
PATIRTINIS UGDYMAS 

KLAIPĖDOS MAKSIMO GORKIO PROGIMNAZIJA 
4 c klasė 
 mokytoja metodininkė Tatjana Kazadojeva 
 



TIKSLAS:   
Ugdyti pilietišką, atsakingą, sąmoningą, 
turinčią patirties, saugančią save ir kitus 
asmenybę bei per patirtį  lavinti lietuvių kalbos 
komunikacinius įgūdžius. 

„AŠ – ŽMOGUS“ 



UŽDAVINIAI:  

1. Susipažinę su progimnazijos slaugytojos Dianos  

Užgalienės darbu ir apsilankę Klaipėdos greitosios  

medicininės pagalbos stotyje mokysis praktiškai teikti  

pirmąją pagalbą. 

2.   Apsilankę maisto ruošimo įstaigoje, išmoks pasigaminti  

sau ir kitiems patiekalą. 

3. Susitikę su grožio paslaugų teikimo specialistu,  

išmoks pasirūpinti savo išvaizda.  

4. Įgytus įgūdžius pademonstruos viktorinos metu. 

5.   Išmoks lietuviškų žodžių, frazių pagal temas.  
 



Девиз: 
 

 

 

 

 

 

 



 

 «Я- Человек» 

Кто  

такой – 

человек? 



Человек – это звучит гордо! 

 

Человек – это звучит гордо? 



День 1. 
2019-10-10 

Apsilankę Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos 

stotyje mokysis praktiškai teikti pirmąją pagalbą.  

Aptars teorinę medžiagą ir sudėlios žmogaus skeletą.  

Išmoks lietuviškų žodžių, frazių pagal temą.  



  

Давайте  вспомним,  

как это было. 







День 2. 
2019-11-27 

 
Išklausys mokinių Marko ir Anos Kopeykinų mamos 

pranešimą „Pagrindinės sveikos mitybos taisyklės“. Aptars, 

koks maistas naudingas mūsų organizmui. Kurs sveikos 

mitybos piramidę.  

Apsilankę Klaipėdos sporto klubą „ K-1 Akademija“ , 

sužinos kaip formuoti vaikų sveikos gyvensenos ir mitybos 

įgūdžius. 

Išmoks lietuviškų žodžių, frazių pagal temą. 



  

Давайте  вспомним,  

как это было. 















День 3. 
2020-01-28 

 

Diskutuos tema „Žmoguje viskas turi būti gražu: ir 

veidas, ir drabužiai, ir siela, ir mintys“.  

Susitikę su grožio paslaugų teikimo specialistais 

mokinių Jegoro Lobko ir Vasilisos Kalenovos 

mamomis, išmoks pasirūpinti savo išvaizda.  

Kurs savo įvaizdį.  Išmoks lietuviškų žodžių, frazių 

pagal temą.  



«По одежке 
встречают…» 

2020-01-28 



Когда появилась 
одежда? 



Школьная форма  
— повседневная форма одежды для 

учеников во время их нахождения в 
школе и на официальных школьных 
мероприятиях вне школы, 
установленная официальными 
документами.  

 



Прогимназия им. М. Горького 

 



  



  



  

Давайте  вспомним,  

как это было. 



 
 





День 4. 
2020-05-22 

 

Diskutuos tema „Žmoguje viskas turi būti gražu: ir veidas, 

ir drabužiai, ir siela, ir mintys“. (2 dalys) 

Atskleis suvokimą, kas yra „žmogaus sielos grožis“. 

Ugdyti  savybę analizuoti  ir  vertinti  žmogaus  elgesį  

Lavins siekį būti pozityviu ir geru žmogumi. 

Išmoks lietuviškų žodžių, frazių pagal temą.  

 



  

Давайте  вспомним,  

как это было. 





•Красота 



Красивый человек не тот,  
у кого красивое тело,  

а тот у кого красивая душа 



 ВЫВОДЫ 
Истинная красота невозможна без доброты, глубины 
внутреннего мира человека, без чувства 
ответственности   за   свои   поступки. 
             При красоте невольно веришь в красоту души. 
При красоте души не замечаешь физического 
несовершенства. 

И.Шевелев 














