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Mokykla yra ne tik darbo vieta, vaikai joje praleidžia didžiąją dienos dalį. Todėl savo klasėje man svarbu 

sukurti gerą mikroklimatą, kad mokiniai jaustųsi saugūs, sveiki ir pilnaverčiai žmonės.  Kuriu saugią 

mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį vystymąsi palaikančią ugdymo/si aplinką. Skatinu 

savarankiškumą, norą bendradarbiauti, bendrauti, veikti, rodyti iniciatyvą. Bet viso to siekiu be prievartos.  

Pirmadieniais pirmą pamoką pradedu nuo savaitgalio aptarimo. Trumpai, kas nori, pasipasakoja ką nuveikė 

per savaitgalį. Nes yra tokių vaikų, kad kol neišpasakoja, tol negali dirbti. Todėl „nuleidžiame garą“ ir toliau 

rimtai dirbame. 

Labai pasiteisino knygų skaitymas bet kurioje klasės vietoje- po stalu, ant grindų, palapinėje (patys 

pasidaro). Fiksuojame, per kiek laiko perskaito tam tikrą puslapių skaičių. Mokiniai pamato, kad skaitymas 

tai ne baubas ir visai smagu ir įdomu skaityti. Kai labai nesinori, skatinu į tai žiūrėti, kaip į ilgą žinutę ☺ 

Susikurti kitokią savo darbo vietą. Kaip, pavyzdžiui, savo suolą paversti „automobiliu“. Reiškia, tu važiuoji į 

Mokslą ir negali daryti kamščių, kitiems trukdyti. Kitaip įvyksta „avarija“ ir viskas sustoja kol išsprendžiama 

problema. 

Sėkmių lapai - moko sekti savo mokymosi rezultatus, lyginti juos, siekti geresnių rezultatų. Sėkmių lapai 

pildomi po įvairių atsiskaitymų ir žymime spalvomis. Mokiniams žymiai aiškiau ir įdomiau matyti savo 

pasiekimus. 

Pagal matematikos temą sukurti uždavinių klasės draugams. Ir patys išmoksta, ir kitus pamoko, ir įtvirtina 

žinias.  

Ruošia pranešimus. Trumpus ir konkrečius. Pagal temas. Tai gali būti įdomesni gyvūnai, augalai, miestai, 

šalys, žymūs žmonės. Labai įdomūs pasisakymai apie save, pomėgius, norus, ar atvirkščiai - ko nemėgsta, 

nenori. Svarbiausia - nenukrypti nuo temos ir neišsiplėsti. 

Siekiant tvarkos ir drausmės - išsikeliame savaitės tikslą. Jo stengiasi visi laikytis, o dienos pabaigoje 

įsivertina, kaip pavyko. Mokiniams tai duoda disciplinos. 

Baudos taškai - už nesilaikymą mokinio taisyklių. 

Sėkmės laiptai. Nusistatome, kiek per pamoką reikės atlikti darbo, kad pamokos pabaigoje žinotum daugiau 

nei prieš pamoką. Įsivertinimą - „Meistrų meistras“ ir „Dar ne meistras“.  

Muzikoje naudojami įvairūs daiktai, kurie skleidžia garsą. Pamokoje galima improvizuoti, judėti. 

EKSPERIMENTAI. Eksperimentai patinka visiems. Jie sukuria tarsi mistiką, stebuklą. Vaikai kantrai laukia 

kulminacijos, pačios reakcijos ar rezultato. Moko būti kantriais, nuosekliais, laikytis saugos taisyklių. 

Bandymus atlieka patys mokiniai su mokytojos priežiūra ar pagalba. Bandymo ar eksperimento metu gali ir 

parungtyniauti, palyginti, kaip kam pavyko. Ar nepavyko. 
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