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Pamokoje dalyvauja naujas mokinys - Kodėlčius (kolegė). Nebūtina, tačiau netikėtas svečias pagyvina
pamoką.
Į klasę vėluodamas įbėga Kodėlčius. Mokytoja pasiteirauja, kodėl jis vėluoja. Šis atsako, kad sugedo senas
telefonas, rankinis laikrodis „tik dėl gro�io“, o ir šiaip nepa�įsta laikrod�io. Mokytoja iškelia probleminį
klausimą - kodėl reikia pa�inti laikrodį? Kartu skelbiamas pamokos u�davinys, vertinimas ir
įsivertinimas.
U�davinys - susipa�inti su laikrod�ių tipais, nurodyti teisingai valandas.
Įsivertinimas vyksta visos pamokos metu. Kiekvienas turi savo įlaminuotą figūrėlę ir kelionės kortelę.
Jei teisingai atliks u�duotis, nukeliaus nuo mokyklos iki laikrod�ių muziejaus.

Naujos temos aiškinimas. Diskutuojama, kokių tipų būna laikrod�ių, kokius matome klasėje. Aptariama,
ką reiškia ilgoji ir trumpoji rodyklė.  Aiškinimui puikiai tinka interaktyvus �aidimas 
https://www.topmarks.co.uk/time/teaching-clock .



Kodėlčius iš kuprinės išsitraukia 3D akinius, spragėsius ir pradeda kvatoti. Mokytojai jis paaiškina, kad
dabar �iūri filmo „E�iukas Sonic 2“ reklamą, tačiau ne�ino, kelintą valandą turi pasirodyti kino teatre.
Mokiniai atlieka pirmą u�duotį, taip padės draugui išsiaiškinti, kada prasideda filmas. U�duotis - ant
mechaninio laikroduko reikia u�dėti skaitmeninį variantą. Mokiniai pamato, kad 10 val. pa�ymėta Sonic
�enkliuku, tai reiškia, jog filmas prasideda 10 val. Jei vaikai teisingai atlieka u�duotį, įsivertinimo lape
gali pajudėti iki kino teatro stotelės.

Kodėlčius iš kuprinės išsitraukia traukinio bilietą ir pradeda bėgti. Mokytoja jį sustabdo, pasi�iūri į bilietą
ir paaiškina, kad traukinys išvyksta gerokai vėliau. Mokytoja vaikams pasiūlo kartu nuvykti į traukinių
stotį. Mokiniai turi pasirinkti, kuriuo keliu vyks (lengvesniu ar sunkesniu).  �alias takelis - lengvesnis,
raudonas - sunkesnis. Mokiniai suskirstomi komandomis. U�duotis - kuo greičiau pasiekti finišą
(traukinių stotį). U�lipus ant langelio reikia pasakyti, kiek valandų rodo laikrodis. Jei vaikui pavyko
pasakyti viską teisingai, jis įsivertinimo kortelėje gali pajudėti iki traukinių stoties. 



Kodėlčius iš kuprinės išsitraukia hantelį ir paaiškina, kad treneris liepė kiekvieną dieną, 9 valandą
sportuoti. Mokytoja pasiūlo vaikams prisijungti prie treniruotės. Pedagoginei pertraukėlei puikiai tinka
Youtube mankšta https://www.youtube.com/watch?v=cDosfnlHqAc&t=66s . Tikslas - kiek valandų rodo
laikrodukas, tiek kartų reikia atlikti pratimą. Jei vaikas są�iningai sportuoja, įsivertinimo kortelėje gali
pajudėti iki sportuojančio �mogaus paveiksliuko. 

Kodėlčius iš kuprinės išsitraukia kvietimus į gimtadienį. Draugas Ne�iniukas jį pakvietė į šventę, bet jis
ne�ino, kada tiksliai reikia pasirodyti. Mokiniai kvietime turi surasti ir apvesti valandą, kada prasideda
draugo gimtadienis. Jei vaikas teisingai pa�ymėjo, įsivertinimo kortelėje gali nukeliauti iki torto
paveiksliuko. 



Kodėlčius iš kuprinės išsitraukia ritinį, kuriame surašyta visa jo dienotvarkė. Po visą klasę išmėtomi 
 įlaminuoti laikrodukai. Kodėlčius po vieną punktą skaito savo dienos darbus - veiklas. Pavyzd�iui, 6
valandą atsikeliu. Tada vaikai turi klasėje surasti 6 valandos laikroduką ir prie jo atsistoti. Jei vaikui
pavyksta teisingai atrasti visus laikrodukus, jis įsivertinimo kortelėje gali keliauti iki dienotvarkės
paveiksliuko. 

Kodėlčius iš kuprinės išsitraukia kišeninį laikrodį, kurį jam padovanojo senelis. Jis labai nori šį
laikroduką padovanoti laikrod�ių muziejui, tačiau ne�ino, kur tokį reikia surasti. Vaikai pasufleruoja, kad
laikrod�ių muziejus yra Klaipėdoje. Tačiau mokytoja pajuokauja, kad ten priima tik tuos, kurie pa�įsta
laikrodį. Tad atėjo metas pasitikrinti �inias. Kiekvienam vaikui įduodamas įlaminuotas laikrodukas. Vaikai
flomasteriu ant jo piešia rodykles, rašo skaičius. Nuvalyti galima popieriniu rankšluosčiu ir dezinfekciniu
skysčiu. Mokytoja pasako valandą, o vaikai turi viską pa�ymėti laikrod�iuose. Jei vaikas viską teisingai
atliko, įsivertinimo kortelėje gali keliauti iki laikrod�ių muziejaus. 
Apibendrinimas. Dar kartą pakartojami svarbiausi laikroduko
akcentai. Aptariama, ar visi vaikai pasiekė laikrod�ių muziejų.
Ir būtinai u�aukcentuojama, kodėl svarbu pa�inoti laikrodį. 
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K V I E Č I U  T A V E  Į
G I M T A D I E N Į !

VAKARĖLIS VYKS
GEGUŽĖS 13 DIENĄ,

12 VALANDĄ,
DINOZAURŲ PARKE.

N e � i n i u k a s

Tavęs laukia daug linksmybių!















 

 


