Kaip pradėti dirbti ,,Pamokų bloknote“

• Atidaroma MS Teams aplikacijos dalis ,,Komanda“
• Pasirenkamas ,,Mokomasis bloknotas“
• Sekcija ,,Sveiki“ – puslapis ,,Susitarimai“
• Sekcija ,,Tik pedagogams“ – įtraukiamos kitos sekcijos:
,,Teminiai planai“, ,,Pasiruošimas pamokoms“
• Sekcija ,,Teminiai planai“ –
puslapis ,,2021 vasario 1-5“, ,,2021 vasario 1-20“
• Sekcija ,,Pasiruošimas pamokoms“ –
puslapis ,,2021-02-01“, ,,2021-02-02“
• Sekcija ,,Turinio biblioteka“ (skirta mokiniams) –
įtraukiamos kitos sekcijos: ,,Teminis planas“, ,,Pamokos“
• Sekcija ,,Teminis planas“ –
puslapis ,,Teminio plano laikotarpis“
• Sekcija ,,Pamokos“ – puslapis ,,2021-02-01“, ,,2021-02-01 (1
pamoka)“, ,,2021-02-01 (2 pamoka)”, ,,2021-02-01 (1, 2 pamoka)”
• Puslapis ,,2021-02-01“ – ,,Pamokos vizitinė kortelė“

Pamokos vizitinė kortelė

Bendri susitarimai
• Pasirenkamas Times New Roman 16 šriftas
• Pildoma esamuoju laiku
• Įkeliama iš anksto (prieš dieną)

Pavyzdys

Pamokos vizitinės kortelės
pildymo pavyzdžiai
Data

2021-01-15

Tema

Modalinių veiksmažodžių must/mustn‘t vartojimas sakiniuose

Uždavinys

Nagrinėdami modalinių veiksmažodžių ženklų korteles mokosi
panaudoti modalinius veiksmažodžius must/mustn‘t sakiniuose

Veikla pamokos metu 1. Perskaityti vadovėlyje taisyklę (must – privalėti, mustn‘t –
draudžiama) – 81 psl.
2. Atlikti klasės darbų sąsiuvinyje 3, 4 pratimus iš vadovėlio (81 psl.)
3. Atlikti iš pratybų 1, 2, 3 užduotis (75 psl.), 1 užduotį (76 psl.)
Vertinimas

Iš pratybų atliktos užduotys vertinamos taškais. Iš viso galima gauti
5 taškus.

Data

2021-01-20

Tema

Atrakinkime penklinę

Uždavinys

Atlikdami praktines užduotis mokosi užrašyti ir atpažinti boso rakte
esančias natas

Veikla pamokos metu 1. Mokosi boso rakte rašomų natų pavadinimus, nagrinėja nurodytus
pavyzdžius.
2. Atlieka kūrybines-praktines užduotis įgytoms žinioms įsisavinti.
Vertinimas

Nevertinama

Data

1 pamoka
2021-01-13

Tema

Maironis. „Trakų pilis“

Uždavinys

Perskaitę Maironio eilėraštį „Trakų pilis“ aiškinasi temą, pagrindinę
mintį, lyrinio subjekto jausmus ir išgyvenimus. Aptaria, koks gali
būti vaizdas – tikroviškas, fantastinis, išsamus ar fragmentiškas

Veikla pamokos metu 1. Perskaito eilėraštį.
2. Aptaria pirmąjį įspūdį, temą, pagrindinę mintį, įvardija lyrinio
subjekto jausmus.
3. Mokytojai padedant susipažįsta, koks vaizdas poetiniame kūrinyje
gali būti - tikroviškas ar fantastinis, išsamus ar fragmentiškas.
4. Dirbdami po du ieško eilėraštyje tikroviškų arba fantastinių,
išsamių arba fragmentiškų vaizdų.
Vertinimas

Aktyviai pamokoje dalyvaujantys mokiniai gali gauti 1 kreditą

Data

2 pamoka
2021-01-13

Tema

Savarankiškas darbas. Teksto suvokimas.

Uždavinys

Dirbdami visą pamoką savarankiškai pasitikrina, kaip moka atlikti
teksto suvokimo užduotis

Veikla pamokos metu Užduotys diferencijuotos. Mokiniai gali pasirinkti:
1. mokiniai, kurie atsako į 1 teksto suvokimo klausimus gali surinkti
nuo 0 iki 6 taškų;
2. mokiniai, kurie atsako į 1 ir 2 teksto suvokimo klausimus gali
surinkti nuo 0 iki 12 taškų;
3. mokiniai, kurie atsako į 1 ir 2 teksto suvokimo klausimus bei į šių
tekstų lyginimo klausimus, gali surinkti nuo 0 iki 16 taškų
Vertinimas

Taškai Pažymys
16-15
14-13
12-11
10-9
8-7
6-5
4-3

10
9
8
7
6
5
4

Data

1 pamoka
2021-01-06

Tema

Lygtys

Uždavinys

Mokosi spręsti paprasčiausias lygtis x + a = b, x – a = b

Veikla pamokos metu 1. Nagrinėja pateikiamus pavyzdžius.
2. Atlieka ir tikrinasi vadovėlio 372, 373 pratimus.
Vertinimas

Nevertinama

Data

2 pamoka
2021-01-06

Tema

Lygtys

Uždavinys

Mokosi sudaryti paprasčiausias lygtis, gilina paprasčiausių lygčių x
+ a = b, x – a = b sprendimo įgūdžius

Veikla pamokos metu 1. Nagrinėja pateikiamus pavyzdžius.
2. Atlieka ir tikrinasi vadovėlio 374, 375 pratimus.
3. Papildomam darbui siūloma – vadovėlio 376 pratimas.
Vertinimas

Papildomai atliktas 376 pratimas vertinamas kreditais (2 kreditai)

Teminis planas

Bendri susitarimai
•
•
•
•

Trukmė – nuo savaitės iki mėnesio
Times New Roman 12 šriftas
Pildoma esamuoju laiku
Įkeliama iš anksto (prieš dieną)

Pavyzdys
Skaičių įvairovė. 11 pamokų
Eil.
Nr.

Data

Pamokos tema, uždavinys
Natūralieji skaičiai

1

2

09 03

09 03

Prisimena natūraliojo skaičiaus
sąvoką, perskaito, užrašo, palygina
natūraliuosius skaičius
Prisimena dešimtainio skaičiaus
sąvoką, perskaito, užrašo, palygina
dešimtainius skaičius.

Turinio minimumas
Atpažinti natūraliuosius
skaičius, perskaityti, užrašyti,
palyginti natūraliuosius
skaičius iki milijonų

Perskaityti, užrašyti, palyginti
dešimtainius skaičius su
dviem ženklais po kablelio

Tikrinamasis darbas

3

4

09 07

09 07

Prisimena, kaip apvalinami
natūralieji skaičiai
Prisimena, kaip apvalinami
dešimtainiai skaičiai.
Tikrinamasis darbas

Suapvalinti natūraliuosius
skaičius iki vienetų, dešimčių
ir šimtų.
Suapvalinti dešimtainius
skaičius iki vienetų,
dešimtųjų ir šimtųjų

5

6

7

8

09 10

Prisimena, kaip dešimtaines
trupmenas paversti paprastosiomis.
Tikrinamasis darbas

09 10

Prisimena, kaip paprastąsias
trupmenas paversti dešimtainėmis.
Tikrinamasis darbas

09 14

Išsiaiškina begalinių periodinių
dešimtainių trupmenų sąvoką,
mokosi jas atpažinti, mokosi užrašyti
periodines dešimtaines trupmenas
nurodant jų periodą

09 14

Mokosi palyginti baigtines ir
begalines periodines dešimtaines
trupmenas

9

0917

10

09 17

11

09 21

Prisimena, kokios trupmenos
vadinamos taisyklingosiomis ir
netaisyklingosiomis, kokie skaičiai –
mišriaisiais.
Tikrinamasis darbas
Mokosi mišrųjį skaičių užrašyti
netaisyklingąja trupmena.
Tikrinamasis darbas
Mokosi netaisyklingąją trupmeną
užrašyti mišriuoju skaičiumi.
Tikrinamasis darbas

Kai mokinys mokymuisi
naudojasi planšete

1. Mokinys turi „įeiti“ į dalyko „Bendrąjį“ kanalą

2. Kai esame „Bendrajame“ kanale renkamės „DAUGIAU“.

Atsidariusiame lange:
3. Pasirenkame „Class Notebook“. Įrenginys „paprašys“ atsisiųsti
programėlę.

4. Kai programėlė bus parsiųsta, labai paprasta naudotis „Mokomuoju
bloknotu“, tiesiog per programėlę.

5. Mokiniai viską mato taip:

Kai mokinys mokymuisi
naudojasi kompiuteriu

Viską mato taip, kaip ir mokytojas:

