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1 etapas. Pageidaujami rezultatai

Tikslas/turinys: Mokiniai sužinos ir išmoks pagrindinius pašto veikimo principus, išbandys
atvirlaiškio rašymo ir siuntimo techniką.

Išmanymas
Mokiniai susipažins bei supras:

● kaip dirba paštas;
● kaip teisingai užrašyti ir išsiųsti

atvirlaiškį;
● kodėl atvirlaiškiai vis dar aktualūs

šiandienos visuomenei.

Pagrindiniai klausimai

● Kas nutinka, kai atvirlaiškį įmetame į
pašto dėžutę?

● Kaip atvirlaiškis man gali padėti
bendrauti?

● Kam aš galiu siųsti atvirlaiškius?
● Ar aš galiu sukurti savo atvirlaiškį? Kaip:

iš nuotraukų, piešinių?



Mokinių įgūdžiai (rezultatai)
Mokiniai gebės:

● apibūdinti, koks yra pašto procesas išsiuntus atvirlaiškį;
● apibūdinti pagrindinius atvirlaiškio elementus (žinutę (atvirlaiškio tekstą), gavėjo

adresą, pašto ženklą) ir kaip šie elementai turi būti teisingai išdėstyti;
● panaudoti atvirlaiškius kaip savo tekstinės ir meninės išraiškos formą.

2 etapas. Vertinimo procesas

Rekomenduojamos užduotys:

● pažiūrėkite trumpą dokumentiką;
● diskutuokite apie atvirlaiškio

formatą;
● vadovaudamiesi gauta informacija,

pamokos metu sukurkite savo
atvirlaiškį (adresuokite jį savo
mokytojai, šeimos nariams, klasės
draugams ir kt.).

Formuojami įgūdžiai:

● mokiniai prisimins atvirlaiškio
struktūrą, sugebės savais žodžiais
apibūdinti pašto darbą;

● mokiniai gebės patys užrašyti
atvirlaiškį pagal pateiktas instrukcijas.

3 etapas. Mokymosi planas

Užduotys:

● peržiūrėkite dokumentiką kaip veikia AB Lietuvos paštas:
o https://youtu.be/8oahW0ATrzo
o https://youtu.be/m7ZMkoSLsnw
o https://youtu.be/0fNHmn8LuyY
o https://youtu.be/GHbjByTNrk8 – taisyklingas adresavimas.

Panašios dokumentinės medžiagos, susijusios su pasaulinėmis iniciatyvomis, galite

https://youtu.be/8oahW0ATrzo
https://youtu.be/m7ZMkoSLsnw
https://youtu.be/0fNHmn8LuyY
https://youtu.be/GHbjByTNrk8


rasti skyriuje „Papildoma medžiaga ir šaltiniai“.

● Parodykite mokiniams užrašytą atvirlaiškį, paaiškinkite visus atvirlaiškio elementus
(žinutę (atvirlaiškio tekstą), gavėjo adresą, pašto ženklą) ir kurioje atvirlaiškio vietoje
šie privalo būti. Jei mokiniai nėra susipažinę su adreso elementais (gavėjo vardas,
pavardė, gatvės pavadinimas, namo ir buto numeris, pašto kodas, miesto
pavadinimas), paaiškinkite kiekvieną iš jų.

● ALTERNATYVA. Sukurkite susirašinėjimo tinklą. Galbūt su kitos mokyklos ar miesto
mokiniais apsikeisti atvirlaiškiais būtų tikrai smagu? Prieš sukuriant susirašinėjimo
tinklą reikėtų apsvarstyti:
○ mokinių amžių;
○ rašybos įgūdžius;
○ korespondencijos apsikeitimo dažnį;
○ dalyvaujančių mokinių skaičių;
○ tėvelių/globėjų leidimą dalyvauti šioje veikloje;
○ korespondencijos gavimo kelią, pvz., atvirlaiškiai keliauja tiesiogiai mokytojos/-o ar

mokyklos adresu, kurie vėliau išdalijami mokiniams.

Siūlomos atvirlaiškių rašymo/ kūrimo temos:

● Menas:
○ atvirlaiškio kūrimas, remiantis istoriniu įvykiu, minėjimu, laikmečio aktualijos (pvz.,

COVID-19);
○ saviraiška (pvz., įsimintiniausias vasaros nuotykis, mano augintinis, pirmas kartas

važiuojant paspirtuku ir t. t.);
○ atvirlaiškio kūrimas, vadovaujantis tam tikros meno šakos, dailininko ir kt. įtaka

(pirmykštė tapyba, M. K. Čiurlionis, impresionizmas, kubizmas ir kt.).
● Kalbos:

○ parašykite atvirlaiškį savo gimtąją kalba;
○ parašykite atvirlaiškį studijuojama kalba (pvz., anglų, rusų, prancūzų ir kt.);
○ mišrus tekstas (pvz., pagrindinės frazės kaip „Labas“, „su gimimo diena“ rašomi

gimtąja kalba, o likęs tekstas anglų kalba arba atvirkščiai).
● 4–10 metų amžiaus mokiniams:

○ sukurkite savo piešinių, nuotraukų atvirlaiškius;
○ tekstą suderinkite su pamokų temomis.



● Istorija/Socialiniai mokslai:
○ aprašyti ir paaiškinti atvirlaiškio vaizdinėje pusėje esančių miestų, istorinių vietų,

paminklų reikšmę ir svarbą mūsų šaliai;
○ mokiniai gali sukurti atvirlaiškį „politinės reklamos“, propagandos tema.

● Tikslieji mokslai:
○ studijuokite mokslininkų biografijas bei jų atradimus. Aprašykite jų veikimo

principus ir kur su jais esate susidūrę;
○ atlikite eksperimentą. Atvirlaiškyje aprašykite jo esmę, kaip sekėsi ir ar Jums

patiko.
● Visuomeninė veikla:

○ išsiųskite atvirlaiškius vienišiems senoliams. Prieš siūlant šią temą, susisiekite su
senelių namų atstovais;

○ išsiųskite atvirlaiškius dienos centrams, vaikų globos namams ir kt. Prieš siūlant šią
temą, susisiekite su atitinkamais atstovais.

Papildoma medžiaga ir šaltiniai

● Pasaulinė atvirlaiškio diena (World Postcard Day): https://worldpostcardday.com

● Atvirlaiškio istorija (History of Postcards): https://worldpostcardday.com/history

● Atvirukų mainų projektas „Postcrossing“: https://postcrossing.com

● Video „Laiško kelias: Didžiosios Britanijos Karališkasis paštas“ anglų kalba (video

“Journey of a Letter“ (UK):: https://youtu.be/8pFd8DLcPIY

● Video „Laiško kelias: Naujoji Zelandija“ anglų kalba (Video “Journey of a Letter” (NZ):

https://youtu.be/poJ1mS_4sVg

● Video „Laiško kelias: Australija“ anglų kalba (Video “The Journey of a Letter ”

(Australia):https://youtu.be/u09359eecQg

● Video mažiesiems „Išeik į lauką – laiškas” (Video “Come Outside - A Letter” (smaller

children)): https://youtu.be/AZOAqqrW0GU

● Video „Ponas Rogers, kaip žmonės gamina pašto ženklus?” (Video “Mr. Rogers, How

People Make Stamps”): https://bit.ly/mr-rogers-stamps

https://worldpostcardday.com
https://worldpostcardday.com/history
https://postcrossing.com
https://.youtu.be/8pFd8DLcPIY
https://youtu.be/poJ1mS_4sVg
https://youtu.be/u09359eecQg
https://www.youtube.com/watch?v=AZOAqqrW0GU
https://youtu.be/AZOAqqrW0GU
https://www.facebook.com/USPS/videos/10156270739589810
https://www.facebook.com/USPS/videos/10156270739589810
https://bit.ly/mr-rogers-stamps


● Visuotinės pašto sąjungos adresų formatai visoms šalims: https://bit.ly/upu-address

● Atvirlaiškių mainų projekto „Postcrossing“ svetainėje galite sukurti savo klasės

forumą : https://bit.ly/classes-link

● Gerumo laiškai: siųskite atvirlaiškius ar laiškus žmonėms, kurie šiuo metu išgyvena

sunkius gyvenimo periodus. Gavėjų sąrašą galite rasti šioje nuorodoje:

http://www.moreloveletters.com/the-letter-requests

● Pabėgėliai: nusiųskite atvirlaiškį vaikams, kurie turėjo palikti savo gimtąją šalį dėl

politinių priežasčių taip pakeldami jiems nuotaiką bei įkvėpdami džiugiai ateičiai.

Projektas įkurtas Jungtinėse Amerikos Valstijose, bet apima visą pasaulį:

https://anyrefugee.org/

● Vilties atvirlaiškiai – projektas skirtas palaikyti jaunimą:

https://braidmission.org/get-involved/cards-of-hope/

Pasaulinė atvirlaiškių diena yra atvirlaiškių mainų projekto
„Postcrossing“ entuziastų iniciatyva.

Mus galite rasti: www.postcrossing.com arba susisiekti info@worldpostcardday.com.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 m. rugsėjo mėnesį.
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