
Pamokos tema: ,,ABĖCĖLĖ“
Dalykas. Lietuvių kalba

Klasė 1, pradinių klasių mokytoja 
metodininkė Ramunė Žičkienė



Tikslai, uždaviniai:

• Padėti mokiniams išmokti 
analizuoti garsais (pasakant visus 
žodžio garsus iš eilės) nesunkius 
žodžius.

• Padėti mokiniams suvokti, kad 
raidė yra garso ženklas.

• Padėti mokiniams suprasti, kad
lietuvių kalbos abėcėlė sudaryta
pagal lotynų kalbos abėcėlę.  

• Įtvirtinti sąvokas garsas, skiemuo, 
žodis, sakinys.

• Lavinti pirmokų fantaziją, ugdyti 
kūrybiškumą.

• Ugdyti bendro darbo ir pirmuosius 
savitarpio pagalbos įgūdžius.

• Ugdyti darbo kompiuteriu įgūdžius.

Priemonės: nešiojamas kompiuteris, 
išmanusis ekranas, lietuvių kalbos 
vadovėlis ,,Pupa“, CD “Pupa“  
japoniškas konstruktorius Laq.



PAMOKOS SITUACIJA.
Jau keletą pamokų pirmokai stengiasi suvokti, kad 
kiekvienas mūsų ištartas garsas turi savo žymėjimą –
sutartinį ženklą – RAIDĘ. Pamokų metu atlikta daug 
garsinės analizės ir sintezės pratybų. Eidami maršrutu 
,,Namai-mokykla-namai” pirmokai stengėsi pamatyti 
ne tik kelio ženklus, pastatytus kiemuose ir gatvėse, 
bet ir atpažinti raides parduotuvių pavadinimuose, 
reklaminiuose skyduose ar informacinėse iškabose. 
Pamatytas ir atpažintas raides stengėsi įvardinti 
atitinkamais garsais.



PAMOKOS EIGA 

Pamokos pradžioje pirmokai 
pasidalija savo įspūdžiais apie 
pastebėtas raides, žodžius, 
pavadinimus. Entuziastingai pasakoja, 
kur kiekvienas jų matė raides, kokias 
atpažino ir kokiu garsu įvardijo. 
Pastebiu ir paaiškinu, kad visos raidės 
sudaro abėcėlę, o lietuvių kalbos 
abėcėlė sudaryta pagal lotynų kalbos 
abėcėlę.



abėcėlė, alfabètas (pagal gr. abėcėlės pirmųjų 

raidžių alpha ir bēta pavadinimus), raidynas, tam tikra 

tvarka išdėstytų fonetinio rašto raidžių visuma. Vieną 

vakarų semitų abėcėlė – finikiečių (iš 22 priebalsių) – 2 

ir 1 tūkstantmečių prieš Kristų sandūroje perėmė graikai, 

papildę balsių ženklais sukūrė tikrai garsinę abėcėlę jau 

ir pagal sintagminį taikymą (raidės atitiko garsus). Šalia 

graikų žinoma ir kitų giminiškų abėcėlių: lidų, likų, 

frigų, etruskų. Vėliau graikų abėcėlės pagrindu 

formavosi lotynų (t. p. kitų italikų), armėnų, gruzinų, 

gotų, senovės slavų ir kitos abėcėlės. Garsinis raštas 

dabar pasaulyje labiausiai paplitęs, dauguma Europoje ir 

kitur vartojamų nacionalinių abėcėlių – lotynų abėcėlės 

modifikacijos.

Finikiečių
raštas



Raidės
Graikų 

Lotynų 



Lotyniškoji abėcėlė

Alfa ir beta



Kada pirmokai  susipažįsta su raidėmis, 

aptaria, kurias jų jau pažįsta, mokiniams 

pasiūlau garsiai pasakyti savo vardą, ištarti 

pirmą garsą ir klasės raidyne surasti tą 

garsą žyminčią raidę (garso ir raidės 

santykis). 

Raidė ir garsas

Dar kartą pastebiu ir paaiškinu, kad visos raidės sudaro 

abėcėlę, o lietuvių kalbos abėcėlė sudaryta pagal lotynų 

kalbos abėcėlę.



Pasiūloma mokiniams ,,pagaudyti 

garsiukus” – atlikti elementarių 

žodžių garsinę analizę, kad 

suprastų, kokius garsus žymi 

kokios raidės, taip lengviau būna 

suvokti raidės ir garso santykį.. 

Praktinė veikla

Po tokių pratybų mokiniai klausosi dainos  ,,Abėcėlė” ir 

mokosi ją dainuoti



Abėcėlės daina

https://www.youtube.com/watch?v=72lpbYR9lTo

https://www.youtube.com/watch?v=72lpbYR9lTo




Mokiniams išdalinami planšetiniai
kompiuteriai. Mokytoja lentoje pateikia 
kryžiažodį. Mokiniai turi išspręsti 
kryžiažodį – į langelius įrašyti šalia 
nupieštų daiktų ar gyvūnų pirmąsias 
raides.

Kryžiažodyje rašoma spausdintinėmis 
raidėmis. Kiekvienam mokiniui 
sudaroma galimybė ne tik atlikti garsinę 
žodžio analizę, bet ir garsams priskirti 
atitinkamą raidę klaviatūroje ir ją įrašyti 
į kryžiažodį.     Išsprendus kryžiažodžius 
lentoje užrašomi žodžiai. 

Praktinė veikla



Toliau mokiniai darbą 
tęsia grupelėse: jie turi iš 
Laq konstruktoriaus 
sukonstruoti raides. 
Kiekvienos grupelės 
atstovai pristato atliktas 
užduotis; aptariamos 
sėkmės ir teisingai 
atliktos užduotys, 
aptariamos ir nesėkmės, 
padarytos klaidos. Po to 
atliekami rašto darbai  
sąsiuvinyje, rašome 
raides.

Praktinė veikla





Kitą pamoką 

bus aptariamos 
spausdintinės ir rašytinės
raidės, jų panašumai ir 
skirtumai; bus aptariamos 
rašytinės didžiosios ir 
mažosios raidės.


