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Kuo ypatingas „Palyginimo ir
sugretinimo“ metodas?

• Lyginamasis mąstymas yra vienas pirmiausių ir 
natūraliausių žmogaus mąstymo būdų;

• Ugdomas lyginamasis mąstymas gerina
mokinių mokymosi pasiekimus (Robertas Marzanas, Debra
Pikering, Džeinė Polok (2001)



Kuo „Palyginimas ir 
sugretinimas“ gali būti naudingas 

jums ir jūsų mokiniams?
• 1. Gerina mokinių atmintį (pvz. sugretinant sąvokas ir pan.)

• 2. Ugdo aukštesnio lygio mąstymo įgūdžius
• 3. Gerina mokinių supratimą
• 4. Gerina mokinių rašymo įgūdžius, kiek tai 

susiję su ugdymo turiniu (tiksliai dėstomos mintys, 
perteikiama informacija) 

• 5. Formuoja mokinių mąstymo įpročius (mąstymo 
lankstumas, samprotavimas apie mąstymą (metapažinimas), tikslumo 
siekimas, ankstesnių žinių taikymas naujose situacijose, aiškus ir tikslus 
mąstymas ir bendravimas)



„Palyginimo ir sugretinimo“ 
metodo galimos temos 

• Lietuvių kalba:

daiktavardis ir būdvardis;
sakinys ir pastraipa; 
esamasis ir būtasis kartinis laikas;
priešdėlis ir priesaga;
eilėraštis ir drama;
............. 



• Matematika: 

sudėtis ir atimtis;
lyginiai ir nelyginiai skaičiai;
arabiški ir romėniški skaičiai;
paprastosios ir dešimtainės trupmenos;
plotas ir perimetras; 
........................................ 



• Pasaulio pažinimas:

varlė ir rupūžė;
metalas ir medis; 
kompasas ir laikrodis; 
žvaigždė ir planeta;
varliagyvis ir roplys; 
stuburiniai ir bestuburiai; 
........................................ 



Pamokos planavimas 

• Kokius įgūdžius 
mokiniai turi įgyti?

• Kokias svarbiausias 
mintis, 
apibendrinimus ar 
principus mokiniai 
turi suprasti? 

• Kokius mąstymo 
įpročius norite 
ugdyti? • Kokią svarbiausią 

informaciją ir faktus 
mokiniai turi žinoti? ŽINIOS MĄSTYMO 

ĮPROČIAI

ĮGŪDŽIAISUPRATI
MAS 



Keturi metodo principai ir 
etapai (1) 

Pirmasis principas Pirmasis etapas 
Žinokite tikslą ir turinį Apibūdinimas

* Kriterijai  apima daugiau, nei 
svarbiausius požymius.

1. Sužadinamas smalsumas, sudominama 
remiantis jau mokinių turimomis žiniomis (pvz. 
Ar kas žinote pasakų ar pasakojimų, kurios 
pamokytų ar išaukštintų kokią žmogaus savybę? 
Pasakykite pavyzdžių.)

2. Diskusija siejama su pamokos tikslu 
(paskelbiama, kad šiandien skaitysime dvi 
pamokančias istorijas...) 

3. Pateikiama užduotis apibūdinti du objektus 
(pateikiami du to paties autoriaus tekstai). 

4. Pateikiami apibūdinimo kriterijai (raginama 
renkant informaciją juos kuo tiksliau taikyti) 
(pateikiama kriterijų lentelė). 















Keturi metodo principai ir 
etapai (2)

Antrasis principas Antrasis etapas 
Mąstymui reikia laiko ir 
tinkamo būdo

Palyginimas 

Kokybiškam palyginimui reikia laiko, 
pastangų, struktūros, kad būtų galima 
išskirti panašumus ir skirtumus.

1. Dirbama poromis, arba mažomis 
grupėmis.

2. Pateikti lyginimo pavyzdžių (pvz. 
su daiktais). 

3. Vaikai skatinami naudotis jau
turimais  apibūdinimais ir kriterijais 
(pirmasis etapas).
4. Pildoma lentelė





ami 





Keturi metodo principai ir 
etapai (3)

Trečiasis principas Trečiasis etapas
Kokias išvadas galima padaryti? Išvadų darymas

1. Užduodami klausimai, skatinantys
pamąstyti plačiau ir padaryti 
išvadas, apibendrinti (pvz. Ar šios 
istorijos labiau skirtingos, ar 
panašios? Koks svarbiausias 
panašumas ar skirtumas? Ir pan.) 

2. Užrašoma išvada (nebūtinai). 





Keturi metodo principai ir 
etapai (4)

Ketvirtasis principas Ketvirtasis etapas 
Pritaikykite žinias praktikoje Pritaikymas 

1. Sukuriamas produktas, kuriame būtų 
integruota visa tai, ko išmoko iš 
palyginimo (rašinys, skelbimas, reklama 
ir pan.) (pvz. Sukurkite pasakėčią, iš 
kurios būtų pasimokoma, būtų 
išaukštinama žmogaus savybė ar 
atvirkščiai.) Jei susiesime produktą su 
vaiko gyvenimu, jo patirtimi,  analizuota 
medžiaga įgis gilesnę prasmę.

2. Organizuojama diskusija - refleksija, kas 
sekėsi gerai, kas - sunkiai. 







2 pavyzdys . 1 etapas. 

LITAI KRITERIJAI EURAI 

Smulkesnė dalis – centas. 
Metaliniai pinigai (1, 2, 5 litai,
1, 2, 5, 10, 20, 50 centų); 
popieriniai pinigai, banknotai 
(10, 20, 50, 100, 200, 500 litų) 
1Lt=100ct

PINIGŲ ĮVAIROVĖ

Smulkesnė dalis – centas. 
Metaliniai pinigai (1, 2 eurai, 1, 
2, 5, 10, 20, 50 centų); 
popieriniai pinigai, banknotai 
(5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 
eurų) 1EUR=100ct 

Oficialus Lietuvos pinigas
NAUDOJIMAS

Bendra 18 Europos Sąjungos 
šalių valiuta. 

Litai naudojami nuo 1993 m. 
Taip pat litas buvo Lietuvos 
piniginis vienetas ir tarpukario 
metais (1922-1941). 

ISTORIJA 

Eurai kaip popieriniai pinigai 
pasirodė 2002 m. sausio 1 d.

1 EUR = 3,45 Lt SANTYKIS 1 EUR = 1 EUR 88 



2 pavyzdys . 2 etapas.
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Skirtumai Skirtumai 
LITAS 

Oficialus Lietuvos pinigas

Litai naudojami nuo 1993 m. Taip 
pat litas buvo Lietuvos piniginis 
vienetas ir tarpukario metais 
(1922-1941). 

1 EUR = 3,45 Lt

EURAS 
Bendra 18 Europos Sąjungos šalių 
valiuta. 

Eurai kaip popieriniai pinigai 
pasirodė 2002 m. sausio 1 d.

1 EUR = 1 EUR

PANAŠUMAI
Smulkesnė dalis – centas. Monetos; popieriniai pinigai, banknotai. 1Lt = 
100ct; 1 EUR = 1 EUR



Tyrimas: 

Lietuva nuo 2015 m. sausio 1 d. įsijungs į euro zoną. 
Nuo tos dienos atsiskaitymo valiuta mūsų valstybėje 
bus eurai. Šiuo metu visų prekių kainos žymimos 
litais, ir eurais. Apskaičiuokime, ar prekių kainos 
litais ir eurais nesiskirs. Kiekvienas parduotuvėje 
pasirinkite mažiausiai penkis produktus ir 
apskaičiuokite jų kainas eurais.

2 pavyzdys . 4 etapas.

90 



Klasė: 3
Dalykas: Pasaulio pažinimas
Metodo panaudojimo tikslas: Ugdyti aukštesnio lygio mąstymo įgūdžius, gerinant 

mokinių supratimą apie nariuotakojus, jų skirtumus ir 
panašumus.

Vaikų patirtis (ką jau moka, ką
žino, kokių gebėjimų turi):

Mokiniai lankėsi projekto „Nariuotakojai mokykloje“ 
pamokoje-ekspozicijoje, kurioje išsamiai susipažino su 
voragyvių rūšimis, jų gyvenimo, mitybos ypatumais.  
Apie skruzdėles rinko informaciją enciklopedijose, 
internete.

Liginami objektai (mažiausiai 
du):

Voras ir skruzdėlė

Darbo forma (pažymėkite
vieną, kaip dirbo mokiniai):

Individualiai (vienas mokinys)
Mokinių poroje
Mokinių grupėje (daugiau negu du)
Darbą atliko visa klasė



I ETAPAS – Apibūdinimas



II – ETAPAS - Palyginimas 



III ETAPAS – Išvadų darymas



IV ETAPAS – Pritaikomumas



Panaudojimo pavyzdžiai

Sukūrė vaisių – daržovių domino (integruota dailės ir pasaulio 
pažinimo pamoka



Daržovių ir vaisių salotų gaminimas 
( integruota pasaulio pažinimo pamoka klasės valandėlė)



Surasti mįslių apie vaisius ir daržoves ir jas iliustruoti 
(integruota dailės ir lietuvių kalbos pamoka)



Molio panaudojimas 
Tema – naudingos iškasenos



Pamokos apžvalga (planavimas)

Metodo etapai Mokytojo planavimas

I. Apibūdinimas 1. Koks šio palyginimo tikslas?
2. Kokiais šaltiniais naudosis mokiniai?
3. Kaip galėčiau padėti mokiniams nustatyti 

kriterijus, kuriuos jie turės naudoti per 
palyginimą.

4. Kaip vaikams pristatyti šią pamoką.
II. Palyginimas 1. Kokios formos lentelę pateikti mokiniams

palyginimams surašyti?
III. Išvados 1. Parengti diskusijai (aptarimui) klausimus, 

kurie padės padaryti išvadą.
IV.  Žinių pritaikymas 
(apibendrinimas)

1. Kokią užduotį skirti apibendrinimui,
kaip ją susieti su mokinių aplinka.



Kaip įsivertinti, ar metodas 
veiksmingas analizuojant mokinių 

darbus?
Turinys 
• Ką galima spręsti iš mokinių darbuose pateiktų idėjų ir detalių?
• Kurias turinio dalis mokiniai suprato gerai? 
• Kokių idėjų ir detalių mokiniai nesuprato?
Procesas  
• Ką galima spręsti iš mokinių gebėjimų apibūdinti, palyginti ir 

apibendrinti? 
• Ar mokiniai remiasi kriterijais? Idėjomis, detalėmis?
Produktas  
• Kokie mokinių darbų panašumai ir skirtumai?
• Ką sužinojau apie jų gebėjimą sklandžiai perteikti mintis?
• Kokios mokinių dėsningos stiprybės ir silpnybės?
Po vaikų darbų analizės reikia numatyti savo tolesnius veiksmus.  Kaip 
panaudosiu tai, ką išsiaiškinau? Kokių prevencinių priemonių imsiuosi?



Galimos kitos formos (1) 

Apibūdinimo lentelė
1 veikėjas Kriterijai 2 veikėjas

Veikėjo vertybės 
ir (arba) 

asmenybė

Aplinka 

Veikėjo 
neįprastumas

.... 



Galimos kitos formos (2) 

Reikšmingi 
pasiekimai 

Svarbios krizės

A asmenybė ....... ......... 

B asmenybė ........ .......... 



Galimos kitos formos (3) 

• Lyginamasis rašinys.
Pvz.  
Išsiaiškinkime, kuo skiriasi stačiakampis gretasienis nuo 
stačiakampio. Jos abi yra geometrinės figūros, tačiau 
stačiakampis gretasienis yra geometrinė erdvės figūra, 
o stačiakampis – plokštumos. Stačiakampis gretasienis 
turi sienas, o stačiakampis neturi. Jos abi turi kampus, 
tačiau stačiakampis gretasienis jų turi 24, o 
stačiakampis – tik 4. Stačiakampis gretasienis turi 
briaunas, o stačiakampis neturi..........



Lyginamojo rašymo schema

Aš lyginu ir sugretinu ______________ir ____________. 
Nors _____________ ir ___________ _ skiriasi, tačiau 
jie kažkuo panašūs. Pavyzdžiui, _____________ ir 
___________ abu yra _____________. Tarp 
___________ ir ______________ yra keletas įdomių 
skirtumų. Pavyzdžiui, __________________.
(Baigiamasis sakinys) 
_____________________________.

Galimos kitos formos (4) 
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METODO „PALYGINIMAS IR SUGRETINIMAS“ NAMŲ DARBAI

Klasė: 2a
Dalykas: Lietuvių  kalba
Metodo panaudojimo tikslas: Mokyti lyginti 2 tekstus pagal kriterijus, rasti panašumus ir skirtumus, 

remiantis tekstais padaryti išvadą.
Vaikų patirtis (ką jau moka,
ką žino, kokių gebėjimų turi):

Geba rašyti, skaityti ir analizuoti tekstus, atsakyti į klausimus.

Liginami objektai 
(mažiausiai du):

Lyginami grožiniai tekstai

Darbo forma (pažymėkite 
vieną, kaip dirbo mokiniai):

Individualiai (vienas mokinys)
Mokinių poroje
Mokinių grupėje (daugiau negu du)
Darbą atliko visa klasė

I ETAPAS – Apibūdinimas
(Įkelti vaiko(ų) darbą)



II ETAPAS – Palyginimas
(Įkelti vaiko(ų) darbą)

III ETAPAS – Išvadų darymas
(Įkelti vaiko(ų) darbą)



IV ETAPAS – Pritaikomumas
(Įkelti vaiko(ų) darbą)





REFLEKSIJA: Jeigu šią pamoką planuotumėte vėl, ką keistumėte? Kodėl?
Lyginčiau grožinį ir dalykinį tekstą.

REFLEKSIJA: Kokia šios pamokos patirtimi pasinaudosite ateityje, planuodama(s) kitas pamokas?
Šį metodą panaudosiu pasaulio pažinimo pamokose.

Namų darbus atsiųsti el.p. adresais: nadiabat@gmail.com , a.padarauskiene@gmail.com

mailto:a.padarauskiene@gmail.com
mailto:nadiabat@gmail.com

