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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS
Vienas seniausių, visame pasaulyje iki šių
dienų ant stalo sutinkamų valgių yra
duona. Kvietinė, ruginė, avižinė ar
kukurūzinė, pagardinta daržovėmis,
džiovintais vaisiais ar kitokiais įdarais,
šviesi, tamsi, minkšta, traški... Begalinė
duonos įvairovė kiekvienoje šalyje leidžia
mums paskanauti bent keletą tradicinių jos
rūšių. Vienos jų gaminamos pasitelkiant
sudėtingas technologijas ar mums neįprastus
ingrientus, o kai kurias visai nesunku
pasigaminti patiems.
Duoną galime pavadinti ir pagrindiniu
žmonijos istorijos tūkstantmečio „ingredientu“:
tai maistas, gaminamas laikantis tam tikrų
tradicinių ritualų, kuris leidžia išgyventi ar net
atnašauti religinėse apeigose. Gyvenimo

Nuotrauka: Duona
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sąlygos, įpročiai, maisto gamybos procesai ir
skoniai per šimtmečius keitėsi, tačiau duoną
valgome iki šiol. Ji išliko ir tebėra neatsiejama
mūsų mitybos raciono dalis, nepaisant bet
kokių – rasinių, religinių, geografinių, socialinių
ar politinių skirtumų. Kaip ir visa kita, duonos
gamybos ir valgymo tradicijos prisitaikė prie
mokslo ir technologijų raidos, mitybos
tendencijų, tautų ir vietovių ypatumų bei
poreikių.
Šis maisto produktas asocijuojasi su šventiška
nuotaika, tradicijomis ir kultūriniu paveldu. Ji
yra neatsiejama, iki šiol aktuali mūsų
tapatybės dalis. Senelės atnešta duonos
riekelė, skaniausias pasaulyje užkandis –
daugelio mūsų prisiminimas.
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Duona randama visose mūsų civilizacijose, o
duoną ir kviečius galime pavadinti „Europos
civilizacijos DNR“. Duonos rūšių įvairovė ir
pateikimo būdai (su džemu, sviestu ir pan.)
liudija, kad Europos šalyse vyko skritinga šio
produkto evoliucija.
Sveika, subalansuota mityba yra geros
sveikatos pagrindas, o duona - sveikos
gyvensenos dalis. Duonoje gausu mineralų,

vitaminų ir skaidulų, ji naudinga tiek vaikams,
tiek suaugusiems. Joje nėra cukraus ir riebalų,
tik sudėtiniai angliavandeniai.
Pastebima, kad pastaraisiais metais visoje ES
duonos vartojimas mažėja. Tam įtakos gali
turėti kai kurios pasaulinės vartojimo įpročių
tendencijos, pavyzdžiui, jaunesni žmonės
kasdien jos valgo vis mažiau.
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS
Namai ten, kur kvepia duona. Prisiminus
vaikystę, suprantame, kad nedaug kas
pasaulyje primena namus taip, kaip šviežiai
keptos duonos kvapas.

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome
integruoti į

Švelnus ir šiltas prancūziško batono kvapas
nedaug turi bendro su stipriu ir sausu
norvegiškos Fjellbrød, arba žolelių, sūrios
itališkos Focaccia duonos kvapu. Su vokiečių
duona Bretzel susiję prisiminimai iš esmės
skiriasi nuo vengriškos Zsemle ar bulgariškos
Pitkos duonų.

#informacinių technologijų

Keliaudami Europoje galėsime paragauti daug
skirtingų rūšių duonos. Kiekviena jų yra
ypatinga, talpinanti savyje šimtmečių tradicijas
ir kultūrą. Būtent dėl šios įvairovės Europa
tampa tokia turtinga ir graži.
Pirmoje pratimo veikloje mokiniai pagilins
žinias apie duonos svarbą ir jos istoriją
kultūrinio paveldo kontekste.
Atliekant antro pratimo veiklas mokiniai
išsamiau susipažins su subalansuotos
mitybos nauda ir jos reikšmę gerai savijautai.

Pratimo tikslai:
Paskatinti mokinių domėjimąsi
skirtingu šalių kultūra, atspindinčia
duonos kepimo tradicijose.
Suteikti žinių, reikalingų formuojant
sveikos mitybos įpročius.

#kultūros pažinimo
#HORECA
#užsienio kalbos
mokomuosius dalykus.
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PRATIMO EIGA
1 užduotis „Duona ir tradicijos“
Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris, kamera (telefonas),
kompiuterinės programos (Canva, Prezi,
MS Publisher, MS Power Point ir pan.),
popierius, rašikliai.
2 pratimo dalis gali būti vykdoma
mokomojoje virtuvėje (tuomet bus reikalingi
pasirinkti maisto produktai).

1. Suskirstykite mokinius į grupes bei
pasiūlykite jiems pasidomėti
konkrečioje Europos šalyje kepama duona
ieškant atsakymų į šiuos klausimus:
● kokios šioje šalyje populiariausios duonos
rūšys;
● kokius miltus ir kitus specifinius
ingredientus jie naudoja kepdami šias
duonas;
● kokia įprastinė šios duonos forma (kuo ji
išsiskiria iš kitų duonos formų, kodėl);
● kokia šios duonos istorija;
● kokios šios duonos kepimo ir valgymo
tradicijos;
● ar šioje šalyje yra tradicinių kasdienio
gyvenimo papročių, susijusių su duonos
valgymu.
Siūlomi panagrinėti šaltiniai šia tema (anglų
kalba):
 Europoje sutinkama duona


Europoje ir visame pasaulyje sutinkama
duona



Internetinė svetainė, kurioje pateikiama
daug informacijos apie duoną. Svetainės
išdėstymas šiek tiek painus, tačiau joje
galima rasti daug naudingos ir įdomios
informacijos apie duoną.



Duonos kepėjų internetinis forumas.
Svetainėje taip pat yra viso pasaulio
amatininkų ir kepyklų duomenų bazė.



Duonos kepėjų tinklaraštis. Svetainėje
pateikiami patarimai duonos kepėjams tiek
vaizdo, tiek tekstiniu formatu



Vienas iš populiarių duonos gaminimo
tinklaraščių, kuriame Martinas
Johanssonas (Švedija) dalinasi duonos
kepimo eksperimentų rezultatais. Jo
pateikiami receptai suteikia galimybę
mokytis kartu. Tinklaraštyje vykdomos ir
internetinės transliacijos



Patrauklus ir įtraukus Švedijoje
gyvenančios italų mokslininkės Barbaros
Elisi tinklaraštis, kuriame ji dalinasi
duonos kepimo eksperimentais.



Duonos gaminimo dienoraštis, iliustruotas
puikiomis fotografijomis, duonos receptais
bei idomiais gaminimo proceso
eksperimentais.



Vienas žinomiausių Vokietijos duonos
gaminimo tinklaraščių
https://www.ploetzblog.de/



Vokietijoje kuriamas tinklaraštis, kuriame
pateikiamos duonos kepimo receptai ir
praktiniai gamybos patarimai



„Miltai ir vanduo“ – e-knygos projektas,
kuriamas bendradarbiaujant su jos
skaitytojais internete: knygos skyriai
talpinami interneto svetainėje, o vėliau
redaguojami remiantis skaitytojų
atsiliepimais.



Duonos istorija
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2. Paprašykite mokinių parengti pristatymą
apie jų pasirinktos šalies duoną (pagal pirmoje
užduoties dalyje surinktą informaciją), tačiau
neįvardijant tikslaus šalies ir duonos rūšies /
pavadinimo. Jei yra galimybė, pasiūlykite
mokiniams iškepti pristatomą duoną. Kartu su
klase paspėliokite – kokia tai duona, kokioje
šalyje ji gali būti kepama.
Pristatyme galima panaudoti duonos, jos
gamybos, su ja susijusių papročių ir pan.
nuotraukas. Pristatymą siūlome rengti Canva,
Prezi, MS Publisher, MS Power Point ar kt.
programa. Atsižvelgiant į pamokos tikslus,
pristatymas gali būti rengiamas užsienio
kalba.
Veiklos rezultatas.
Parengtas duonos rūšies
pristatymas.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo
žinias apie duonos svarbą, prasmę ir
reikšmę įvairių Europos šalių kultūros
kontekste, taip pat patobulins šias bendrąsias
kompetencijas:
Raštingumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● skaityti, suprasti ir pasinaudoti rašytine
informacija;

parinkti tinkamą bendravimo komunikaciją
dirbant grupėje ir pristatant rezultatus.
Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● naudoti ir pritaikyti užduoties atlikimui
šaltinius užsienio kalba;
● pristatyti informaciją užsienio kalba.
●

Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● rasti, filtruoti, vertinti,naudoti skaitmeninį
turinį;
● naudoti skaitmenines technologijas
kūrybiškam užduoties atlikimui.
Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija, tobulinant įgūdžius:
● konstruktyviai bendrauti, dirbti ir derėtis
komandoje;
● parodyti toleranciją, išreikšti ir suprasti
skirtingus požiūrius.
Pilietiškumo kompetencija, gilinant žinias
ir tobulinant įgūdžius:
● pritaikyti žinias apie šalies socialinius bei
ekonominius aspektus;
● pritaikyti žinias apie Europos ir pasaulio
įvairovės ir kultūrinio tapatumo aspektus.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, formuojant nuostatas:
● domėtis skirtingomis pasaulio kultūromis;
● tinkamai panaudoti įgytas žinias apie
Europos ir pasaulio kultūras.
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2 užduotis „Duona ir sveikata“

Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris, vaizdo kamera (mobilus
telefonas), kompiuterinės programos
(Movie Maker, Filmora ir pan.).

1. Suskirstykite mokinius į grupes, kurios turės
atlikti šią užduotį – surasti informaciją apie
duonos naudą žmogui, palyginant:
● senąsias / šiuolaikines duonos rūšis
(priklausomai nuo jai kepti naudojamos
miltų rūšies, raugo ir kt.);
● duonos rūšis, kurių ingridientai priskiriami
labiau palankių sveikatai produktų
grupėms.
Galite mokiniams pasiūlyti pasinaudoti ir kai
kuriais šaltiniais iš 1 užduoties.
2. Remiantis surasta informacija mokiniai turi
parengti trumpą vaizdo klipą, motyvuojantį
valgyti duoną: jos naudą jaunam žmogui,
akcentuoti esančiais sveikas duonos rūšis, jų
raidą istorijos kontekste. Vaizdo klipo kūrimui
mokiniai gali naudoti Movie Maker, Filmora1 ir
kitas panašias programas.

Veiklos rezultatas.
Parengtas vaizdo klipas apie
duonos naudą.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo
žinias apie duonos naudą sveikatai, taip pat
patobulins šias bendrąsiais kompetencijas:

1

https://filmora.wondershare.com/

Gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos
kompetencija, skatinant:
● siekti mokslo ir technologijų pažangos
dermės su saugumu ir tvarumu, turinčiu
poveikį asmeniui, šeimai, bendruomenei ir
globaliai aplinkai.aplinkos
Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija, tobulinant įgūdžius:
● naudoti žinias apie tai, kas sudaro sveiką
protą, sveiką kūną ir sveiką gyvenseną;
● sutelkti ir nukreipti dėmesį į užduoties
atlikimą dirbant tiek savarankiškai, tiek
grupėje.
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● naudoti skaitmenines technologijas
kūrybiškam užduoties atlikimui;
● kurti skaitmeninį turinį ir juo dalintis.
Verslumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● dirbti bendradarbiaujant, planuojant ir
įgyvendinant kultūrinę vertę turinčias
iniciatyvas;
● sutelkti ir panaudoti reikalingus išteklius
suplanuotai veiklai atlikti.
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ŠALTINIAI
Duona ir sveikata:
 https://www.bread-initiative.eu/aboutbread/bread-andhealth/https://www.youtube.com/watch?
v=EGbNI26PPYg
7 sveikiausios duonos rūšys:
 https://www.healthline.com/nutrition/he
althiest-bread

Ar tikrai duonos valgymas kenkia?
 https://www.healthline.com/nutrition/isbread-bad-for-you
Duona ir ekonomika:
 https://www.bread-initiative.eu/aboutbread/bread-and-economy/
Duonos ir naujos ekonomikos istorija:
 https://valleyadvocate.com/2010/12/02/f
ood-a-bread-economy/

