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Parengta remiantis seminaro „Pradinio ugdymo tobulinimas 
naudojant Mąstymo kultūros ugdymo mokyklų patirtį“, kurį vedė 
„Thinking Schools International“ lektoriai iš Jungtinės Karalystės 
N. O. Symes, Mrs. T. Williams, M. J. Bell.

Mąstymo žemėlapių taikymas skatina ir mane, kaip mokytoją, 
ir mano mokinius mąstyti neįprastai, nebijoti rizikuoti, neleisti 
savo mąstymui būti pernelyg apribotiems esamų patirčių ir 
nuostatų, mokytis klausti veiksmingus (aukštesnio lygio) 
klausimus, kurie skatina mokinius įsitraukti į labiau kūrybiškus ir 
mintis stimuliuojančius procesus. 

Darbe pateikiu  8 tipų mąstymo žemėlapius ir jų pritaikymo 
galimybes lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, matematikos 
pamokose. Atskirai išskyriau mąstymo žemėlapių taikymo 
pavyzdžius teksto suvokimo ugdymui ir atidaus informacinio 
teksto skaitymo ir suvokimo stebėjimui.



Tikslas: įtvirtinti mąstymą 
mokymo(si) procese. 

 Siekiant išugdyti savarankiškus nuolat gyvenime besimokančius 
žmones, reikalingas radikaliai kitoks požiūris į mokymą(si), kurio 
pagrindinis moto – siekis perkelti akcentą nuo žinių įgijimo 
(pateikimo) – tai, ko vaikai mokosi – į vaikų supratimą KAIP jie 
mokosi. 

 Pagrindinis mokymosi principas – suteikti ir išmokyti įvairių 
metodų, kaip reflektyviai, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti. 

 Pritaikant šiuos metodus kurti prasmingą, motyvuojantį, 
skatinantį savarankiškai mąstyti ir mokytis mokymosi procesą. 



Pagrindinė idėja 

Geresnis mokymasis kils ne dėl 
geresnių būdų mokytojui 
NURODYTI...

...bet dėl geresnių būdų 
moksleiviams 

KURTI. 

Seymore Papert, 1990 



Kas yra...

Mąstymo žemėlapiai, paremti intelekto 

tyrimais, sujungia kognityvinius mąstymo procesus 
mokantis su vizualine informacijos reprezentacija, 
naudojama grafiškai išdėstant informaciją. 

Mąstymo žemėlapiai nėra savarankiškas 

dėstomas dalykas, o įrankių rinkinys, įgalinantis 
mokytojams pristatyti jau dėstomą medžiagą 
prasmingiau. 



Žemėlapį reikia rinkti pagal tai, kokio 
mąstymo proceso mums pamokoje reikia:

• Atpažinti.

• Apibūdinti.

• Palyginti.

• Sekti.

• Kurti analogijas.

• Išrinkti.

• Rasti priežastis ir 
pasekmes.



Mąstymo žemėlapių 

taikymas teksto suvokimo 

gebėjimui ugdyti

V. Tamulaitis. Gaisras



Mąstymo procesas: priežastis ir pasekmė.
Mąstymo žemėlapio tipas: keletas 

nuoseklių žemėlapių 

• Šis žemėlapis 

nurodo įvykį, kas jį 

sukėlė, ir kokios 

buvo pasekmės.



Pasvarstykime...

Žmogus laikomas 

„‘kitokiu

 Sukurkite keletą nuoseklių 
žemėlapių „Žmogus laikomas 
kitokiu“.

 Mintimis pasidalinkite poroje su 
suolo draugu, aptarkite visi drauge 
klasėje.

 Perskaitykite V. Tamulaičio
„Gaisras“.

 Peržiūrėkite žemėlapius. 
Palyginkite ankstesnes žinias su 
dabartinėmis? Ar mąstymas 
pasikeitė perskaičius istoriją? 

 Kas paveikia informaciją 
žemėlapyje?



Mokymosi bendradarbiaujant
strategija

 Išsiskaičiuokite nuo 1 iki 4;

 Savo numerį užsirašykite ant lapo – tai bus jūsų 
užduoties – požiūrio taško numeris; 

1                                                                    4

2                     3



Praktinė užduotis – apibūdinti Zigmuką

iš įvairių požiūrio taškų

 Sudarykite burbulo žemėlapį.

 Dirbkite individualiai

1. Apibūdinkite Zigmuką draugų akimis prieš gaisrą.

2. apibūdinkite Zigmuką jo paqties akimis.

3. Apibūdinkite Zigmuką kaimynų, policininko akimis.

4. Apibūdinkite Zigmuką draugų akimis po gaisro.



Mąstymo procesas: apibūdinimas
Mąstymo žemėlapio tipas: „burbulo“ žemėlapis

1. Nupieškite centrinį burbulą.

2. Nupieškite daug burbulų aplinkui, 
besijungiančių su centriniu. Tai -lyg 
iššūkis, nes burbulų skaičius atspindi 
idėjų skaičių. 

3. Centriniame burbule įrašykite 
aprašomo objekto pavadinimą -
Zigmukas.

4. Išoriniuose burbuluose rašykite objektą 
apibūdinančius būdvardžius.

5. Atskaitos sistemoje nurodykite iš kokio 
požiūrio taško apibūdinate veikėją.



Mokymosi bendradarbiaujant strategija

 Sudarykite porą su kitu klasės draugu, kuris turi tokį pat 
numerį.

 Palyginkite savo žemėlapius (savo mąstymą) ir pasidalinkite 
savo idėjomis, papildykite savo žemėlapius.

 Kiekviena pora susiranda dar po vieną porą, pasidalina 
idėjomis, išrenka 2 tinkamiausias idėjas.

 Sudarome bendrą burbulo žemėlapį, kuriame atsispindi visi 
požiūrio taškai.



Mąstymo procesas: seka
Mąstymo žemėlapio tipas: nuoseklus žemėlapis

 Pasvarstykite visi: Kodėl ši istorija 
svarbi? Ko iš jos pasimokėme?

 Grupėje sukurkit nuoseklųjį 
žemėlapį, turintį tik 4 pakopas.

 Įvykių seką nurodykite piešiniais, 
kurie būtų šios istorijos santrauka.

 Ant lapo palikite vietos atskaitos 
sistemai „Aš manau, kad...“ –
užrašysite savo požiūrį, savo 
nuomonę.

 Pasidalinkite mintimis ir 
pasidžiaukite rezultatais...



Atidus informacinio teksto 
skaitymas: suvokimo stebėjimas

Raudonasis pavojus



Raudonasis pavojus

1. Dirbame  poromis.

2. Perskaitome straipsnį „Raudonasis pavojus“ ir pamąstome:

 Į kokius klausimus atsako šis straipsnis?

 Pasvarstome:

 Kaip paaiškinsite „ugnies žiedą“ Ramiajame vandenyne?

 Kodėl žmonės Filipinuose dėvėjo specialias kaukes?

 Jei gyventum ugnikalnių išsiveržimo zonoje, kokių saugumo 
priemonių tau reikėtų imtis?

3. Aptariame, kokio mąstymo proceso reikia kiekvienam klausimui 
atsakyti?

4. Išsirenkame 3 veiksmingus mokinių pateiktus klausimus ir jų 
atsakymus.

5. Aptariame, kokius Mąstymo žemėlapius jiems galime sukurti.



Mąstymo procesas: apibrėžimas kontekste 
Mąstymo žemėlapio tipas: apskritimo žemėlapis 

 Žemėlapis skirtas vieno 
ar kito objekto 
apibūdinimui. Kitaip 
galima pasakyti taip: 

“ Pasakyk viską, ką žinai 
apie  ugnikalnius ” 



„Raudonasis pavojus“

1. Nubrėžkite centrinį apskritimą ir į jį 
įrašykite aptariamojo objekto pavadinimą 
„Ugnikalniai“. 

2. Nubrėžkite  išorinį apskritimą. 

3. Tarp centrinio ir išorinio apskitimų
surašykite viską, ką žinote apie 
ugnikalnius. 

4. Už išorinio apskritimo nubrėžkite 
kvadratą- tai bus atskaitos sistema.

5. Atskaitos sistemoje „Iš kur aš žinau, kad 
žinau“ nurodykite tikslius šaltinius, kuriais 
rėmėtės rinkdami informaciją apie 
ugnikalnius.



Mąstymo procesas: apibrėžimas kontekste 
Mąstymo žemėlapio tipas: apskritimo 

žemėlapis

 Žemėlapis skirtas vieno ar 
kito objekto apibūdinimui. 
Kitaip galima pasakyti taip: 

“ Pasakyk viską, ką žinai apie 
ugnikalnių sukeliamus pavojus 
aplinkai”. 

 Centriniame apskritime 
įrašyk „Ugnikalnių sukeliami 
pavojai aplinkai“.



„Raudonasis pavojus“

 Sudaromos įvykių sekos
„ Kaip išsiveržia 
ugnikalniai?“ 



Mąstymo procesas: seka 
Mąstymo žemėlapio tipas: nuoseklus 

žemėlapis
• Kiekviena didesnioji (mėlyna) dėžutė, reiškia svarbų 

įvykį sekoje.

• Dėžutės sujungtos rodyklėmis, kurios rodo eigą/laiką.

• Vieną įvykį gali sudaryti keli smulkesni. Tai galima 
pavaizduoti prie didesniųjų dėžučių rodyklėmis 
prijungus mažesniąsias.

• Mažesnės dėžutės nėra privaloma žemėlapio dalis.

• Jei lape nėra vietos, o žemėlapį norite pratęsti, 
nubrėžkite rodyklę nuo dešiniojo lapo krašto iki kairiojo 
ir tęskite žemėlapį. Kodėl taip? Nes vakarietiškoje 
kultūroje mes skaitome iš kairės į dešinę.

• Nuoseklus žemėlapis gali, bet neprivalo turėti atskaitos 
sistemą.



Mąstymo žemėlapių pristatymas ir 

(įsi)vertinimas

 Grupės pristato savo sukurtus 
žemėlapius, įsivertina kiekvieno 
grupės nario indėlį .

 Kitos grupės vertina jų darbą, 
išsakydamos pagarbius 
komentarus, teikdami pasiūlymus 
ir paklausdami klausimus. 

 Aptariame, kodėl ši informacija 
svarbi?



Pasvarstykime...

 Kokias priemones pasirinktumėte, 
jei reikėtų atlikti bandymą 
„Ugnikalnio išsiveržimas“? 
(priemonės pateiktos).

 Paaiškink, kokia seka reikėtų 
atlikti šį bandymą (aptariama 
mokinių siūlymai, palyginama su 
bandymo aprašymu).



„Vulkano išsiveržimas“

Jums reikės:
 laikraščių masės;

 plastikinio butelio;

 acto;

 sodos ( 1valg.šaukštas);

 miltų (2valg.šaukštai);

 maistinių dažų (geltonos, 
raudonos arba oranžinės 
spalvos).

Eiga:
 Iš laikraščių masės padarykite

„vulkano kraterio formą“. Į jo
vidurį įstatykite plastikinį
butelį. Į butelį pilkite actą
(maždaug iki pusės
butelio).Tada žiupsnelį
maistinių dažų suberkite į
miltus, juos išmaišykite ir
supilkite į butelį. Galiausiai
supilkite sodą ir laukite
„išsiveržimo“.

 Kas vyksta? Paaiškinkite



Palikite savo mąstymo 
pėdsakus...

Mąstymo žemėlapių taikymas įvairių 
dalykų pamokose



Mąstymo procesas: palyginimas ir supriešinimas
Mąstymo žemėlapio tipas: dvigubas „burbulo“ žemėlapis

Įsivaizduokite du žmones, daiktus, ar pan. 
Kuo jie skiriasi? Kuo panašūs?

1. Nubrėžkite du centrinius burbulus.

2. Nubrėžkite daug aplinkinių burbulų, 
kurie jungiasi su abiem  centriniais 
burbulais (panašumai).

3. Kairėje pusėje nupieškite burbulų, 
besijungiančių tik su kairiuoju 
centriniu burbulu (skirtumai).

4. Dešinėje pusėje nupieškite burbulų, 
besijungiančių tik su dešiniuoju 
centriniu burbulu (skirtumai).





Mąstymo procesas: klasifikacija
Mąstymo žemėlapio tipas: medžio žemėlapis

• Viršuje pažymėkite tai, kas bus 
grupuojama (daiktai, žmonių 
grupė ar pan.)

• Sekančioje eilėje sužymėkite 
kategorijas. Jas galima nustatyti iš 
anksto, arba susitarti vietoje.

• Kategoriją galima padalinti į kelias 
smulkesnes kategorijas (žiūrėkite į 
žemėlapio kairiąją dalį).

• Po kategorijomis gali išdėstyti 
grupes, daiktus, detales.

• Medžio žemėlapis gali turėti 
atskaitos sistemą, tačiau 
neprivalo.





Mąstymo procesas: dalies – visumos santykis
Mąstymo žemėlapio tipas: rėmelių žemėlapis

• Kairėje žemėlapio pusėje, ant linijos, 
užrašykite viso objekto pavadinimą.

• Toliau surašykite sudėtines objekto 
dalis.

• Kai kurias dalis galima išskaidyti dar 
smulkiau – tą taip pat galima 
pavaizduoti žemėlapyje.

• Rėmelių žemėlapis gali, bet neprivalo 
turėti atskaitos sistemą.





Mąstymo procesas: analogijų matymas (bendri 
veiksniai, bendrų parametrų paieška)

Mąstymo žemėlapio tipas: tilto žemėlapis

• Kairėje nurodomas bendras veiksnys – tai, kas vienija visas objektų ar 
idėjų poras.

• Poros išdėstytos taip: viena po ,,tiltu“, o kita virš jo.

• Tarp porų yra apverstos V raidės formos išnaša, kurioje parašyta 
,,kaip“. Tai reiškia ,, taip pat kaip ir“.

• Rezultatai turėtų leisti sudaryti pilnus, logiškus sakinius, pavyzdžiui: 

Pirštas yra rankos dalis, taip pat kaip ir ratlankis yra rato dalis, taip 
pat kaip ir vagonas yra traukinio dalis...









“Mąstymas yra pats sunkiausias darbas, todėl tik 
tiek mažai žmonių juo užsiima”. 

Henry Ford 

Kūrybiškų, patiriančių sėkmes ir mokymosi džiaugsmą 
besimokančiųjų. 


