1 priedas

PAMOKOS/VEIKLOS
PLANAS

METODINĖ MEDŽIAGA MOKYTOJUI

TEMA:
KLASĖ:
IŠ BENDRŲJŲ PROGRAMŲ:

UGDOMOS MOKINIŲ
KOMPETENCIJOS
Bendrosios:
Dalykinės:

Turi sietis su Bendrosiomis
programomis ir tikti
amžiaus grupei

MOKYMOSI UŽDAVINIAI

Bendrosios
programos, ES
kompetencijų
modeliai

Pamatuojami, konkretinantys
kompetencijas, pasiekiami. Pvz.
tyrinėdami,
nagrinėdami....išsiaiškins, pagilins,
aptars, palygins ir t.t.

VIETA/ OBJEKTAS/ ĮSTAIGA
(pavadinimas)
Nurodyti konkrečią vietą: vietovę ar pvz.,
MUZIEJAUS salę/s, stendo/ų pavadinimus,
eksponatus, kur bus dirbama viso
užsiėmimo metu (nuoroda žemėlapiui)

MOKYMOSI VEIKLOS

1 veikla. (pavadinimas, trukmė, metodai,
priemonės)

Užduotys mokiniams aprašomos
nuosekliai, glaustai ir tiksliai,
pvz. apibūdinti Vilniaus
funkcinės zonos - CVR
kraštovaizdį.

VEIKLAI ĮGYVENDINTI NAUDOJAMI
VIETOVĖS OBJEKTAI/ MUZIEJAUS
EKSPONATAI
✓
Tiksliai nurodyti kokia muziejaus ar
✓
vietovės medžiaga bus naudojama
veiklai įgyvendinti. Pvz. stendas,
ekspozicijos turinys

INTEGRACIJA:
Teminė (nurodomos temos)
Nurodomos to paties dalyko
temos/sritys, kuriose galima rasti
sąsajų su nagrinėjama veikla

Pastabos, patarimai mokytojams
Tarpdalykinė (nurodomos temos kituose
dalykuose)
Įrašomi komentarai, kurie
padėtų mokytoju sėkmingiau
įgyvendinti veiklą. Pvz. prie
nurodyto objekto vienu metu
gali dirbti iki 10 mokinių grupė.

Nurodomos temos/sritys
kituose dalykuose, kur galima
rasti sąsajų su nagrinėjama
veikla

METODINĖ MEDŽIAGA MOKYTOJUI

1 priedas
2 veikla. (pavadinimas, trukmė, metodai,
priemonės)

VEIKLAI ĮGYVENDINTI NAUDOJAMI
VIETOVĖS OBJEKTAI/ MUZIEJAUS
EKSPONATAI
✓

INTEGRACIJA:
Teminė ( nurodomos temos)
Tarpdalykinė (nurodomos temos kituose
dalykuose)

Pastabos, patarimai mokytojams

NAMŲ DARBAI
✓

Nebūtina, bet jeigu numatoma namų
darbų užduotys nurodomos
konkrečiomis nuorodomis, jei siūloma
remtis papildoma medžiaga.

REFLEKSIJA, ĮSIVERTINIMAS (trukmė, priemonės)
Pateikite bent 1 metodą refleksijai
ir/ar įsivertinimui bei nurodykite
kokių techninių priemonių reikės.

VERTINIMAS (trukmė, priemonės)
Konkrečiai nurodykite už kokias žinias,
gebėjimus įgytus šioje veikloje siūlote
vertinti ir rekomenduokite vertinimo būdą.

NAUDINGOS NUORODOS MOKYTOJUI
Nuorodos turi būti susiję su nagrinėjama
tema arba su pagalba mokytojui, pvz.
vertinant, įgyvendinant refleksiją ir kt.

1 priedas

Mokinio darbo lapas

METODINĖ MEDŽIAGA MOKYTOJUI
1 PRIEDAS

VARDAS PAVARDĖ (KLASĖ) -----------------------------

Jei planuojama, kad
užduotys bus atliekamos
raštu

Dalomoji medžiaga

PRIDEDAMA KOKYBIŠKA VIETOVĖS NUOTRAUKA

MEDŽIAGĄ PARENGĖ
(Vardas, pavardė, dėstomas dalykas, turima kvalifikacinė kategorija, mokykla)
1.
2.
3.
4.

