
Metodinių darbų paroda: “Aš ir pokytis” 

 

METODINIO DARBO KORTELĖ 

Dalykas, sritis Dorinis ugdymas (tikyba) 

Tema Programėlių naudojimas lavinant turimus įgūdžius. 

Anotacija (iki 300 žodžių) Nuotolinis mokymas padarė didelį pokytį man. Atradau daug 

naujų būdų ir priemonių nuotoliniu būdu pagilinti savo ir mokinių 

žinias. Jei nebūtų buvę nuotolinio mokymo tikriausiai nebūčiau 

atradus šių programėlių. 

Mokiniai žinodami, kad bus testas ar atsiskaitymas dažnai 

stresuoja. Šiomis programėlėmis gali naudotis visi internetinio 

puslapio naudotojai. Tai palengvina, nes nereikia sudėtingų 

registracijų mokiniams. Taip pat yra neribojamas laikas, tai ypač 

svarbu lėčiau skaitantiems mokiniams. 

www.LearningApps.org leidžia žaismingai pasitikrinti žinias. Ji 

padeda lavinti jau turimus įgūdžius ir pasitikrinti savo žinias 

žaidimo forma. Joje yra 19 skirtingų būdų patikrinti žinias. 

Mokiniams nenusibosta ir suteikia daug džiaugsmo, jie noriai jas 

atlieka. Šia programėle gali naudotis visų klasių mokiniai, 

atitinkamai paskiriant ir sudarant užduotis. Galima naudotis ir kitų 

mokytojų sukurtomis užduotimis. 

www.freebibleimages.org padeda atskleisti vyresniųjų klasių 

kūrybiškumą ir žinių pagilinimui. Taip pat integruoti su IT dalyku. 

Labai smagu dirbti su IT mokytoju, kuris moko kaip įrašyti, 

parsisiųsti, dalintis, o tikybos mokytojas moko susirasti Biblijoje 

ištrauką, ją perpasakoti. Mokosi vaikai skaityti iš paveikslėlių. 

Pradinėse klasėse išgirdus pasakojimą reikia sudėlioti 

paveikslėlius, vyresniems paties papasakoti kas pavaizduota 

remiantis Biblija. 

www.wordart.com Skatina pastabumą ir atidumą, kūrybiškumą, 

padeda atskleisti mokinių idėjas. Ši programėlė skirta 5-12 klasių 

mokiniams. 

Autorius arba autorių grupė Jurgita Tumosienė 

Pareigos Mokytoja 

Išsilavinimas Aukštasis 

Kvalifikacinė kategorija Vyresnioji 

Mokykla Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla 

Telefonas +370-612-34197 

Elektroninis paštas j.a.tumosai@gmail.com 

Darbas pristatytas, aptartas 

(vieta, data) 

Prienų r. Balbieriškio pagrindinėje mokykloje, mokyklos 

metodinėje taryboje 2021-03-18 Pr. Nr.2. 

Darbas saugomas Prienų r. Balbieriškio pagrindinėje mokykloje 

 

 

 

 

http://www.learningapps.org/
http://www.freebibleimages.org/
http://www.wordart.com/


Internetinėje svetainėje www.LearningApps.org sukuriu užduotį. Ją gali matyti visi 

svetainės lankytojai. 

 

Nukopijuoju nuorodą ir siunčiu savo mokiniams. Jie paspaudžia ant nuorodos 

https://learningapps.org/display?v=pz6bijguj21 ir suranda 20 gerų charakterio savybių. 

Ši užduotis skirta 5 klasei, temoje „Draugystė mus tobulina“. 

 

http://www.learningapps.org/
https://learningapps.org/display?v=pz6bijguj21


Nukopijuoju nuorodą ir siunčiu savo mokiniams. Jie paspaudžia ant nuorodos 

https://learningapps.org/display?v=pfjukcfo521 ir sujungia palaiminimo pradžią su pabaiga. 

Baigę pasitikrina. 

Ši užduotis skirta 4 klasei, temoje „Tariama ir tikra laimė“. 

 

 

Internetinėje svetainėje www.freebibleimages.org atsidarai ir pasirenki temą. 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pfjukcfo521
http://www.freebibleimages.org/


 

Atsisiunti skaidres. 

 

Užpildai skaidres, gali jas papildyti dar ir savo paveikslėliais. 

 



Internetinėje svetainėje www.wordart.com galiu pati sukurti užduotį ir duoti 

mokiniams išsaugotą arba mokiniai gali patys sukurti man užduotį ir atsiųsti mokytojui. 

 

Pradinukams reikia (a) surasti 10 žmogaus savybių, (b) ir jas sugrupuoti, (c) 5 geras ir 

5 blogas savybes, (d) suskaičiuoti kiek yra žodžių (yra 30). 

Meilingumas  Godumas 

Gerumas  Liūdesys 

Pasitikėjimas  Skausmas 

Nuoširdumas  Pavydas 

Džiaugsmas  Pyktis 

 

Vyresniųjų klasių mokiniai gali patys sukurti tokią užduotį. 

http://www.wordart.com/

