
     

   

 
Informacija apie metodinę priemonę (MP) 

 

Autorius(-iai), kvalifikacinė(-s) 
kategorija(-os), pareigos, 
kontaktinė informacija (el. 
paštas) 

Agnė Klimantavičienė, bibliotekininkė, 
agne.klimantaviciene@gilijosmokykla.lt 

Įstaiga, kurią atstovauja 
autorius(-iai) 

Klaipėdos „Gilijos“ pradinė mokykla 

Pavadinimas „Abėcėlės mokymasis 4 klasėje kitaip“  
 

Dalykas arba sritis  
Lietuvių kalba 

Geros mokyklos koncepcijos 
veiksnys, su kuriuo siejama 
MP (tinkamą pabraukti) 

Ugdymo ir ugdymosi aplinka. Ugdymas (mokymas). Mokyklos darbuotojai. 
Mokyklos bendruomenė ir jos mokymasis. Lyderystė ir vadyba. 

Adresatas (kam skirta) Pradinio ugdymo mokytojams 
 

Žanras (tinkamus pabraukti 
arba įrašyti) 

Knyga, programa, pamokos planas, pamokų ciklas, tyrimas, testas(-ai), 
užduotys, projektas, straipsnis, tezės, referatas, aprašas, 
didaktinė/vaizdinė priemonė, netradicinės pamokos scenarijus, mokinių 
veiklos darbai, magistrinis darbas, tvarkos aprašas, metodo aprašymas.  
Kita (įrašyti) 

Klasė(s), neformaliojo švietimo 
junginys arba tam tikro 
amžiaus (nurodyti) mokiniai, 
kuriems gali būti taikoma 
veikla, aprašyta MP 

4 klasių mokiniams 

Sąsajos su projektu „Kokybės 
krepšelis“ (tinkamas 
pabraukti) 

1. Finansuota projekto lėšomis. 
2. Parengta vykdant projekto veiklą ir siekiant kokybinio(-ių) rodiklio(-ių), 
numatyto(-ų) mokyklos veiklos tobulinimo plane. 
3. Parengta asmenine iniciatyva įgyvendinant idėją, kilusią dalyvaujant 
projekte. 
4. Kita (įrašyti) 

Sukūrimo metai 2021 m.   
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METODINĖ PRIEMONĖ 

 

ABĖCĖLĖS MOKYMASIS  

4 KLASĖJE KITAIP 

 

Parengė: Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos  

bibliotekininkė Agnė Klimantavičienė 

 

Paskirtis 

• Metodinė priemonė skirta mokytojui: 

➢ pakartoti su mokiniais abėcėlę 4 klasėje; 

➢ mokyti diskutuoti, išsakyti savo nuomonę, ieškoti atsakymų bendradarbiaujant; 

➢ mokyti atlikti praktines užduotis grupėje; 

➢ ugdyti supratimą (motyvaciją), kad abėcėlę mokėti yra būtina; 

➢ ugdyti suvokimą, kad mokymasis gali būti smagus. 

• Mokiniai, išmokę abėcėlę, galėtų ją laisvai naudoti. 

• Tokiam abėcėlės kartojimui skiriama viena pamoka. 

• Tokia netradicinė pamoka vedama bibliotekoje. 

 

Metodinio darbo pagrindimas, veiklos prasmė 
 

Mokiniai, atėję į 5 klasę, turi labai gerai mokėti abėcėlę, taisyklingai ir aiškiai tarti garsus, kad 

sėkmingai galėtų mokytis kitus fonetikos dalykus. Tačiau mintinas abėcėlės mokymasis yra nuobodus, 

tad kitoks abėcėlės mokymasis netradicinėje erdvėje (bibliotekoje), atliekant įvairias veiklas, padeda 

mokinį geriau motyvuoti ir mokytis smagiau. Be to, veiklos grupėje skatina mokinius diskutuoti, 

išsakyti savo nuomonę, gebėti ją pagrįsti. 
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Metodinės priemonės tikslas - puikiai išmokti lietuvių kalbos abėcėlę mokantis 

netradiciniu būdu. 

 

Vaikų amžius: 4 klasės mokiniai. 

Vaikų skaičius: 4 grupės po 5 mokinius kiekvienoje grupėje. 

 

 

Veiklos 

 
Etapai: 

1. Pasiruošimas netradicinei pamokai – paskelbiama pamokos tema Abėcėlė. Kartojimas, 

pritaikymas (rodomas užrašas ekrane), pasakoma, kad bus dirbama 4 grupėse pasiskirstoma grupėmis, 

ištraukiant po 1 saldainį ir keliaujama prie savo stalo – ten bus tokios spalvos lapas kaip ir saldainio 

popieriukas. 

Grupės išsirenka kapitoną ir sugalvoja savo grupės pavadinimą (buvo pasirinkti: Kempiniukai,  

Vorai, Moksliukai, Draugai). 

 

2. Klausimai-atsakymai. Kiekviena grupė išsitraukia po 1 klausimą ir eilės tvarka į jį atsako. 

Ši veikla padeda bendrauti, išsirinkti teisingą sprendimą, darbą dirbti drauge. 

 

3. Knygų paieška bibliotekoje. Visos grupės gaus knygų, kurios yra bibliotekoje, sąrašus, knygas 

reikės surasti lentynose ir atnešti ant savo stalo. 

Ši veikla leidžia pasitikrinti, kaip išmoko abėcėlę, parodo, kaip tą mokėjimą galima pritaikyti 

praktikoje. Judėjimas ir knygų paieška – smagus žaidimas. 

 

4. Praktinis abėcėlės pritaikymas [1,2]. Visos grupės gaus po 20 žodžių, kuriuos abėcėlės tvarka 

reikia suklijuoti ant lapo; iš suklijuotų žodžių prašoma sukurti rišlų tekstą. 

Šis žaidimas žodžiais padeda įtvirtinti abėcėlės mokėjimą. Sakinių kūrimas lavina vaizduotę. 

Darbas dirbamas grupėje, tad tai skatina bendradarbiavimą, be to, vaikai mokosi, kaip atrasti ir pateikti 

geriausią variantą. 

Praktinis abėcėlės pritaikymas [3]. Improvizuoti situaciją. 

Lavina kūrybiškumą, vaizduotę, išmokstama pasiskirstyti vaidmenimis, improvizuoti, pritaikyti 

situaciją prie duotos užduoties. 
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5. Darbas su žodynais. 

Per kuo trumpesnį laiką suieškoti nurodytus žodžius ir užrašyti, kokiame žodyno puslapyje jie yra. 

Tokia veikla lavina orientaciją, susikaupimą, bendradarbiavimą. 

 

6. Refleksija. Mokinių prašoma pasidalinti žaidimo įspūdžiais. 

Puikus grįžtamasis ryšys mokytojui. Ji padeda ne tik geriau pažinti mokinius, bet ir apmąstyti savo 

kaip mokytojo veiklą, numatyti tobulintinas sritis, o mokiniams padeda geriau pažinti save, savo 

asmenines savybes, mokymosi įpročius ir ugdytis savarankiško mokymosi gebėjimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUSIMAI-ATSAKYMAI 

 

• Kiekviena grupė išsitraukia po 1 klausimą ir eilės tvarka į jį atsako. 

•  4 grupės – 4 numeruoti klausimai: 

1. Išsirinkite komandos draugą, kuris taisyklingai pasakytų abėcėlę. 

Vertinamas abėcėlės raidžių vardijimo eiliškumas, garsų tarimo taisyklingumas. 

2. Paaiškinkite, kaip sudaryti, ką reiškia šie pavadinimai: abėcėlė, alfabetas (ką reiškia?). 

Abėcėlė – pirmosios lietuvių kalbos raidyno raidės (A, B, C). Alfabetas – pirmosios graikų abėcėlės raidės 

(Alfa, Beta). 

Kaip dar vadinama abėcėlė? Raidynu. 

3. Pasakykite, kiek raidžių yra lietuvių k. abėcėlėje. 32. 

Pasakykite bent vieną trumpiausią (iš 3 raidžių) daiktavardį. Šuo, upė, ola. 
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4. Kodėl abėcėlę reikia mokėti atmintinai (Nurodykite priežastį)? 

Kad būtų galima greičiau atrasti reikiamą žodį ar nustatyti to žodžio vietą tarp kitų žodžių. 

 

• Kiekviena grupė už teisingą atsakymą gali surinkti iki 3 taškų (priklausomai nuo atsakymo 

teisingumo ir išsamumo). 

• Vienai grupei už atsakymą negavus maksimalaus 3 taškų įvertinimo, kita grupė gali papildyti 

atsakymą. Tinkamas papildymas vertinamas 1 tašku. 

 

 

 

 

 

KNYGŲ PAIEŠKA BIBLIOTEKOJE  

 

• Visos grupės gaus knygų, kurios yra bibliotekoje, sąrašus, knygas reikės surasti lentynose ir atnešti 

ant savo stalo. Pirma visas knygas atradusi grupė gauna 3, antra – 2, trečia – 1 tašką. Knygų sąrašai 

grupėms buvo parinkti atsitiktine tvarka taip, kad kiekviena grupė galėtų pritaikyti savo abėcėlės 

žinias. 

➢ Knygų sąrašas pirmai grupei: 

1. M. Ayme „Katinėlio Murklio pasakos“.  

2. S. Geda „Baltoji varnelė“.    

3. F. Baum „Nuostabusis Ozo šalies burtininkas“. 

4. L. Degėsys „Žolynas“.    

5. A. Matutis „Trijų brolių svirnelis“. 

 



5 
 

                                                                                                    

 

➢ Knygų sąrašas antrai grupei: 

 

1. A. Žukauskas „Kai uodas čiaudėjo”. 

2.  C. Collodi „Pinokio nuotykiai “. 

3. V. Račickas „Šlepetė“.   

4. F. Zaltenas „Bembis. Bembio vaikai“. 

5. T. Ivanauskas „Gamtininko užrašai“. 

 

 

➢ Knygų sąrašas trečiai grupei: 

 

1. V. Žilinskaitė „Robotas Ir Peteliškė“. 

2. P. Travers „Merė Popins“. 

3. Kazys Saja „Klumpės“.  

4. G. Morkūnas „Velniškai karštos atostogos“. 

5. Juozas Erlickas „Bilietas iš dangaus“. 
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➢ Knygų sąrašas ketvirtai grupei: 

1. V. Žilinskaitė „Melagių pilis“. 

2. A. Lindgren „Emilis iš Lionebergos“. 

3. R. Skučaitė „Žvangučiai“. 

4. G. Adomaitytė „Vėjų miesto pasakos“. 

5. U. Uliūnė „Miegančios boružės“. 
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PRAKTINIS ABĖCĖLĖS PRITAIKYMAS [1] 

 
• Visos grupės gaus po 20 žodžių, kuriuos abėcėlės tvarka reikia suklijuoti ant lapo: 

 
 

PRAKTINIS ABĖCĖLĖS PRITAIKYMAS [2] 
 

 

• Kai visos grupės atlieka užduotį, 1 minutė skiriama pasitarimui ir atsakymui į klausimą: kas ir kodėl 

buvo sunkiausia? Ką reikia mokėti norint greitai atlikti šią užduotį? 

• Iš suklijuotų žodžių prašoma sukurti rišlų tekstą. 

• Pirma žodžius suklijavusi grupė gauna 3, antra – 2, trečia – 1 tašką. Knygų sąrašai grupėms buvo 

parinkti atsitiktine tvarka taip, kad kiekviena grupė galėtų pritaikyti savo abėcėlės žinias.  

• Už sukurtą rišlų sakinį panaudojant ne mažiau kaip 5 žodžius (galūnes galima keisti) skiriamas 1 

papildomas taškas.  
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Pavyzdžiui: Noriu išbandyti žiemos medžioklę pats; Dabar atrask ir išbandyk žiemos medžioklę; 

Noriu išbandyti arbatą dėžutėje dabar; Pats noriu pamatyti žvaigždes žiemą; Kiekvienas nori ieškoti ir 

pamatyti žvaigždę dėžutėje. 

 

 
 

PRAKTINIS ABĖCĖLĖS PRITAIKYMAS [3] 

 
• Ant kiekvieno stalo padedami užversti 4 paveiksliukai, grupės traukia po vieną paveiksliuką ir 

tarpusavyje turi pasitarti ir pasakyti, kaip šioje gyvenimo srityje gali pasitarnauti abėcėlė, sugalvoti situaciją 

ir ją improvizuoti. Geriausiai pasirodžiusiai grupei skiriami 3, antrai – 2, trečiai – 1 taškas. 
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Paveiksliukai:  

 
1. Poliklinikos registratūra.  

Pacientų kortelės sudėtos abėcėlės tvarka, todėl registratūros darbuotoja gali greitai atrasti reikiamą 

kortelę. 

 

 
2. Dienynas.  

Dienyne mokinių pavardės į sąrašą surašytos abėcėlės tvarka. 

 

 
3. Enciklopedija.  

Enciklopedijoje žodžiai ir faktai aprašomi abėcėlės tvarka, kad juos būtų galima greitai surasti. 

 

 
4. Olimpinė eisena. 

Olimpiados atidarymo ceremonijos metu šalys į stadioną žengia pagal priimančios šalies abėcėlę. 

 

 



10 
 

                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

DARBAS SU ŽODYNAIS 

 

•  Ant stalo padedami Dabartinės lietuvių kalbos žodynai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Grupėms pasakoma užduotis – reikia per kuo trumpesnį 

laiką suieškoti nurodytus žodžius ir užrašyti, kokiame žodyno puslapyje jie yra: skelbti (706 p.), 

darbininkas (106 p.), vėjas (924 p.), malūnas (382 p.), žuvis (971 p.), adata (4 p.). 

• Greičiausiai puslapius surašiusiai grupei skiriami 3 taškai, antrai – 2 taškai, trečiai – 1 taškas. 

• Atlikus užduotį grupių prašoma pasakyti, ką reikia mokėti, atliekant šią užduotį, ar buvo sunku, ar 

lengva ir kodėl? Ar būtų sunkiau rasti žodį, jei jie būtų surašyti ne abėcėlės tvarka? Vaikai pasitaria ir 

atsako. Už išsamiausią pasakojimą skiriamas papildomas 1 taškas. 
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REFLEKSIJA 

 
• Suskaičiuojami rezultatai, pasveikinamos daugiausiai taškų surinkusios komandos, mokinių prašoma 

pasidalinti žaidimo įspūdžiais. 

• Kiekvienam duodamas didelis lapas su nebaigtais sakiniais, kuriuos reikia pabaigti pasitarus visiems: 

 
 

• Ir tame pačiame lape priklijuoti po mažą kvadratėlį, kuriame kiekvienam grupės nariui reikia parašyti 

po vieną žodį (kas buvo įdomu) ir bendrai grupėje pristatyti:  

 

 
 

• Tiems, kam sekėsi sunkiau, rekomenduojama pasikartoti abėcėlę. 
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