
ŠILUTĖS R. VILKYČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

Integruotos anglų k. - muzikos pamokos planas 

 

Klasė: 6. 

Data: 2021-12-03 

Pamoką vedė: Jurgita Dargužienė, Jolita Valutienė. 

Pamoka vyko netradicinėje erdvėje – lauko klasėje. 

Pamokos tema: ,,Muzikiniu traukiniu į Kalėdas...“ 

Pamokos tikslas: atlikti populiarias kalėdines angliškas dainas. 

Siekiami rezultatai: 

1. Grojimas ansamblyje, išlaikant ritmą, pritariant dainoms perkusiniais toniniais instrumentais. 

(Nauja patirtis – grojimas skambančiomis lazdomis ir toniniais varpeliais). 

2. Grojant kartu, patirti bendrumo jausmą, ugdyti pasitikėjimą savimi. 

3. Mokiniai įgytus gebėjimus panaudos tolesnėse pamokose. 

4. Pajus artėjančių Kalėdų džiaugsmą su Kalėdų dainomis. 

Reikalingos priemonės, instrumentai: telefonas, internetas (Kalėdinės dainos),  garso stiprintuvas, 

perkusiniai mušamieji instrumentai - skambančios lazdos, toniniai varpeliai, ritminiai mušamieji 

instrumentai. 

Integruotos pamokos uždaviniai:  

• Analizuos bei taisyklingai tars žinomų kalėdinių  dainų tekstus anglų kalba; 

• Tobulins muzikavimo įgūdžius skambančiomis lazdomis, toniniais varpeliais; 

• Išraiškingai dainuos ir grodami po vieną bei grupėse išmoks atlikti pritarimą dviem dainom. 

 

 

Pamokos 

etapai, laikas 

Mokytojo veikla  

 

Mokinio veikla Metodai, darbo formos 

Organizacinė 

dalis. 

Mokinių 

motyvacija. 

2 min. 

Pamokos tikslo, 

uždavinių 

pateikimas, 

vertinimo kriterijai. 

Padeda išsikelti pamokos tikslą, 

uždavinius. 

Minčių lietus 

Žinių 

pakartojimas. 

10 min. 

Mokytojos užduoda 

klausimus žinioms 

pakartoti. 

Anglų k.: prisimena 

populiariausių angliškų 

kalėdinių dainas, jų žodžius, 

tarimą. 

Muzika: Mokiniai pakartoja Do 

mažorinės gamos laipsnius, 

raidinius gamos pavadinimus, 

Žinių pakartojimas, diskusija, 

dainavimas. 

Dainos:,, I wanna wish you a merry 

Christmas“,  

,Jingle Bells“, ,,Frosty The Snowma 



pastoviuosius ir nepastoviuosius 

gamos garsus. 

Pagrindinė 

pamokos 

dalis. 

25 min. 

Muzikos mokytoja 

supažindina su 

perkusiniais toninias 

muzikos 

instrumentais, kaip 

reikia jais groti. 

Pažintis su perkusiniais 

mušamaisiais instrumentais – 

skambančiomis lazdomis, jų 

skambesiu. Mokiniai 

demonstruoja, išgauna kuo 

kokybiškesnį garsą, ieško 

tinkamiausio garso tembro. 

Dviem lazdomis muša vieną į 

kitą, į kojas.  

Aiškinimas,  

praktinė veikla: instrumentų 

padalijimas, supažindinimas, 

demonstravimas. 

Grojimas 

natomis. 

Grojimas 

skambančiomis 

lazdomis. 

Mokiniai pagroja Do mažorinę 

gamą, natomis groja jiems jau 

žinomą kūrinį ,,Twinkle 

twinkle“ 

Grojimas ,,Twinkle twinkle“ 

Grojimas 

akordais. 

 

Muzikos mokytoja 

paskirsto mokinius 

grupėmis, keičia 

instrumentus. 

 

 

 

 

 

Mokiniai groja grupėmis 

akordais. I var. Skambančiomis 

lazdomis, II var. Varpeliais 

 

Praktinė individuali veikla, grojimas 

grupėmis. 

Mokosi groti akordus grupėse po 

tris. 

Akordais pritaria  

Dainai ,, Frosty the Snowman“ 
https://www.youtube.com/watch?v=VpQl3gg-
aHA 

 

Dainai ,,I wanna wish you a merry 

Christmas” 
https://www.youtube.com/watch?v=SFNaDSpZcfc 

 

Dainai ,,Jingle Bells“ 
https://www.youtube.com/watch?v=xhncsEglz3M 

 

Grįžtamasis 

ryšys. 

Koncertas – 

pasirodymas. 

5 min. 

Surengiamas 

nedidelis 

pasirodymas.  

Mokytojos dainoms 

pritaria grodamos 

ukulėle, būgneliu. 

Mokiniai atlieka pritarimą 

skambančiom dainom. 

Daina ,,I wanna wish you a merry 

Christmas” 

Daina ,,Jingle Bells“ 

Refleksija. 

Įsivertinimas. 

3 min. 

Abi mokytojos kartu 

su mokiniais 

aptaria, ar pamokos 

metu buvo įvykdyti 

uždaviniai ir 

pasiektas tikslas.  

Mokiniai aptarė veiklą, 

įsivertino, ką išmoko, kas 

patiko, įgytas žinias pritaikys 

tolesnėse pamokose - tuos 

pačius kūrinius pagros kitais 

instrumentais – ukulėlėmis, 

gitaromis. 

Aptarimas, apibendrinimas,  

įsivertinimas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VpQl3gg-aHA
https://www.youtube.com/watch?v=VpQl3gg-aHA
https://www.youtube.com/watch?v=SFNaDSpZcfc
https://www.youtube.com/watch?v=xhncsEglz3M
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