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Įvadas
Šios metodinės gairės parengtos Vilniaus Gedimino technikos
universiteto inžinerijos licėjaus lektorių ir konsultantų komandai
bendradarbiaujant su Vilniaus rajono Riešės gimnazija, Vilniaus rajono
Buivydiškių pagrindine mokykla, Kauno Šančių mokykla-daugiafunkciu centru ir
Vilniaus Gedimino technikos universitetu. Bendradarbiavimas buvo vykdomas
pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą “Modernios technologijos
švietimui”.
Metodinės priemonės “Modernios technologijos švietimui” pagrindinis
uždavinys - įgalinti pradinio ugdymo mokytojus į formalųjį ir neformalųjį ugdymo
procesą integruoti STEAM srities disciplinas atskleidžiant jų sąsajas su kitų
dėstomų dalykų turiniu bei atrasti naujų modernių būdų ir įrankių, leidžiančių
mokymą organizuoti pasitelkiant išmaniąsias priemones bei technologijas.
Šios metodinės gairės apima platų spektrą STEAM srities
metodologijos: aptariami teoriniai šios krypties aspektai, pateikiamos pagrindinės
sąvokos bei terminologija, STEAM aktualumas ir integravimo galimybės, ugdymo
proceso kokybei gerinti rekomenduojamos išmaniosios priemonės ir įrankiai,
dalijamasi konkrečių pamokų planais-gairėmis.
Dokumente atskleidžiama, su kokiais iššūkiais ir sunkumais
susiduriama apmąstant STEAM situaciją XXI amžiaus Lietuvos švietimo
sistemoje - mėginant pažvelgti į mokomąjį turinį iš tarpdisciplininės integracijos
perspektyvų ir siekiant įgyvendinti šį uždavinį konkrečiame ugdymo procese.
Norėdami išugdyti vis labiau modernėjančiame pasaulyje emociškai ir
intelektualiai patogiai besijaučiantį ir inovatyviai mąstantį jauną žmogų,
pirmiausia turime pasirūpinti jo ugdytoju - jo kompetencijų augimu, motyvacijos
ir kūrybiškumo skatinimu, mokymo priemonių ir metodų atnaujinimu, aiškesnių
ugdymo turinio gairių apibrėžimu.
Šiandienos darbo rinkoje vis labiau vertinami socialiniai įgūdžiai (ypač
gebėjimas dirbti komandoje), gebėjimas suprasti priežastingumą, esmę,
tarpdisciplininis ir informatinis mąstymas, lankstumas, novatoriškumas – tai
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sėkmingo jauno žmogaus savybės, todėl ugdant mokinius būtina atverti jų
techninės kūrybos potencialą, išmokys identifikuoti ir spręsti anksčiau
nenagrinėtas problemas, nebijoti rizikuoti, mokytis žaidžiant, dirbti komandoje
bei individualiai.
Atsižvelgiant į aptartuosius ugdymo proceso faktorius ir aktualijas, šia
metodine priemone siekta padėti ugdymo proceso dalyviams aktyviau ir
sėkmingiau integruoti STEAM paradigmą į mokyklų mokomąsias programas ir
ugdymo turinį, todėl ypatingas dėmesys skirtas ne tik STEAM disciplinų analizei
ir jų sąsajoms, bet ir konkrečių pamokų pavyzdžių bei išmaniųjų įrankių
vizualizavimui ir panaudojimo galimybių pamokose pagrindimui.
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Apie projektą “Modernios technologijos švietimui”
Vykdydamas ESFA administruojamą ES struktūrinės paramos
projektą „Modernios technologijos švietimui“, VGTU inžinerijos licėjus
bendradarbiavo su Vilniaus rajono Riešės gimnazija ir Vilniaus rajono
Buivydiškių pagrindine mokykla bei Kauno Šančių mokykla-daugiafunkciu
centru. Šios mokyklos buvo pasirinktos kaip siekiančios sustiprinti gamtos
mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo kompleksinį
ugdymą (STEAM profilį). Bendradarbiavimu buvo siekiama ne tik sudaryti terpę
gerinti ugdymo kokybę bei vystyti mokinių kūrybiškumą, bet ir nuolat vykdyti
bendrus projektus, suteikiančius galimybę į ugdymą pažvelgti plačiau, išeinant
už mokyklinio ugdymo paradigmų ir standartų, pasinaudoti naujausiomis
švietimo tendencijomis, suvokti mokymo tęstinumą, panaudoti ugdymo procese
išskirtines priemones ir įrankius.
Siekdama nuolatinės kokybinės kaitos ir augimo ugdymo srityje,
VGTU inžinerijos licėjaus komanda kėlė sau tikslą – atnaujinti pasirinktų
mokyklų ugdymo turinį pritaikant jį STEAM koncepcijai. Šio siekio pagrindiniai
uždaviniai – naujai pažvelgti į pradinio ugdymo programas bei veiklos planus,
turinį, įdiegti naujus mokymo(si) būdus ir metodus bei įgyti tam reikalingos
įrangos.
Vienas iš pagrindinių šio bendradarbiavimo aspektų buvo sukurti
specialią, atviru principu veikiančią STEAM kūrybos erdvę, tinkamą tiek
pamokoms, tiek neformalioms bei savarankiškoms veikloms. Projekto metu VGTU
inžinerijos licėjus dalijosi savo patirtimi su projekto mokyklomis, konsultavo
STEAM krypties ugdymo klausimais bei išmaniųjų priemonių ir įrankių
panaudojimo galimybėmis ugdymo procese. Siekiant sukurti unikalią terpę vaikų
gamtos ir tiksliųjų mokslų srities bei bendrojo kūrybiškumo galioms vystytis, į
ugdymo procesą stengtasi pažvelgti kaip į kompleksišką kūrybinę veiklą,
jungiančią išmaniųjų technologijų taikymą ir vaikų natūralios asmeninės ūgties
procesą. Moderniosios ugdymo priemonės ir įrankiai: 3D vizualizavimas,
kinestetinės mokymosi priemonės, virtualizuota IT įranga, robotika, laboratorijų
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moderni įranga, tai orientacija į nesuvaržytą kūrybiškumą, kurio rezultatas –
laisvas ir rinktis gebantis mokinys, pozityvus ir žingeidus požiūris į edukacines
veiklas, gebėjimas realizuoti savo idėjas bei kūrybinį potencialą, spręsti
problemas pasitelkus ne tik kritinį, bet ir informatinį mąstymą. Šie aspektai –
būtina sąlyga tikintis sėkmingai išnaudoti STEAM potencialą, paremtą pamatine
nuostata, jog visos sritys bei elementai tarpusavyje glaudžiai sąveikauja
atskleisdamos mokslo ir patiriamos tikrovės sąsajas.
Informatinio ugdymo ir STEAM ugdymo sinergija
Šiuolaikiniai vaikai skaitmeninėmis technologijomis intuityviai
pradeda naudotis jau ankstyvajame amžiuje. Kasdienėje aplinkoje, kurioje žmogų
supa vis daugiau ir daugiau išmaniųjų daiktų, svarbu gebėti juos valdyti,
tobulinti ir kurti dar išmanesnį pasaulį. Tokioje visuomenėje informatinis
mąstymas tampa ne tik iššūkiu, bet ir vienu iš esminių uždavinių. Apmąstant
tokias ateities vizijas, informatinį mąstymą rekomenduojama pradėti ugdyti kuo
anksčiau. Informatikos programą į Lietuvos pradines mokyklas numatyta įtraukti
2020 m. Jau nuo 2017 m. rugsėjo dešimt Lietuvos mokyklų,
bendradarbiaudamos su Vilniaus universiteto ir Ugdymo plėtotės centro
komandomis, kuria ir išbando mokomąją medžiagą, teikia siūlymus dėl
informatikos ugdymo turinio ir bendrosios programos projekto, dalijasi gerąja
patirtimi. Nuo 2018 m. rugsėjo prie šios programos prisijungia dar
devyniasdešimt Lietuvos mokyklų, sieksiančių į savo pradinio ugdymo programas
įtraukti informatikos elementus.
Informatinio ugdymo pradinėje mokykloje tikslas – padėti mokiniams
ugdytis informatinį mąstymą ir gebėjimą sumaniai naudotis šiuolaikinėmis
technologijomis, siekiant veiksmingai mokytis visų dalykų, įgyti skaitmeninės
kompetencijos, būtinos kiekvieno žmogaus visaverčiam gyvenimui žinių
visuomenėje, pagrindus. Informatinio mąstymo ugdymas – problemų sprendimas
galvojant, kaip pasitelkti technologijas.
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Informatikos pradinėse klasėse programos tikslas – ugdyti mokinių
informatinį mąstymą, programavimo įgūdžius, gebėjimą kurti skaitmeninį turinį,
mokytis valdyti išmaniąsias technologijas, taikyti jas sprendžiant problemas.
Išskirtinos šešios teminės sritys, kuriose nuosekliai turėtų būti
ugdomi mokinių gebėjimai pradinio ir pagrindinio ugdymo mokyklose – trys iš jų
laikomos pamatinėmis: 1) skaitmeninio turinio kūrimas (skaitmeninėmis
priemonėmis kuriamos istorijos, animacija, vaizdo filmukai), 2) algoritmai ir
programavimas – informatinio mąstymo ugdymas (mokomasi valdyti kompiuterį ir
kitas technologijas, kuriamos programos ir programėlės, projektuojama ir
programuojama), 3) problemų sprendimas (modeliuojami tikrovės reiškiniai ir
procesai, sprendžiamos įvairiausios problemos). Šios trys informatikos ir
informacinių technologijų ugdymo sritys pačios svarbiausios, jos orientuojamos į
informatinį mąstymą, skaitmeninio turinio kūrimą, kūrybiškumo ir vaizduotės
lavinimą, visapusišką problemų (uždavinių) sprendimą. Kitos trys sritys –
informacijos tvarkymas, virtualus komunikavimas ir saugumo klausimai –
persmelkia visą skaitmeninio raštingumo ugdymo turinį, glaudžiai siejasi ne tik
su pagrindinėmis informatikos sritimis, bet ir su kitais mokomaisiais dalykais.
Mokomasi apdoroti informaciją ir ją analizuoti, tvarkyti duomenis, bendrauti ir
bendradarbiauti naudojantis informacinėmis technologijomis ir virtualiomis
priemonėmis ir, žinoma, ugdytis saugaus darbo internete įgūdžius.
STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų
(angl. – Technology), inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino (angl. – Art)
ir matematikos (angl. – Mathematics) sritis. Šios sritys negali būti atskirtos ir
mokomos pavieniui. STEAM ugdymą reikėtų suvokti kaip sudėtingą, nuoseklų,
tapdalykinių sąsajų ieškantį/atrandantį procesą. Vaikas, dalyvaudamas tame
procese, lieka vienas su savo idėjomis, galimybėmis, tačiau besijaučiantis saugus
dėl savalaikės pedagogų, tėvų paramos. Labai svarbu parodyti vaikui, kad norint
sukurti kažką naujo, geresnio, privalu pereiti per visus etapus, t. y. nuo
stebėjimo, problemos kėlimo, tyrimo/analizavimo, gamybos ir kūrinio integravimo
į aplinką. Vesdami vaikus šia kryptimi, ugdome jų mokymosi gebėjimus,
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paremtus kūrybiškumu, bendradarbiavimu, kritiniu mąstymu bei problemų
sprendimu. Mes ugdome socialinius vaikų įgūdžius, kurie plėtoja iniciatyvą,
atsakingos lyderystės bei socialinius-tarpkultūrinius gebėjimus.
STEAM iššūkiai ugdymo procese
Siekiant išsiaiškinti kuo tikslesnę STEAM krypties ugdymo galimybių
situaciją konkrečiose mokyklose ir Lietuvos kontekste, projekto metu buvo
organizuotos keturios diskusijos su konsultuojamų mokyklų administracijos
nariais bei mokytojais. Diskusijų dalyviai buvo kviečiami išsakyti savo poziciją
analizuojama tema, aktualizuoti kylančius sunkumus bei grėsmes mąstant apie
STEAM modelio diegimą į ugdomąjį procesą. Dalyvių buvo prašoma diskutuoti
šiais klausimais:
1.

Ar mūsų šalies mokiniai domisi STEAM disciplinomis? Ar jiems ši sritis
yra patraukli?

2.

Kokios priežastys trukdo aktyviau domėtis STEAM disciplinomis, jas
intensyviau įtraukti į ugdymo procesą? Su kokiomis kliūtimis susiduriama?

3.

Kokios priemonės ir būdai galėtų padėti mokytojams aktyviau ir
sėkmingiau integruoti STEAM paradigmą į ugdymo procesą?

4.

Ką manote apie neformaliojo ugdymo situaciją Lietuvoje (bei) savo
mokykloje? Kokios galimybės organizuoti neformaliąją veiklą? Ar visiems
vaikams ši veikla prieinama?

Svarstydami, ar mokiniai pakankamai domisi STEAM srities dalykais,
mokytojai sutinka, kad domėjimasis yra, nors kartais atrodo, kad šis
suinteresuotumas labiau susijęs su ateities profesijų perspektyvomis. Kita vertus,
čia pat kyla klausimas – ką reiškia pakankamai? Ką ir kokiu mastu turėtų
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tenkinti? Švietimo darbuotojus? Vaikus? Darbo rinką? Taigi ar pakankamai?
Atsakymas: ir taip, ir ne. Poreikis yra, potencialo taip pat yra, tačiau pakankamai
būtų tada, jeigu visi elementai, atsakingi už šią sritį, veiktų vienodai. STEAM
švietimo srityje atsirado staiga ir mokyklos šią idėją gana entuziastingai priėmė,
tačiau ne iki galo suprasdamos, kas tai yra, kas ir kaip to mokys: mokytojų
inžinierių nėra, metodinių priemonių nėra, reikiamos technologinės įrangos taip
pat nėra. Tad visi pradėjo dirbti iš savęs tiek, kiek patys supranta, kas tai yra
STEAM. Kyla mintis, kad mes galbūt šiek tiek atsiliekame nuo vaikų, kadangi jie
savo technologiniais ir analitiniais poreikiais (ar net gebėjimais) lenkia mus.
Mokymasis vyksta per projektų vykdymą, per tyrimus – tai mokiniams įdomu.
Vaikai per STEAM dalykus įgyja tokių kompetencijų, kokių ir reikia, kad
suprastų, jog STEAM yra aplink mus kasdien. Aktyvų mokinių įsitraukimą į
STEAM neretai stabdo pačių mokytojų siauras požiūris į inžinerinius dalykus,
kadangi ne visi suvokia, jog inžinerija yra aplink mus visur, ir galvoja, kad tai tik
atskirų dalykininkų domėjimosi ir tyrimų sritis. Galbūt trūksta sklaidos apie
STEAM: ne visas mokyklas pasiekia reikiama informacija, vyksta
nesusikalbėjimas. Todėl jeigu mokytojas pats nepakankamai supranta šią sritį,
akivaizdu, kad negebės to domėjimosi sužadinti mokiniui.
Nagrinėdami, kas labiausiai trukdo aktyviau domėtis STEAM
disciplinomis, jas intensyviau įtraukti į ugdymo procesą, mokytojai įvardija
siaurą požiūrį į STEAM dalykus – tai apsunkina šių dalykų mokymą ir mokymąsi.
Dar viena priežastis – pritaikytų erdvių trūkumas. Erdvių, kurios įgalintų
mobilumo galimybę: kažką atsinešti ir išsinešti, laisvai judėti ne tik mokiniams,
mokytojams, bet ir reikiamai įrangai bei daiktams. Kad gerai viskas veiktų, reiktų
sąlygų. Kad STEAM mokyklos gerintų savo bazę, trūksta lėšų papildomoms
specializuotoms priemonėms. Todėl kasdieniame darbe mokykla/ mokytojas yra
tarsi paliktas vienas. Dar viena problema – iš mūsų mokinių vis dar reikalaujama
mokymosi egzaminui, tad lyg ir nepaliekama laiko domėtis kitais dalykais, pvz.,
STEAM disciplinomis. Kol visas švietimas nukreiptas į egzaminus, galimybių
gilintis į papildomus dalykus nuolat stigs. O juk dabar jau turėtume vertinti
gebėjimus, kompetencijas, bet ne žinias. Sunku vaikui mąstyti kūrybiškai, kol iš
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jo tikimasi konkrečių dalykų: apibrėžimų, konkrečių žinių ir pan. Kitas dalykas –
tarpusavyje nesuderintos programos, tad sunku kalbėti apie tarpdisciplininę
integraciją. Dar viena priežastis – mūsų visuomenės raidos pokytis švietimo
srityje - jis yra labai lėtas. Jeigu lauksime aprūpinimo, kyla grėsmė, kad imsime
vėluoti, nes mūsų jaunajai visuomenei reikia čia ir dabar. Kita vertus, labai
svarbu susitarti dėl uždavinių, kurių ketinama siekti STEAM srityje, kad būtų
aišku, ką, kiek ir kaip reikia padaryti. Viskas priklauso nuo kelių faktorių: nuo
mokinio krepšelio, nuo mokytojo, mokinio bei mokyklos administracijos, nuo
priemonių, erdvių, integralaus STEAM suvokimo ir gebėjimo susieti su kitomis
disciplinomis.
Mąstydami apie tai, kas jiems patiems galėtų padėti į savo discipliną
įtraukti STEAM aspektus, mokytojai akcentuoja profesionaliai organizuojamus
mokymus, kurie teikia realios naudos: ką darai, kodėl tai darai? kaip tai gali
išnaudoti dirbdamas su mokiniais? kur ir kaip gyvenime gali tai pritaikyti? Tokie
mokymai leidžia žymiai greičiau ir strategiškiau mąstyti bei veikti. STEAM vis dar
sklando ore kaip kažkas nauja, bet niekas iki galo negali paaiškinti, kas tai yra.
Bendradarbiavimas tarp mokytojų labai svarbu. Pokytis jau vyksta, mokytojai
išeina iš vadovėlio rėmų, peržengia klasės, savo dalyko ribas. Svarbi inspiracija,
užvedimas ant kelio, apsikeitimas idėjomis ir mintimis – visa tai padeda plačiau ir
kūrybiškiau pačiam pažvelgti į savo dalyko ir STEAM sąsajas. Svarbus išėjimas iš
savęs, iš savo rėmų. Mokytojai akcentuoja sistemingo požiūrio svarbą, atitinkamą
metodinę pagalbą, pavyzdžiui, sukurtas tikslines platformas internete, kuriose
būtų pamokų pavyzdžių, metodinės medžiagos ir priemonių.
Diskutuodami apie STEAM veiklas neformaliojo ugdymo srityje,
diskusijos dalyviai teigia, jog didesniuose šalies miestuose neformalaus ugdymo
galimybių yra daugiau. Tai lemia didesnis mokinių skaičius, atitinkama
specialistų gausa, technologinių galimybių pasirinkimas ir pan. Vis tik
mažesniuose miestuose, rajonuose situacija įvardijama kaip gerokai liūdnesnė.
Provincijoje trūksta mokytojų, specialistų, tad jeigu vienas mokytojas technologas
dirba iš karto keliose mokyklose, kaip galima iš jo tikėtis, kad jis vestų dar ir
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neformaliosios veiklos užsiėmimus. Ypač jei ugdomajame procese dominuoja
vyresnės kartos mokytojai. Taigi neretai situacija apibrėžiama kaip skirtybė tarp
miesto ir nemiesto. Dar vienas svarbus faktorius yra finansavimas, kitaip sakant,
svarbu tai, kokia yra nemokamų būrelių pasiūla, todėl, anot pedagogų, derėtų
daugiau dėmesio skirti investavimui nacionaliniu mastu – peržiūrint mokinio
krepšelį, kiek iš jo būtų galima skirti kiekvieno mokinio neformaliajam ugdymui.
Priemonės ir įrankiai
IT priemonės bei įvairūs interaktyvūs įrankiai - puikus šių dienų vaikų
motyvavimo bei dėmesio atkreipimo ir koncentravimo pagrindas. Mokytojas,
žinantis naujausias IT priemones ir gebantis jas tinkamai taikyti pamokose,
užsitikrins glaudesnę komunikacinę sąsają su savo mokiniais ir pastarųjų bus
traktuojamas kaip modernus ir šiuolaikiškas.
Šiandien edukacinių IT priemonių yra sukurta labai daug ir šis naujovių
procesas vyksta nuolatos, todėl šiose metodinėse gairėse siūlomos priemonės yra
tik mažas žingsnelis į paieškos, pažinimo galimybes.
MINDLY - minčių žemėlapis
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Kas tai?
MINDLY - tai išmanioji programėlė, suteikianti galimybę bet kokias savo mintis
suschemuoti iki žemėlapio tikslumo. Ši priemonė ne tik palengvina darbą
pamokoje, bet ir sukuria patrauklią bei inovatyvią ugdymosi aplinką.
Išskirdami svarbiausius dalykus, grupuodami, keisdami spalvas, pridėdami
paveikslėlių ir netgi nuotraukų, mokiniai šią priemonę gali naudoti ne tik
stengdamiesi įsiminti ir suprasti naujos temos pagrindinius aspektus, bet ir
skaidyti, sieti, analizuoti kartojamą medžiagą. Mindly minčių žemėlapis - puiki
galimybė lavinti vaikų kūrybinį mąstymą bei mokyti juos mąstyti nuosekliai ir
tikslingai.
Jums reikės:
- Internetinio ryšio, kad galėtumėte parsisiųsti nemokamą programėlę iš
AppStore ar GooglePlay.
- Android arba Apple išmaniojo įrenginio.
Naudingos nuorodos:
http://www.mindlyapp.com/features
https://tapptitude.com/blog/organize-thoughts-map-universe-mindly-app/
Interaktyvus Power Point

Microsoft PowerPoint – kompiuterinė programa, Microsoft Office programų paketo
dalis, skirta prezentacijų (pateikčių) skaidrėms ruošti. „PowerPoint“ skaidrės
(sutrumpintai vadinamos ir „ppt“) rodomos arba naudojant projektorių ir ekraną,
arba tiesiog kompiuterio monitoriuje. Ši programa užima net 95 % programinės
įrangos prezentacijų rinkoje.
Kuriant skaidres Internetas nėra būtinas, nes galima iliustracijas ar kitą vaizdinę
medžiagą kurti patiems ir ją demonstruoti, bet jam esant, iliustracijų bei
informacijos spektras prasiplėstų.
Naudingos nuorodos –
https://www.youtube.com/watch?v=XF34-Wu6qWU
https://www.youtube.com/watch?v=DI5LNVts9nc
https://www.youtube.com/watch?v=Vn_bR1AlV-s
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Lego MINDSTORMS EV3

Lego MINDSTORMS EV3 – roboto rinkinys ir programinė įranga, skirta
moksleiviams susipažinti su robotikos ir mokslo pasauliu.
Pagrindinį rinkinį sudaro 541 elementai, trys servo varikliai, penki jutikliai
(giroskopo, ultragarso, spalvos ir du lietimo), akumuliatorius, jungiamieji laidai,
spausdinta ir skaitmeninė instrukcijos bei LEGO elementai, pritaikyti STEAM
mokymuisi (mokslo, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kompiuterių
mokslo).
LEGO MINDSTORMS EV3 robotų konstruktorių naudojant kartu su
inovatyviausios ir išmaniosiomis technologijomis, galima sukurti ir
suprogramuoti savo robotą, kuris padės geriau suprasti, kaip technologijos veikia
realiame pasaulyje.
Programuojant robotą nėra būtinas internetas, tačiau reikalinga „Lego
Mindstorms Education EV3“ programa. Norint perkelti užprogramuotą
informaciją iš kompiuterio į robotą, reikia prijungti „EV3 Brick“ (EV3 valdymo
bloką) prie kompiuterio. Tam galima naudoti USB kabelį arba belaidį ryšį
„Bluetooth“ arba „Wi-Fi“. „EV3 Brick“ (EV3 valdymo blokui) reikia šešių AA / LR6
baterijų. Rekomenduojamos šarminės arba įkraunamos ličio jonų baterijos.
Naudingos nuorodos –
https://www.youtube.com/watch?v=1daurLuLv8Y
https://www.youtube.com/watch?v=CudWjzgcZBo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=vv5X3zzkBk4
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3D pieštukas

3D pieštukas – tai instrumentas, gebantis piešti ore. Tai dar vienas technologinis
proveržis 3D modeliavimo srityje - amžiams pakeisti suvokimą apie tai, kas yra
„piešimas“.
Turint šį įrenginį, piešiantį plastiku, nėra nieko neįmanomo. Šiuo pieštuku
galima ne tik praktikuotis mokantis piešti ir eksperimentuoti kuriant meninius
šedevrus, bet ir praktiškai išspręsti galybę buitinio pobūdžio problemų. Yra
galimybė, kad Jums prireiks sutvirtinti atsilaisvinusius mazgus, atkurti pažeistas
plastikines detales arba sukurti prototipą, skirtą mokslinei veiklai. Pieštuko
konstrukcija užtikrina greitą plastiko pakeitimą, tai suteikia galimybę kombinuoti
spalvas ir medžiagas tiesiogiai piešinyje.
3D pieštukas – tai elektrinis prietaisas, jungiamas į 220V srovės elektros lizdą,
todėl naudojantis šiuo įrenginiu reikia laikytis tokių pat saugumo reikalavimų
taisyklių, kaip ir naudojantis bet kokiu kitu elektriniu įrenginiu.
Naudingos nuorodos –
https://www.youtube.com/watch?v=j8ZXFSQ5x10
https://www.youtube.com/watch?v=ViHKQnrEFTY
https://www.youtube.com/watch?v=QuvVC41sims
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LaQ konstruktorius

LaQ konstruktorius - tai originalus japoniškas konstruktorius, kuris suteikia
neribotas kūrybiškumo galimybes naudojant viso labo 7 rūšių detales. Šie
konstruktoriai atveria vaikų fantaziją ir užtikrina intelektualios veiklos proveržį
namuose, kelionėse, darželiuose ar bendruose vaikų užsiėmimuose. LaQ
konstruktoriai yra nuostabūs tuo, kad ne tik lavina vaizduotę, bet ir padeda
mokytis koncentruoti dėmesį žaidžiant. LaQ yra pelnęs daugybę tarptautinių
apdovanojimų už originalumą, didaktiškumą bei kokybę.
Naudingos nuorodos –
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=LhSp-QdJTC8
https://www.youtube.com/watch?v=WO2K4n5QQxo
https://www.youtube.com/watch?v=USBqWABJung
OCTAGON


ANIMAL 4D+

Kas tai?
Programėlės „Animal 4D+“ dėka galite „prikelti“ gyvūnėlius ir stebėti papildytos
realybės vaizdus. Tam nereikalingi specialūs 3D (4D) akiniai. Nuosavas zoologijos
15
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sodas klasėje, virtualus safaris – visa tai įmanoma su „Animal 4D+“. Be to, šis
programėlė – puikus įrankis lavinti vaikų vaidybos bei kalbinius įgūdžius.
Programėlės bibliotekoje galima klausytis įgarsinto gyvūnų angliškų pavadinimų
tarimo, stebėti gyvūną 2D ir 3D vaizdu, ten pat pateikiamas išsamus gyvūno
aprašymas anglų kalba, yra angliškų žodžių rašymo užduotis (Features – Quiz).
Jums reikės:
Internetinio ryšio, kad galėtumėte parsisiųsti nemokamas programėles iš
AppStore ar GooglePlay.
Android arba Apple išmaniojo įrenginio.
4D vaizdui gauti reikia įsigyti korteles https://www.octagonstudio.com/4d/en
Naudingos nuorodos:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=acKVVqSTgy8
OCTAGON

Humanoid 4D+

Kas tai?
Programėlės „Humanoid 4D+“ dėka stebėti papildytos realybės vaizdus galima
neturint specialių akinių. Visai nesudėtingai galite mokytis apie žmogaus kūną,
nagrinėjant kūno sandarą, raumenyną, virškinimo, kvėpavimo, nervų, kaulų
sistemas, kraujotaką ir kt.
16
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Programėlėje yra biblioteka, galima ne tik stebėti, didinti, mažinti pasirinktą
organą, bet ir stebėti juos 2D ir 3D vaizdu, pateikiamas išsamus aprašymas
anglų kalba.
Jums reikės:
Internetinio ryšio, kad galėtumėte parsisiųsti nemokamas programėles iš
AppStore ar GooglePlay.
Android arba Apple išmaniojo įrenginio.
4D vaizdui gauti reikia įsigyti korteles https://www.octagonstudio.com/4d/en
Naudingos nuorodos:
https://www.youtube.com/watch?v=OR1hhCI9vEg

OCTAGON SPACE 4D+

Kas tai?
Programėlės „SPACE 4D+“ dėka „prikelti“ paveikslėlius ir stebėti papildytos
realybės vaizdus galima neturint specialių akinių. Visai nesudėtingai galite turėti
visas saulės sistemos planetas savo klasėje, organizuoti virtualią ekskursiją po
mėnulį, kilti į kosmosą, stebėti raketą nešėją, erdvėlaivius, palydovus, kosminius
kūnus ar lavinti vaidybos bei kalbinius įgūdžius.
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Programėlės bibliotekoje galima ne tik stebėti, bet ir klausytis įgarsinto
pasakojimo apie kosminius kūnus, stebėti objektus 2D ir 3D vaizdu, pateikiamas
išsamus objektų aprašymas anglų kalba.
Jums reikės:
Internetinio ryšio, kad galėtumėte parsisiųsti nemokamas programėles iš
AppStore ar GooglePlay, Android arba Apple išmaniojo įrenginio.
4D vaizdui gauti reikia įsigyti korteles https://www.octagonstudio.com/4d/en
Naudingos nuorodos:https://www.youtube.com/watch?v=kcK49fyZXdA

QR kodas

Kas tai?
QR kodas yra optinė etiketė, sukurta iššifravimui dideliu greičiu. Tai greito
atsakymo (matricos) kodas, 1994 m. sukurtas korporacijos „Denso-Wave“
Japonijos automobilių pramonei.
QR kodus veiksminga naudoti norint sudominti mokinius nauja tema, siūlant
atlikti pamokos užduotį kitaip, ar motyvuojant ugdytinius atlikti namų darbus
pateikiant užkoduotas užduotis. Labai patogu naudoti QR kodus, norint
nukreipti mokinius į reikiamą svetainę (taupant laiką pamokoje, vietoj sudėtingo
svetainės adreso įvedimo, skenuojamas QR kodas, po kuriuo „paslėpta“ nuoroda į
internetinę svetainę).
Jums reikės:
Šis įrankis naudojamas išmaniuosiuose įrenginiuose įdiegus QR Code
Reader/Scanner programėlę.
QR kodui sukurti reikės internetinio ryšio. QR kodas gali būti kuriamas įvairiose
svetainėse, pvz.: https://www.qr-code-generator.com/
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Norint užšifruoti paveikslėlius, pfd ir kt. formatą, teks prisiregistruoti.
Nepatartina kurti spalvoto ar rėmeliuose QR kodo, nes tokį Qr kodą kai kurie
įrenginiai sunkiai nuskaito.

Quiver

Kas tai?
Spalvinti niekada nebuvo taip smagu! "Quiver" programėlės pagalba vaikų
nuspalvinti paveikslėliai pažangiosios papildytos realybės technologijų dėka
atgyja. Kiekvienas vaiko nuspalvintas puslapis atgyja savo unikaliomis spalvomis,
suteikiant menininkui tiesioginį ir ypatingą nuosavybės jausmą ir pasididžiavimą!
Jums reikės:
Internetinio ryšio, kad galėtumėte parsisiųsti nemokamą programėlę iš AppStore
ar GooglePlay. Android arba Apple išmaniojo įrenginio.
4D
vaizdui
gauti
reikia
parsisiųsti
spalvinimo
lapus
iš
http://www.quivervision.com/ Dėmesio, kai kurie paveikslėliai yra mokami.
Naudingos nuorodos:

https://www.youtube.com/watch?v=tBYm53L79YY
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Wonder Workshop, Dash & Dot Robots

Kas tai?
Dash ir Dot yra išmanūs robotai, pritaikyti smalsiems ir žingeidiems vaikams.
Animacijos, garsų ir šviesų dėka šie robotai tarytum atgyja ir skatina mokinių
kūrybingumą. Šiuose išmaniuose ir tvirtuose robotuose įmontuoti garsiakalbiai,
jutikliai, mikrofonai, šviesos ir varikliai, todėl mokiniai gali tyrinėti robotikos
pasaulį per kūrybinę ir interaktyvią veiklą. Tai puikus bendravimo,
bendradarbiavimo, programavimo mokymo įrankis.
Jums reikės:
Išmaniųjų robotukų Dash & Dot, planšetinių kompiuterių ar kitų išmaniųjų
mobiliųjų įrenginių. Į juos reikia įsidiegti programinė įrangą: Go, Xylo ir Path skirtos dar nemokantiems skaityti mokiniams, o Blockly ir Wonder – pažangesnės
programavimo platformos, skirtos vyresniems mokiniams. Programavimo kortelės
ir mokytojo knyga yra išleistos lietuvių kalba.
Naudingos nuorodos:https://www.makewonder.com/dash
https://www.youtube.com/watch?v=LA9py48X6_o
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Interaktyvieji iMO kubai

Kas tai?
Tai sprendimas, apjungiantis dinaminį sėdėjimą, aktyvų (kinestetinį) mokymąsi ir
skaitmeninį aktyvų (kinestetinį) mokymąsi į vieną bendrą mokymosi aplinką.
Pirmiausia interaktyvūs kubai „iMO“ yra sukurti kaip mokyklinis baldas kurti
lanksčią mokymosi aplinką. Išskiriamos trys mokymo metodikos: dinaminis
sėdėjimas, aktyvusis mokymasis ir aktyvusis skaitmeninis mokymasis. Atliekant
interaktyvias užduotis pamokos tampa ne tik spalvingesnės, linksmesnės, bet
sistema automatiškai generuoja rezultatus, mokiniai ir mokytoja tuoj pat gauna
grįžtamąjį ryšį.
Jums reikės:
Interaktyviųjų iMO kubų, jutiklių, paskyroshttp://www.i3learnhub.com/.
100 bazinių užduočių, kaip naudoti „iMO“ pamokose ir mokytojo knyga yra
išleistos lietuvių kalba.
Naudingos nuorodos: http://www.lantel.lt/svietimui/interkatyvus-kubai-imo/
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Kahoot

Kas tai?
Tai - žaidimo tipo nemokama mokymosi platforma, sukurta mokymo tikslais.
„Kahoot!“ – tai nemokamas internetinis įrankis, skirtas apklausoms, viktorinoms
ar diskusijoms organizuoti.
Didžiausias šio įrankio privalumas yra tas, kad jis veikia visose interneto
naršyklėse su įvairiais mobiliaisiais įrenginiais bei stacionariais kompiuteriais. Be
to, juo naudotis labai smagu, nes dalyviai skatinami varžytis, po kiekvieno
atsakymo pateikiamas asmeninis įvertinimas bei užimama vieta, o ryškios
spalvos bei smagi muzika sukuria ypatingą nuotaiką!
Kiekvienos veiklos bendrus rezultatus galima parsisiųsti į savo kompiuterį ar
planšetę iš karto po veikos ar vėliau. Bet kuria sukurta veikla (apklausa,
diskusija ar viktorina) galima pasidalinti su kitais kahoot vartotojais.
Jums reikės:
Internetinio ryšio, kompiuterio ar kito išmanaus įrenginio, užsiregistruoti
internetinėje svetainėje https://kahoot.com/
Mokinys, kad galėtų dalyvauti apklausoje, turi jungtis https://kahoot.it/ , įvesti
sistemos sugeneruotą prisijungimo kodą ir savo vardą.
Naudingos nuorodos:https://www.youtube.com/watch?v=PlXpKHH5kh0
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LearningApps.org

Kas tai?
Tai svetainė, kurioje galima kurti įvairiausius el. žaidimus ir interaktyvias
užduotis (kryžiažodžius, dėliones, korteles ir kt.) Tai labai patogu, nes nemokama,
visiems prieinama, galima naudoti ir klasės ekrane, ir asmeniniame įrenginyje.
Užduotys kuriamos nesudėtingai - sukurta daug šablonų, galima naudotis jau
sukurtų užduočių biblioteka.
Jums reikės:
Internetinio ryšio, kompiuterio ar kito išmanaus įrenginio, užsiregistruoti
internetinėje svetainėje https://learningapps.org/
Naudingos nuorodos:

https://www.youtube.com/watch?v=hNgFXHv6eIs
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Plickers

Kas tai?
Ši programa yra skirta mokyti, vertinti ir patiems mokiniams įsivertinti savo
gebėjimus, įsisavinti mokomąją medžiagą pamokoje. Programa nemokama,
mokiniai gauna individualius kodus, kurios kelia į viršų pasirinkę teisingą
atsakymą, mokytoja telefono ar planšetės pagalba kodus nuskenuoja. Klasės
ekrane akimirksniu gaunamas rezultatas.
Patogu, nes mokiniui nereikia turėti jokios įrangos.
Jums reikės:
Internetinio ryšio, mobilaus telefono ar planšetinio kompiuterio ( tinka tiek
„Android“, tiek „iOS“), jame įdiegti PLICKERS programėlę ir užsiregistruoti
internetinėje svetainėje https://www.plickers.com/
Mokinys, kad galėtų dalyvauti apklausoje, turi turėti savo kortelę, jas
atsispausdinti reikia iš čiahttps://www.plickers.com/cards
Naudingos nuorodos: h ttps://www.youtube.com/watch?v=bejiz2HzUz8
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P olleverywhere

Kas tai?
Tai įrankis, kurio pagalba labai greitai ir nesudėtingai galima kurti apklausas,
žodžių debesis, žymėti jausmų skalę, brėžti apklausų diagramas. Užduotims
sukurti parengta daug šablonų, rezultatas gaunamas vos mokiniui paspaudus
atsakymo mygtuką, ar parašius reikiamą žodį, frazę.
Jums reikės:
Internetinio ryšio, kompiuterio ar kito išmanaus įrenginio, užsiregistruoti
internetinėje svetainėje https://www.polleverywhere.com/ir sukurti apklausą.
Mokinys, kad galėtų dalyvauti apklausoje, turi jungtis https://pollev.com/ ir
įvesti sistemos sugeneruotą mokytojo prisijungimo vardą.
Naudingos nuorodos:
https://www.polleverywhere.com/how-it-works
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Quizizz

Kas tai?
Tai greitų apklausų, viktorinų įrankis. Naudodamiesi šiuo įrankiu, mokiniai ir
klausimą, ir atsakymus mato savo išmaniojo įrenginio ekrane. Tai puiki priemonė
pradinių klasių mokinių individualiai pažangai nustatyti, nes žaidimo (užduočių
atlikimo) pradžioje, kiekvienas mokinys gauna savo avatarą, gyvūnėlį, dirba
savarankiškai – užduotys pateikiamos visiems skirtinga tvarka, dirba savo
tempu, o baigęs darbą – stebi lyderių lentelę ir laukia savo rezultato.
Kad galėtumėte naudotis „Quizizz“ reikalingas internetas, tačiau įrankis
sukurtas taip, kad net trumpam sutrikus internetui, žaidimas nenutrūksta. Po
viktorinos mokytojas gali peržiūrėti mokinių atsakymus rezultatų suvestines.
Kuriant viktoriną svetainėje „Quizizz“ galima įterpti klausimus iš kitų, anksčiau
sukurtų, testų. Testą galima kurti tik kompiuteriu, ne planšete.
Jums reikės:
Internetinio ryšio, kompiuterio ir užsiregistruoti internetinėje svetainėje
http://quizizz.com
Mokinys, kad galėtų dalyvauti apklausoje, turi jungtis https://quizizz.com/join/
ir įvesti sistemos sugeneruotą prisijungimo kodą bei savo vardą.
Naudingos nuorodos:

https://www.youtube.com/watch?v=bz0fB4u9uF8
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Zygotebody

Kas tai?
Tai interaktyvios galimybės žmogaus kūno tema.
Šią programą mokytojas gali naudoti pasitelkęs interaktyvią lentą arba skirdamas
individualias užduotis mokiniams dirbantiems prie kompiuterių. Tai galimybė
tyrinėti žmogaus kūną ir visus organus 3D vaizdu.
Jums reikės:
Internetinio ryšio, kompiuterio ar kito išmanaus įrenginio ir apsilankyti svetainėje
https://www.zygotebody.com . Geriausiai veikia Firefox arba Google Chrome
naršyklėse.
Naudingos nuorodos:b
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1-2 klasių pamokų gairės taikant modernias technologijas

QR KODAS
Įvadinė dalis:
7-10 sakinių apie
pamokos temą ir jos
aktualumą.

Tema: “Susipažinkime kitaip”
Pirmoji - pažintinė pamoka, skirta pirmųjų klasių
mokiniams, naudojantis QR kodais.
Naudojantis QR kodu, susipažinti su klasės draugu.
Susipažins su QR kodo grafiniu vaizdu.
Ką “slepia” QR kodas?

Mokomasis
dalykas/dalykai

Integruota lietuvių kalbos ir informacinių technologijų
pamoka

Trukmė – kiek laiko būtų
skiriama šiai veiklai? Ar
tai vienkartinė pamoka,
ar tęstinė, t.y.
projektinė, veikla?

15 min.

Rekomenduojama
amžiaus grupė (klasė)

1 klasė

Reikalinga
įranga/priemonės

Projektorius arba interaktyvi lenta, planšetės, spalvoti
flomasteriai, popierius, paruoštos iš anksto QR kodo
kortelės su mokinių vardais.
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Koks tai darbas:
individualus, porose ar
grupelėse?

Pamokos veiklos
“žingsnis po žingsnio”
(galima įkelti ir vaizdinės
medžiagos bei naudojamų
priemonių nuotraukų)

Grupinis

1. Mokytojos vardo spėliojimas - šifravimas.
2. Planšetės įjungimas, programos radimas.
3. Mokytojos vardo – QR kodo nuskaitymas.
4. Mokytojos prisistatymas.
5. QR kodų išdalinimas mokiniams su bendraklasių
vardais.
6. Vardų nuskaitymas planšetėmis, skaitymas.
7. Mokinių pasikeitimas sėdėjimo vietomis su
bendraklasiais.
8. Savo vardo nuskaitymas planšetėmis.
9. Refleksija. Kas slėpėsi po kodu?
10. Ką galiu paslėpti daugia? (tęsiama kitą pamoką)

Ko mokiniai išmoks šioje
pamokoje?

Bendradarbiavimo, bendravimo, IT pradmenų.

Papildomi informaciniai
šaltiniai, pvz., QR kodai,
internetinės svetainės ir
kt., kuriuose galima būtų
rasti papildomos
informacijos apie
pamokos temą

QR SCANNER
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Lietuvos istorijos žinių patikrinimas -”Proto mūšis”

Įvadinė dalis:
7-10 sakinių apie
pamokos temą ir jos
aktualumą.

Tikslas: Lietuvos istorijos žinių patikrinimas pradinių
klasių mokiniams.
Uždaviniai:
Mokiniai gebės pritaikyti turimas žinias praktikoje,
Naudodamiesi pateiktais faktais ir loginiu mąstymu
įvardins pateiktą istorinį įvykį,
Prisimins ir pagilins jau turimas žinias apie Lietuvos
istorijos įvykius.

Mokomasis
dalykas/dalykai

Trukmė – kiek laiko būtų
skiriama šiai veiklai? Ar
tai vienkartinė pamoka,
ar tęstinė, t.y.
projektinė, veikla?

Rekomenduojama
amžiaus grupė (klasė)

Reikalinga
įranga/priemonės

Koks tai darbas:
individualus, porose ar
grupelėse?

Pasaulio pažinimas

Vienkartinė pamoka, laiko trukmė 10 min.

Pirma klasė

Kompiuteris ir projektorius.

Darbas grupėse, pasitarę mokiniai pateikia atsakymus,
pasitikriname,
tašką.
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Pamokos veiklos
“žingsnis po žingsnio”
(galima įkelti ir vaizdinės
medžiagos bei naudojamų
priemonių nuotraukų)

Vaikams

bus

pateikiami

klausimai su užslėptais

atsakymais
Atsakymai bus paslėpti po pateiktomis nuorodomis

Ko mokiniai išmoks šioje
pamokoje?

Prisimins ir pagilins jau turimas žinias apie Lietuvos

Papildomi informaciniai
šaltiniai, pvz., QR kodai,
internetinės svetainės ir
kt., kuriuose galima būtų
rasti papildomos
informacijos apie
pamokos temą

PowerPoint, skaidrės

istorijos įvykius.

Žaidžiame matematiką

Įvadinė dalis:
7-10 sakinių apie
pamokos temą ir jos
aktualumą.

Pamokos tema: žaidžiame matematiką. Pamoka
skirta pasikartoti reiškinius, lygtis ir atlikti
aritmetinius veiksmus.

Mokomasis
dalykas/dalykai

Matematika

Trukmė – kiek laiko būtų
skiriama šiai veiklai? Ar
tai vienkartinė pamoka,

Apie 22 min. Tęstinė pamoka
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ar tęstinė, t.y.
projektinė, veikla?

Rekomenduojama
amžiaus grupė (klasė)

3-4 klasė

Reikalinga
įranga/priemonės

Planšetės, išmanieji mobilieji telefonai arba
kompiuteriai. Kompiuterinės programos: Quizizz. QR
code generator, QR code reader

Koks tai darbas:
individualus, porose ar
grupelėse?

Individualus

Pamokos veiklos
“žingsnis po žingsnio”
(galima įkelti ir vaizdinės
medžiagos bei naudojamų
priemonių nuotraukų)

Mokiniai pamokos metu atlieka testą.

Ko mokiniai išmoks šioje
pamokoje?

Pasitikrino savo gebėjimus ir žinias.

Papildomi informaciniai
šaltiniai, pvz., QR kodai,
internetinės svetainės ir
kt., kuriuose galima būtų
rasti papildomos
informacijos apie
pamokos temą
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Metų laikų kartojimas panaudojant Plickers programą

Įvadinė dalis:

Mokėti išvardinti metų laikus, skirti jų požymius, žinoti

7-10 sakinių apie pamokos
temą ir jos aktualumą.

eiliškumą. Žinoti kiekvieno metų laiko mėnesius.

Mokomasis
dalykas/dalykai

Pasaulio pažinimas

Trukmė – kiek laiko būtų
skiriama šiai veiklai? Ar tai
vienkartinė pamoka, ar
tęstinė, t.y. projektinė,
veikla?

Vienkartinė pamoka

Rekomenduojama
amžiaus grupė (klasė)

1 klasė

Reikalinga
įranga/priemonės

Projektorius, kompiuteris, išmanusis telefonas arba

Koks
tai
darbas:
individualus, porose ar
grupelėse?
Pamokos veiklos “žingsnis
po žingsnio” (galima įkelti
ir vaizdinės medžiagos bei
naudojamų
priemonių
nuotraukų)

planšetinis kompiuteris, plickers kortelės.
Individualus

Skelbiama pamokos tema, uždaviniai. Vaikai atlieka
įvairias

kartojimo

užduotis

(pratybos,

dalinamoji

medžiaga). Pasiekimų įsivertinimui atliekamas testas,
sudarytas Plickers programa.

Ko mokiniai išmoks šioje Žinos metų laikus, jų požymius ir mėnesius.
pamokoje?
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Papildomi
informaciniai
šaltiniai, pvz., QR kodai,
internetinės svetainės ir
kt., kuriuose galima būtų
rasti
papildomos
informacijos apie pamokos
temą

https://www.plickers.com/library

NAMINIAI GYVŪNAI
Įvadinė dalis:

Sužinoti, kokie yra naminiai gyvūnai. Susipažinti su jų

7-10 sakinių apie pamokos
temą ir jos aktualumą.

išvaizda

ir

skleidžiamais

PASAULIO PAŽINIMAS

Trukmė – kiek laiko būtų
skiriama šiai veiklai? Ar tai
vienkartinė pamoka, ar
tęstinė, t.y. projektinė,
veikla?

VIENKARTINĖ PAMOKA

Rekomenduojama
amžiaus grupė (klasė)

II KLASĖ

Koks
tai
darbas:
individualus, porose ar
grupelėse?

(planšetė)

Išsiaiškinti kokią naudą teikia naminiai gyvūnai.

Mokomasis
dalykas/dalykai

Reikalinga
įranga/priemonės

garsais

SPALVINIMO KNYGELĖS, PIEŠTUKAI, GYVŪNŲ KORTELĖS
- OCTAGON ANIMAL 4D+ ,PLANŠETĖS.

individualus ir grupelėse
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Pamokos veiklos “žingsnis
po žingsnio” (galima įkelti
ir vaizdinės medžiagos bei
naudojamų
priemonių
nuotraukų)

Supažindinus

su

pamokos

tikslu,

perskaitomi

vadovėlyje esantys teiginius.
Žiūrime filmuką “Naminiai gyvūnai”

- išmaniųjų

robotų.
Darbas grupėse - naminių gyvūnų nauda (wikipedija).
,,Atgaivink gyvūną” – Octagon Animal 4D+ ir spalvinimo
pieštukai knygelės
Refleksija- greitos apklausos metodas-žaidimas

Ko mokiniai išmoks šioje
pamokoje?

Išmoks atpažinti naminius gyvūnus ir sužinos kokią

Papildomi
informaciniai
šaltiniai, pvz., QR kodai,
internetinės svetainės ir
kt., kuriuose galima būtų
rasti
papildomos
informacijos apie pamokos
temą

ANIMAL 4D+ programa

naudą teikia žmogui.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Naminiai_gyv%C5%ABnai
Naminiai gyvūnai www.ismaniejirobotai.lt 1-4 klasei.
Dirba ir planšetėse
https://www.youtube.com/watch?v=l8DSAZTe7i4
https://www.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/4-muzi
ka/206-dainele-apie-naminius-gyvunus

ANGLŲ KALBA SU LAQ: NAMINIAI GYVŪNAI
įvadinė dalis:

Tai antros klasės pamoka, skirta anglų kalbos žodynui

7-10 sakinių apie pamokos
temą ir jos aktualumą.

plėsti, integruota su gamtos pažinimu. Kalbėdami apie
naminius

gyvūnus

mokiniai

jaučia

emocinį

pasitenkinimą , nes pasakoja apie tai, kas jiems
patinka. Noriai apibūdina savo auginamus gyvūnėlius,
kokie jie, ką mėgsta daryti. Taip vaikams lengviau
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įsiminti naujus anglų kalbos žodžius, nes tai susiję su
jų patirtimi.
Mokomasis
dalykas/dalykai

Anglų kalba ir pasaulio pažinimas.

Trukmė – kiek laiko būtų
skiriama šiai veiklai? Ar tai
vienkartinė pamoka, ar
tęstinė, t.y. projektinė,
veikla?

15 min.

Rekomenduojama amžiaus
grupė (klasė)

2 klasė

Reikalinga
įranga/priemonės

LaQ ir Quiver paveikslėliai , planšetinis kompiuteris

Koks
tai
darbas:
individualus, porose ar
grupelėse?

grupelės

Pamokos veiklos “žingsnis
po žingsnio” (galima įkelti
ir vaizdinės medžiagos bei
naudojamų
priemonių
nuotraukų)

Aptariam pamokos temą ir uždavinį
Aiškinamės

grupelėse,

kokie

naminiais ( galima panaudoti

gyvūnai

vadinami

Mindly programėlę),

aptariam svarbiausius požymius
Mokiniai įvardina, kokius gyvūnus augina namuose
Mokomės naminių gyvūnų pavadinimus anglų kalba
Mokytoja grupelėms išdalina paveikslėlius, parodo juos
per Quiver
Pasiskirstę grupelėse vaikai dėlioja:
pavadinimą lietuviškai,
angliškai.
Grupelės rodo, ką nuveikė
Refleksija
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Ko mokiniai išmoks šioje
pamokoje?

Išmoks skirti naminius gyvūnus, naujų žodžių anglų
kalba, lavins kūrybiškumą

Papildomi
informaciniai
šaltiniai, pvz., QR kodai,
internetinės svetainės ir
kt., kuriuose galima būtų
rasti
papildomos
informacijos apie pamokos
temą

PASAULIO PAŽINIMO PAMOKA SU POWER POINT
Įvadinė dalis:
7-10 sakinių apie pamokos
temą ir jos aktualumą.

Pamokų metu bus kalbama apie Lietuvos augaliją,
jos

paplitimą.

Visa

augalija

skirstoma

pagal

augimvietes.
Viena iš augalų grupių – gėlės. Tema aktuali, nes vaikai
klasėje bei mokyklos teritorijoje patys augina gėles,
jas prižiūri.

Mokomasis
dalykas/dalykai

Pasaulio pažinimas.

Trukmė – kiek laiko būtų 5 minutės pamokos pabaigai.
skiriama šiai veiklai? Ar tai Tai bus tęstinė pamoka apie augaliją, augalų grupes.
vienkartinė pamoka, ar
tęstinė, t.y. projektinė,
veikla?
Rekomenduojama amžiaus
grupė (klasė)

1 klasė

Reikalinga
įranga/priemonės

Kompiuteris, projektorius
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Koks
tai
darbas:
individualus, porose ar
grupelėse?

individualus

Pamokos veiklos “žingsnis
po žingsnio” (galima įkelti
ir vaizdinės medžiagos bei
naudojamų
priemonių
nuotraukų)

Gėlių nuotraukos ir kambarinės gėlės

Ko mokiniai išmoks šioje
pamokoje?

Atpažinti ir apibūdinti gėlių požymius.

Papildomi
informaciniai
šaltiniai, pvz., QR kodai,
internetinės svetainės ir
kt., kuriuose galima būtų
rasti
papildomos
informacijos apie pamokos
temą
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3-4 klasių pamokos taikant modernias technologijas

Susipažinimas su žmogaus kraujotakos sistema
Įvadinė dalis:
7-10 sakinių apie pamokos
temą ir jos aktualumą.

Supažindinama

su

žmogaus

kraujotakos

sistemos

organais. Tai Sistema, kuri aprūpina organizmo ląsteles
maisto medžiagomis ir pašalina nenaudingus apykaitos
produktus.

Šią

užduotį

vykdo

kraujas. Mokomasi

pasimatuoti pulsą ramybės būsenoje ir po krūvio.
Mokomasis
dalykas/dalykai

Pasaulio pažinimas

Trukmė– kiek laiko būtų Vienkartinė pamoka
skiriama šiai veiklai? Ar tai
vienkartinė pamoka, ar
tęstinė, t.y. projektinė,
veikla?
Rekomenduojama
amžiaus grupė (klasė)
Reikalinga
įranga/priemonės

Koks tai darbas:
individualus, porose ar
grupelėse?
Pamokos veiklos
“žingsnis po žingsnio”
(galima įkelti ir vaizdinės
medžiagos bei
naudojamų priemonių
nuotraukų)

4kl.

Kompiuteris, interaktyvi

lenta, rašikliai, užduotys

lapuose

Individualus

Trumpa pasaka apie širdį. Pamokos tikslo skelbimas.
Susipažinimas su vadovėlio informacija.
sistemos

demonstracija

svetainėje

Kraujotakos

“Zygote

body”.

Individualus darbas – užduotys lapuose. Mokosi matuoti
pulsą. Apibendrinimas skaidrės:
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file:///C:/Users/Mokinys%201/AppData/Local/Microsoft
/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/P
CXL46DF/%C5%A1irdis%20[Compatibility%20Mode].pdf
Ko mokiniai išmoks šioje
pamokoje?

Atpažinti ir parodyti kraujotakos sistemos organus
žmogaus.

Įvardyti

kraujotakos

sistemų

funkcijas.

Išmatuoti pulsą ramybės būsenoje ir po krūvio
Papildomi informaciniai
šaltiniai, pvz., QR kodai,
internetinės svetainės ir
kt., kuriuose galima būtų
rasti papildomos
informacijos apie pamokos
temą

Internetinė svetainės “Zygote body”, jimbopradinis”

PAŽINKIME IR DIDŽIUOKIMĖS SAVO LIETUVOS ISTORIJA
Įvadinė dalis:
7-10 sakinių apie pamokos
temą ir jos aktualumą.

Švenčiant Lietuvos valstybingumo 100-metį, mokiniams
būtina

pakartoti

savo

gimtojo

krašto

istorijos

pagrindinius įvykius.
Pamokos uždavinys: mokiniai, dirbdami grupėmis,
draugams pristatys po vieną istorinį įvykį, kuriuo
didžiuojasi lietuvių tauta.

Mokomasis
dalykas/dalykai

Istorija,

lietuvių

kalba,

dailė, muzika, į veiklą

integruojant informatikos dalyką. Veikla vykdoma
naudojant mobiliuosius įrenginius.
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Trukmė– kiek laiko būtų
skiriama šiai veiklai? Ar tai
vienkartinė pamoka, ar
tęstinė, t.y. projektinė,
veikla?

Projektinė. Ankstesnėse pamokose mokiniai aptarė,
kokius svarbiausius istorinius įvykius jie žino, vykdė
apklausą tarp šeimos narių ir giminaičių, kokiais
istoriniais įvykiais, jų manymu, didžiuojasi kiekvienas
lietuvis ir kodėl. Pamokos metu mokiniai praplės savo
žinias

apie

šiuos

istorinius

įvykius,

ieškodami

medžiagos internete, vadovėlyje ir pristatydami juos
savo draugams. Lietuvių kalbos pamokose mokiniai
kuria rašinėlius apie pasirinktą istorinę asmenybę,
dailės pamokose piešia minimus istorinius įvykius, o
muzikos pamokose mokosi lietuvių liaudies dainas.
Rekomenduojama amžiaus
grupė (klasė)
Reikalinga
įranga/priemonės
Koks tai darbas:
individualus, porose ar
grupelėse?
Pamokos veiklos “žingsnis
po žingsnio” (galima įkelti
ir vaizdinės medžiagos bei
naudojamų priemonių
nuotraukų)

Ko mokiniai išmoks šioje
pamokoje?

4

Multimedijos komplektas, mobilūs įrenginiai.

Grupėmis

Mokiniai suskirstomi grupelėmis.
Kiekviena grupelė gauna užduotį išsamiai parengti ir
pristatyti po vieną svarbų Lietuvos istorinį įvykį .
Užduotis pateikiama naudojant QR kodą.

Pasikartos (išmoks) Lietuvos svarbiausius istorinius
įvykius ir
gebės išsamiai ir kūrybiškai juos pristatyti draugams.
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Papildomi informaciniai
šaltiniai, pvz., QR kodai,
internetinės svetainės ir
kt., kuriuose galima būtų
rasti papildomos
informacijos apie pamokos
temą

Pirmieji gyventojai Lietuvos teritorijoje
Įvadinė dalis:
7-10 sakinių apie pamokos
temą ir jos aktualumą.

Tikslas – supažindinti mokinius su pirmaisiais Lietuvos
gyventojais.
Uždaviniai:
1.

Remiantis ekskursijos metu gauta informacija,
įgis žinių apie pirmuosius Lietuvos gyventojus.

2.

Naudojantis Mindly programa sudarys minčių
žemėlapį apie pirmuosius Lietuvos gyventojus.

Mokomasis
dalykas/dalykai

Pasaulio pažinimas

Trukmė– kiek laiko būtų
skiriama šiai veiklai? Ar tai
vienkartinė pamoka, ar
tęstinė, t.y. projektinė,
veikla?

Pamoka - projektas

Rekomenduojama
amžiaus grupė (klasė)
Reikalinga
įranga/priemonės

3 klasė

IKT, Išvyka į Kernavės muziejų (edukacinė programa
“Viru viru košę”)
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Koks tai darbas:
individualus, porose ar
grupelėse?
Pamokos veiklos “žingsnis
po žingsnio” (galima įkelti
ir vaizdinės medžiagos bei
naudojamų priemonių
nuotraukų)

Grupėse

1. Prisimename

svarbiausius

dalykus,

kuriuos

sužinojome edukacijos metu.
2. Naudojantis
planšetėse

Mindly

programa

sudaro

minčių

mokiniai
žemėlapį

savo
apie

pirmuosius Lietuvos gyventojus.
3. Naudojantis internetu, su mokytojos pagalba
minčių žemėlapis detalizuojamas.
4. Naudojant interaktyvią lentą apžiūrimi darbo
įrankiai, gyvenamos teritorijos, drabužiai ir kt.
5. Naudojant

Learningapps

sukurtą

programėlę

atliekama praktinė užduotis: reikia sugrupuoti,
kurie objektai priklauso pirmiesiems Lietuvos
gyventojams, o kurie – ne.
6. Pamokos apibendrinimas.
Ko mokiniai išmoks šioje
pamokoje?

Įgis istorinių žinių apie pirmuosius Lietuvos gyventojus.

Papildomi informaciniai
šaltiniai, pvz., QR kodai,
internetinės svetainės ir
kt., kuriuose galima būtų
rasti papildomos
informacijos apie pamokos
temą

Mindly, Learningapps, internetas.
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Lietuvos miestai
Įvadinė dalis:

Pasaulio pažinimo pamokų metu nagrinėjome Lietuvos

7-10 sakinių apie pamokos
temą ir jos aktualumą.

žemėlapį. Vienas iš mokomųjų tikslų – Lietuvos miestai.
Šios pamokos metu mokiniai pagal pateiktus raktinius
žodžius

gebės

teisingai

įvardinti

6-8

miestų

pavadinimus.
Uždaviniai:
1.

Perskaitys ir suvoks pateiktą klausimą.

2.

Pagal raktinį žodį atpažins miestą.

3.

Teikdami

atsakymą,

gebės

naudotis

Kahoot programėle.
Mokomasis
dalykas/dalykai
Trukmė– kiek laiko būtų
skiriama šiai veiklai? Ar tai
vienkartinė pamoka, ar
tęstinė, t.y. projektinė,
veikla?
Rekomenduojama
amžiaus grupė (klasė)
Reikalinga
įranga/priemonės
Koks tai darbas:
individualus, porose ar
grupelėse?

Pasaulio pažinimas

Žinių įtvirtinimo pamoka. Veiklos trukmė 10-15 minučių

4 klasė

Kompiuteris, planšetės, interaktyvus ekranas

Individualus

Pamokos veiklos “žingsnis
po žingsnio” (galima įkelti
ir vaizdinės medžiagos
bei naudojamų priemonių
nuotraukų)
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Ko mokiniai išmoks šioje
pamokoje?

Išmoks naudotis Kahoot programėle ir įvardins Lietuvos

Papildomi informaciniai
šaltiniai, pvz., QR kodai,
internetinės svetainės ir
kt., kuriuose galima būtų
rasti papildomos
informacijos apie pamokos
temą

www.kahoot.com, www.kahoot.it, www.vikipedija.lt
,

miestus.

www.eduka.lt

SAULĖS SISTEMA
Įvadinė dalis:

Pamokos tikslas – naudojant Octagon Space 4D+

7-10 sakinių apie pamokos
temą ir jos aktualumą.

programą mokiniai dirbdami poromis susipažins su
Saulės sistema ir gebės išvardyti jos planetas pagal jų
eiliškumą ir radus informaciją ją susisteminti.

Mokomasis
dalykas/dalykai

Pasaulio pažinimas, integruotas į matematiką, anglų

Trukmė– kiek laiko būtų
skiriama šiai veiklai? Ar tai
vienkartinė pamoka, ar
tęstinė, t.y. projektinė,
veikla?

Tęstinė ir projektinė veiklos (ekskursija į Molėtų

Rekomenduojama
amžiaus grupė (klasė)
Reikalinga
įranga/priemonės

kalbą

observatoriją naktį, į planetariumą)

4 klasė

Planšetiniai kompiuteriai, kuriuose būtų įdiegta Space
4D+ programa
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Koks tai darbas:
individualus, porose ar
grupelėse?
Pamokos veiklos “žingsnis
po žingsnio” (galima įkelti
ir vaizdinės medžiagos
bei naudojamų priemonių
nuotraukų)

poromis

1.

Naudojant

minčių

lietaus

metodą

išsiaiškiname, ką mokiniai jau žino
2.

Filmuko demonstracija

3.

Dirbdami poromis randa informaciją Space
4D+ programoje pagal sudarytus klausimus:
a) kelinta planeta Saulės sistemoje yra Žemė?
b) Kuri planeta yra arčiausiai Saulės?
c) Kurios planetos yra dujinės?
d) Iš ko sudaryta Saulė?
e) Kurios planetos yra kietos būsenos?
f) Kokius palydovus turi planetos?
g) Kurios planetos turi žiedą?
h) Per kiek dienų Žemė apskrieja Saulę?

4.

Naudojant Kahoot

programą atliekame

mokinių apklausą
Ko mokiniai išmoks šioje
pamokoje?

Išvardinti

Saulės

sistemos

planetas,

nurodyti

jų

Papildomi informaciniai
šaltiniai, pvz., QR kodai,
internetinės svetainės ir
kt., kuriuose galima būtų
rasti papildomos
informacijos apie pamokos
temą

https://www.lrt.lt/vaikams/mokiniams/1-mokslas/551

eiliškumą ir kaip jos atrodo

8-saules-sistema
https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/our-solar-s
ystem/overview/
Solar walk Liteprograma
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Gyvūno aprašymas
Įvadinė dalis:

Supažindinti

su gyvūnais, gebės juos įvardyti,

7-10 sakinių apie pamokos
temą ir jos aktualumą.

nuspalvinti, aprašyti. Pamokoje naudojama Quiver

Mokomasis
dalykas/dalykai

Integruota lietuvių kalba, pasaulio pažinimo, dailės ir

programa.

muzikos pamoka

Trukmė – kiek laiko būtų
skiriama šiai veiklai? Ar tai
vienkartinė pamoka, ar
tęstinė, t.y. projektinė,
veikla?

Vienkartinė pamoka

Rekomenduojama amžiaus
grupė (klasė)

4 klasė

Reikalinga
įranga/priemonės

QR kodai, planšetės, kortelės, K. Sen Sansas ŽVĖRIŲ

Koks tai darbas:
individualus, porose ar
grupelėse?
Pamokos veiklos “žingsnis
po žingsnio” (galima įkelti
ir vaizdinės medžiagos bei
naudojamų
priemonių
nuotraukų)

KARNAVALAS įrašas, spalvinimo priemonės.

Individualus ir grupėmis.

Paskelbus temą išdalinami mokiniams QR kodai;
Mokiniai įvardija gyvūną ir nuspalvina;
Gyvūną aktyvina ir stebi;
Aprašo gyvūną, jo išvaizdą ir skleidžiamus garsus;
Klausydami Žvėrių karnavalo atpažįsta savo aprašomą
gyvūną;
Mokinių darbų paroda klasėje.
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Ko mokiniai išmoks šioje
pamokoje?

Atpažinti gyvūnus stebint, girdint, aprašyti, muzikos
garsų pagalba charakterizuoti gyvūnus, mokiniai vystys
smulkiąją motoriką, lavins vaizduotę ir klausą.

Papildomi informaciniai
šaltiniai, pvz., QR kodai,
internetinės svetainės ir
kt., kuriuose galima būtų
rasti papildomos
informacijos apie pamokos
temą

QR kodai, internetinės svetainės.

Projektinis darbas ”Žmogaus kūnas”
Įvadinė dalis:

Pamokos tema: “Žmogaus plaštakos kaulų darbingumas

7-10 sakinių apie pamokos
temą ir jos aktualumą.

rašymo metu.
Naudodami Humanoid 4D+ susipažins su plaštakos
kaulais. Juos suskaičiuos. Aiškinsis, kiek kaulų dirba
rašant. Mokysis taisyklingai laikyti rašymo priemonę.

Mokomasis

Matematika, pasaulio pažinimas.

dalykas/dalykai

Trukmė – kiek laiko būtų

Projektinė veikla ( 1 mokslo metai).

skiriama šiai veiklai? Ar tai
vienkartinė
tęstinė,

t.y.

pamoka,

ar

projektinė,

veikla?
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Rekomenduojama

Pradinės klasės

amžiaus grupė (klasė)
Reikalinga

Humaniod 4D+

įranga/priemonės

Koks

tai

individualus,

3D pieštukas

darbas:
porose

Darbas poromis

ar

grupelėse?
Pamokos veiklos “žingsnis

Naudodami Humanoid 4D+ suras skeleto kauluose

po žingsnio” (galima įkelti

plaštaką, suskaičiuos plaštaką sudarančių kaulų kiekį,

ir vaizdinės medžiagos bei

aiškinsis, kurie plaštakos kaulai dirba rašant. Mokysis

naudojamų

teisingai laikyti rašymo priemonę.

priemonių

nuotraukų)
Ko mokiniai išmoks šioje

Žinos kiek kaulų sudaro plaštaką, stengsis teisingai

pamokoje?

rašyti rašymo priemonę.

Papildomi

informaciniai www.ismaniejirobotai.lt

šaltiniai, pvz., QR kodai,
internetinės

svetainės

ir

kt., kuriuose galima būtų
rasti

papildomos

informacijos apie pamokos
temą

Antonimai
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Įvadinė dalis:
7-10 sakinių apie pamokos
temą ir jos aktualumą.

Integruota anglų kalbos

ir informacinių techologijų

pamoka. Mokiniai atlikdami įvairias žaidybine forma
pateiktas užduotis susipažins su antonimų sąvoka,
gebės surasti antonimų poras, gebės pateikti pavyzdžių
iš artimos aplinkos. Gebės naudotis informacinių
technologijų priemonėmis.

Mokomasis
dalykas/dalykai

Anglų kalba/Informacinės technologijos

Trukmė – kiek laiko būtų
skiriama šiai veiklai? Ar tai
vienkartinė pamoka, ar
tęstinė, t.y. projektinė,
veikla?

Pamoka

Rekomenduojama
amžiaus grupė (klasė)

4

Reikalinga
įranga/priemonės

Planšetiniai kompiuteriai, išmanioji lenta, personalinis
arba stacionarus kompiuteris (mokytojui),

QR kodų

skaitytuvas
Koks
tai
darbas:
individualus, porose ar
grupelėse?
Pamokos veiklos “žingsnis
po žingsnio” (galima įkelti
ir vaizdinės medžiagos bei
naudojamų
priemonių
nuotraukų)

Individualus

Žaidimas “Milžinai nykštukai”
Supažindinimas su antonimais, pateikiant pavyzdžius
vizualiai (“apsidairyk aplinkui”)
Praktinės užduotys planšetėse
Refleksija
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Ko mokiniai išmoks šioje
pamokoje?

Mokiniai

išmoks

įvardinti

antonimus, gebės juos

panaudoti šnekamojoje kalboje, praplės žodyną

Papildomi
informaciniai
šaltiniai, pvz., QR kodai,
internetinės svetainės ir
kt., kuriuose galima būtų
rasti
papildomos
informacijos apie pamokos
temą

Kelionė po pasaulio žemėlapį
Įvadinė dalis:

Pamokos tikslas – naudodamiesi interaktyviu įrankiu

7-10 sakinių apie pamokos
temą ir jos aktualumą.

DASH&DOT, mokiniai pakartos pagrindines pasaulio šalis
(Š, P, R, V) ir gebės įvardinti bent tris pasaulio
valstybes, nurodydami jų sostines.
Uždaviniai:
1.

pasiskirstę grupėmis pagal pasaulio šalis, mokiniai

gebės įvardinti bent tris ta kryptimi esančias valstybes;
2.

naudodamiesi

mokiniai

interaktyviu

užprogramuos

robotą

įrankiu

DASH&DOT,

pajudėti

reikiama

kryptimi ir įvardinti tris valstybes anglų kalba;
3.

naudodamiesi

mokiniai

interaktyviu

užprogramuos

robotą

įrankiu

DASH&DOT,

pajudėti

reikiama

kryptimi ir įvardinti minėtų valstybių sostines anglų
kalba.
Mokomasis
dalykas/dalykai

Geografija, anglų k.
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Trukmė – kiek laiko būtų
skiriama šiai veiklai? Ar tai
vienkartinė pamoka, ar
tęstinė, t.y. projektinė,
veikla?

1 pamoka, veikla tęstinė

Rekomenduojama
amžiaus grupė (klasė)

4 klasė

Reikalinga
įranga/priemonės

Interaktyvus įrankis DASH&DOT, žemėlapis, anglų k.

Koks
tai
darbas:
individualus, porose ar
grupelėse?
Pamokos veiklos “žingsnis
po žingsnio” (galima įkelti
ir vaizdinės medžiagos bei
naudojamų
priemonių
nuotraukų)

žodynas
Darbas grupelėse

1.

Mokiniai žemėlapyje parodo keturias
pagrindines pasaulio šalis ir jas įvardina.

2.

Naudodami 4 spalvų pieštukus, mokiniai
suskirstomi į grupes, kurios atitinka tam tikrą
pasaulio šalį: šiaurę, pietus, rytus ir vakarus.

3.

Savo grupelėje mokiniai užprogramuoja
roboto kryptį pagal pasaulio šalį.

4.

Mokiniai užprogramuoja robotą pasakyti savo
pasirinktų trijų valstybių pavadinimus anglų k.

5.

Priešingos pasaulio šalies grupės mokiniai
stebėdami demonstraciją

6.

Refleksija. įvardins paminėtų valstybių
sostines anglų k.

Ko mokiniai išmoks šioje
pamokoje?

Pakartos pasaulio žemėlapį ir pagilins geografijos ir
anglų k. žinias.
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Papildomi
informaciniai
šaltiniai, pvz., QR kodai,
internetinės svetainės ir
kt., kuriuose galima būtų
rasti
papildomos
informacijos apie pamokos
temą

QR kodai žemėlapiui ir žodynui internete.

Įtvirtinkime daiktavardį su IMO kubais
Įvadinė dalis:
7-10 sakinių apie pamokos
temą ir jos aktualumą.

Vaikai nagrinėjo pamokų ciklą apie daiktavardį.
Mokėsi juos atpažinti sakiniuose. Teisingai įvardijo
daiktavardžius artimiausioje aplinkoje. Plėtė žodyną.
Stengėsi įsidėmėti į kokius klausimus jie atsako. Mokėsi
jų rašybos taisykles, jas taikė atlikdami

įvairias

užduotis. Su duotais daktavardžiais sugalvojo ir rašė
sakinius.
Mokomasis
dalykas/dalykai

Lietuvių kalba

Trukmė – kiek laiko būtų
skiriama šiai veiklai? Ar tai
vienkartinė pamoka, ar
tęstinė, t.y. projektinė,
veikla?

Vienkartinė pamoka. 15 min. pamokos pabaigoje.

Rekomenduojama amžiaus
grupė (klasė)

3 klasė

Reikalinga
įranga/priemonės

Projektorius, IMO kubai, paruošti sakiniai skaidrėse.

Koks
tai
darbas:
individualus, porose ar
grupelėse?

Individualus
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Pamokos veiklos “žingsnis
po žingsnio” (galima įkelti
ir vaizdinės medžiagos bei
naudojamų
priemonių
nuotraukų)

1.

Skelbiama pamokos tema ir uždavinys.

2.

Prisimenama, kas yra daiktavardis, į kokius
klausimus jis atsako.

3.

Atliekamos įvairios užduotys (sakytinės ir
rašytinės).

4.

Refleksijai
panaudojami

pamokos

IMO kubai ir paruošti sakiniai

skaidrėse. Mokiniai skaito sakinį ir
IMO

kubo

įtvirtinimui

sieną,

atsuka tą

kiek tame sakinyje yra

daiktavardžių.
Ko mokiniai išmoks šioje
pamokoje?

Įtvirtins žinias apie daiktavardį.

Papildomi
informaciniai
šaltiniai, pvz., QR kodai,
internetinės svetainės ir
kt., kuriuose galima būtų
rasti
papildomos
informacijos apie pamokos
temą

Istorinės Lietuvos sostinės
Įvadinė dalis:
7-10 sakinių apie pamokos
temą ir jos aktualumą.

Supažindinti

su

Lietuvos

istorinėmis

sostinėmis:

Kernavė, Trakai, Vilnius ir Kaunas. Išaiškinti istorines
sąlygas, kuriomis buvo kuriamos sostinės. Naudojantis
žemėlapių,

supažindinti

su

geografine

padėtimi.

Nustatyti

prie kokių vandens telkinių įsikūrusios

sostinės
Temos

aktualumas susijęs su Lietuvos šimtmečio

minėjimu.
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Mokomasis
dalykas/dalykai

Istorija ir geografija,

Trukmė – kiek laiko būtų
skiriama šiai veiklai? Ar
tai vienkartinė pamoka,
ar
tęstinė,
t.y.
projektinė, veikla?

Vienkartinė pamoks

Rekomenduojama
amžiaus grupė (klasė)

4 klasė

Reikalinga
įranga/priemonės

Žemėlapis, kompiuteris, Lego Mindstorm, iliustracijos,

Koks
tai
darbas:
individualus, porose ar
grupelėse?

nuotraukos,
Darbas poromis

Pamokos
veiklos
“žingsnis po žingsnio”
(galima įkelti ir vaizdinės
medžiagos
bei
naudojamų
priemonių
nuotraukų)

Surasti medžiagą, susijusią su nagrinėjama tema

Ko mokiniai išmoks šioje
pamokoje?

Išmoks naudotis žemėlapiu, surasti Lietuvos sostines,

Papildomi informaciniai
šaltiniai, pvz., QR kodai,
internetinės svetainės ir
kt., kuriuose galima būtų
rasti
papildomos
informacijos
apie
pamokos temą

QR kodai, internetinės svetainės

naudojantis Lego Mindstorm, IT technologijomis
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