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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS
„Per amžius žmonijos problemos buvo
sprendžiamos prie puodelio arbatos. Ar tai
problemos tarp tautų ar verslo atstovų, ar
šeimoje tarp vyro ir žmonos – arbata buvo tas
raminantis balzamas, kuris padėdavo priimti
sprendimą. Paprastas puodelio arbatos
užplikymas jau savaime yra „ledlaužis”; iš
karto nuteikiantis geroms emocijoms” - Merrill
J. Fernando, „Dilmah” arbatos pradininkas.
Šiandien arbata yra antras pagal populiarumą
gėrimas pasaulyje po vandens. Tai kasdienis
įprastas gėrimas, kuriam neteikiame ypatingos
reikšmės. Iš tiesų arbatos istorija siekia
tūkstantmečius – kažkada šis gėrimas buvo
aukso vertės ir juo mėgautis galėjo tik
aristokratai. Ilgainiui žmonės taip susižavėjo
arbata, kad įvairiose šalyse gimė skirtingi jos
gėrimo ritualai.

Arbatos gimtinė – Rytų Azija. Pirmosios žinios
apie arbatos gėrimą atkeliavo iš Kinijos IV a.
pr. Kr. Europą arbatžolės pasiekė tik XVII
amžiuje. Portugalų pirkliai atgabeno jų iš
Kinijos kartu su šilku ir prieskoniais. Tačiau
europiečių šis gėrimas nesužavėjo. Kol arbata
buvo visuotinai pripažinta, praėjo beveik
šimtmetis
(šaltinis: https://www.15min.lt/gyvenimas/nauji
ena/laisvalaikis/arbatos-gerimo-tradicijos1038-240735?copied)
Arbatos gaminimo ir gėrimo tradicijos
daugelyje šalių yra labai svarbios ir žinomos,
darančios įtaką ne tik šalies, bet ir viso
pasaulio kultūrai. Todėl šiame pratime
skatinamas domėjimasis arbatos istorija bei su
ja susijusiomis tradicijomis.

Kreminė kukurūzų arbata
Nuotraukos šaltinis: Wikimedia Commons
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS.
Arbatos istorija
Arbata reprezentuoja vieną svarbiausių
visuomenės tradicijų ir ritualų. Ji sušildo mus
atvėsus orams, gaivina karštuoju metų laiku,
džiugina ir ramina kai esame prislėgti ar
nuliūdę. Be to, arbata teikia ir didelę naudą
mūsų organizmui.
Šiandien arbata vadiname bet kokių žolelių ar
vaisių vandens ištrauką, karštu vandeniu
užpiltą močiutės uogienę, ar šaltą saldų
gėrimą iš buteliuko prekybos centre. Tačiau
pagal kilmę žodis „arbata” reiškia būtent
camellia sinensis (Kininio arbatmedžio) augalo
lapelius.
Arbatos gėrimas yra susijęs su daugybe
tradicijų, kurių prasmės kartais net nežinome.
Įvairiose šalyse šios tradicijos skiriasi, bet jos
visos turi vieną bendrą bruožą – arbata
žmones vienija, skatina bendrauti ir suprasti
vieniems kitus.
Paprastas arbatos puodelis pasakoja ilgą
istoriją, kupiną nuotykių! Juk įdomu sužinoti
apie arbatos augalus; kas buvo pirmieji
žmonės, išbandę šį gėrimą; kaip ir kada
arbatos gėrimas tapo įpročiu žmonėms
visame pasaulyje bei kokia šio gėrimo nauda
žmogui.
Arbata – Europos kultūros paveldo dalis, todėl
šiame pratime mokiniams siūloma pasidomėti
ja plačiau ir atsakyti į čia aptartus klausimus.

Pratimo tikslai:
Skatinti domėjimąsi arbatos
gamybos ir gėrimo tradicijomis.
Padėti geriau pažinti Europos šalių
arbatos tradicijas.

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome
integruoti į
#HORECA
#užsienio kalbos
#informacinių technologijų
#istorijos
mokomuosius dalykus.
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PRATIMO EIGA
1 užduotis „Arbatos kelias“

Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris, kompiuterinės programos
(Canva, Prezi, MS Publisher, MS Power
Point ir pan.), lenta, popierius, lipnūs
lapeliai, rašikliai.

1 etapas

Užduotis gali būti atliekama individualiai arba
grupėmis.
1. Pasiūlykite mokiniams panagrinėti arbatos
istoriją: jos kilmę; kaip ir kada ji buvo atvežta į
Europą; arbatos rūšis, daugiausiai dėmesio
skiriant labiausiai vartojamoms arbatos rūšims
Europoje.
Keletą galimų šaltinių pateikiame žemiau:
 Arbatos istorija
http://www.esida.lt/naujas/tekstai/arbatos_is
torija.html (lietuviškai)
http://www.foodinfo.net/lt/products/tea/history.htm
(lietuviškai)
https://www.ted.com/talks/shunan_teng_th
e_history_of_tea/transcript?language=lt
https://www.youtube.com/watch?v=LaLvVc
1sS20 (anglų kalba, galima įjungti
lietuviškus titrus)
https://www.peets.com/learn/history-of-tea
(anglų kalba)
 Arbatos istorija ir žemėlapis
https://blog.teabox.com/tea-gesmokkeldverschrikkelijk (anglų kalba)
2. Paprašykite mokinių parengti ,,Arbatos
kelionės” žemėlapį arba koliažą apie
konkrečią arbatžolę. Žemėlapyje turėtų būti

pažymimas jos kelias, istoriniai faktai,
paplitimas.
Koliažą siūlome rengti Canva, Prezi, MS
Publisher, MS Power Point ar kt. programa.
Galite pasiūlyti naudotis „Google“ žemėlapiais.

3. Pakvieskite mokinius pristatyti parengtus
žemėlapius/koliažą, akcentuojant esminius
faktus.

Veiklos rezultatas.
Parengti ir pristatyti ,,Arbatos
kelionės” žemėlapiai / koliažai.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins žinias
apie arbatą Europoje istoriniame ir
kultūriniame kontekste, taip pat patobulins
šias bendrąsias kompetencijas:
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● naudoti skaitmenines technologijas ir
programinę įrangą kūrybiškam užduoties
atlikimui.
Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● skaityti ir suprasti tekstus anglų kalba;
● plėsti ir turtinti užsienio kalbos žodyną.
Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija, tobulinant įgūdžius:
● konstruktyviai bendrauti įvairiose aplinkose,
dirbti komandoje.
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Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant įgūdžius ir
nuostatas:
● atpažinti įvairias kultūros paveldo raiškos
formos, jų įtaką viena kitai ir asmens
idėjoms;
● domėtis skirtingomis pasaulio kultūromis.
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2 etapas

Užduotis gali būti atliekama individualiai arba
grupėmis.
Paprašykite mokinių paieškoti informacijos
apie konkrečią arbatžolių rūšį (ramunėles,
saldymedį, pipirmėtes ir pan.): istoriją, su
arbata susijusias tradicijas, gydomąsias
savybes bei tradicinį paruošimo receptą.
Mokiniams, kaip pavyzdį, galite pasiūlyti šiuos
šaltinius:
 Arbatos istorija, rūšys bei užpilai (lietuvių
kalba)
 Arbatos rūšys (lietuvių kalba)
 Arbatos istorija, rūšys bei užpilai (anglų
kalba)
 Vaistažolių užpilo gamyba (anglų kalba)
Pasiūlykite mokiniams parengti informacinį
lankstinuką / brošiūrą apie pasirinktą
arbatžolę.
Darbą siūlome atlikti Canva, Prezi, MS
Publisher, MS Power Point ar kt. programa.
Pakvieskite mokinius pasigaminti pasirinktos
arbatos užpilas pagal tradicinį receptą. Jei yra
galimybė, į pamoką galite pasikviesti arbatos
specialistą. Ragaujant arbatą, paprašykite
mokinius pristatyti parengtą
lankstinuką/brošiūrą.

Veiklos rezultatas.
Parengtas lankstinukas /
brošiūra ir pagaminta arbata
pagal pasirinktą tradicinį
receptą.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo
žinias apie arbatžoles kultūros / tradicijų
kontekste, taip pat patobulins šias bendrąsias
kompetencijas:
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● naudoti skaitmenines technologijas ir
programinę įrangą kūrybiškam užduoties
atlikimui.
Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● suprasti žodžiu perduodamą žinią, skaityti ir
suprasti tekstus anglų kalba;
● plėsti ir turtinti užsienio kalbos žodyną.
Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija, tobulinant įgūdžius:
● konstruktyviai bendrauti įvairiose aplinkose,
dirbti komandoje.
Verslumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● dirbti bendradarbiaujant planuojant ir
įgyvendinant veiklas.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant įgūdžius:
● domėtis skirtingomis pasaulio kultūromis.
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2 užduotis „Arbatos gėrimo ritualas“

Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris, kompiuterinės programos
(Canva, Prezi, MS Publisher, MS Power
Point ir pan.), kamera (telefonas),
spausdintuvas, lenta, lipnūs lapeliai,
rašikliai.

Užduotis gali būti atliekama individualiai arba
grupėmis.
Pakvieskite mokinius pasidomėti skirtingais
arbatos gamybos ir gėrimo ritualais jų
išskirtinumu skirtingose kultūrose, skirtingose
pasaulio šalyse. Mokiniams, kaip pavyzdį,
galima pasiūlyti šiuos šaltinius:
 Arbatos gamybos ir gėrimo ritualas (anglų
kalba)
 Arbatos gėrimo ritualo svarba (anglų kalba)
 Kiniška arbata ir arbatos ceremonija
(lietuvių kalba)
 10 arbatos tradicijų visame pasaulyje
(anglų kalba)
 Arbatos tradicijos pasaulyje (anglų kalba)
 Arbatos gėrimo ceremonija Japonijoje
(anglų kalba)
Užduočiai siūlome organizuoti grupinio darbo
metu. Paprašykite mokinių pasirinkti vieną
arbatos gėrimo ritualą, kurį jie turi pristatyti
planuojamo renginio metu. Prieš pradėdami
užduoti bendrai klasėje aptarkite – koks tai
galėtų būti renginys, kas jo dalyviai, kur jis
galėtų vykti. Mokiniai grupėse turi parengti po
vieną plakatą kviečiantį į šį renginį – arbatos
gėrimo ritualo pristatymą. Darbą galima atlikti
Canva, MS Publisher ar kt. programa.
Pakvieskite mokinius pristatyti atliktą darbą.
Aptarkite – ar visa reikalinga informacija buvo
plakate. Kaip galima tai patobulinti?
Pristatymai gali būti lietuvių / anglų kalba
priklausomai nuo mokomojo dalyko tikslų.

Veiklos rezultatas.
Parengti ir pristatyti plakatai,
kviečiantys į arbatos gėrimo
ritualą.
Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo
žinias apie arbatos ritualus ir gėrimo tradicijas
skirtingose kultūrose ir šalyse, taip pat
patobulins šias bendrąsias kompetencijas:
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● naudoti skaitmenines technologijas ir
programinę įrangą kūrybiškam užduoties
atlikimui.
Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● skaityti ir suprasti tekstus anglų kalba;
● plėsti ir turtinti užsienio kalbos žodyną.
Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija, tobulinant įgūdžius:
● konstruktyviai bendrauti įvairiose aplinkose,
dirbti komandoje ir derėtis.
Verslumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● dirbti bendradarbiaujant planuojant ir
įgyvendinant veiklas;
● kūrybiškumai, pasitelkiant vaizduotę
įgyvendinti idėjas.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant įgūdžius ir
požiūrius:
● domėtis skirtingomis pasaulio kultūromis.
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