kalba 

 
Danija Danų kalba 

 
Vokietija Vokiečių kalba 

 
Estija Estų kalba 

 
Suomija Suomių kalba 

 
Prancūzija Prancūzų kalba 

 
Graikija Graikų kalba 

 
Airija Airių, anglų kalbos 

 
Islandija Islandų kalba 

 
Italija Italų kalba 
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Kroatija Kroatų kalba 

 
Latvija Latvių kalba 

 
Lietuva Lietuvių kalba 

 
Liuksemburgas Liuksemburgiečių kalba 

 
Malta ir Gozo sala Maltiečių, anglų kalba 

 
Nyderlandai Olandų kalba 

 
Norvegija Norvegų kalba 

 
Austrija Vokiečių kalba 

 
Lenkija Lenkų kalba 

 
Portugalija Portugalų kalba 

 
Rumunija Rumunų kalba 

 
Švedija Švedų kalba 
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Slovakija Slovakų kalba 

 
Slovėnija Slovėnų kalba 

 
Ispanija Ispanų kalba 

 
Čekija Čekų kalba 

 
Vengrija Vengrų kalba 

 
Jungtinė Karalystė Anglų kalba 

 
Kipras Graikų, turkų kalba 

 
 


