PATVIRTINTA
Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės
gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. V1-71
Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos skaitmeninė mokomoji medžiaga ir užduotys, skirtos mokiniams mokytis nuotoliniu
būdu
Eil.
Nr.
1.

Mokytojo vardas,
pavardė, dalykas, klasė
Laura Arnotaitė
Lietuvių kalba ir literatūra
5, 6, III g. ir IV g. kl.

2.

Danutė Stancevičienė
Lietuvių kalba ir literatūra
7, 8, I g., II g. kl.

3.

Rita Neverdauskienė
Rusų kalba 6–II g. kl.

4.

Jolanta Meirytė–Stugė
Anglų kalba
2–3 kl., 5, I g. kl.

Nuotolinio mokymo įrankiai ir priemonės
Vaizdo pamokos vedamos per Meet’ą. Vadovėliai (popieriniai ir
skaitmeniniai), užduočių sąsiuviniai kalbos pamokoms (5-6
klasės) ir mokytojos ruoštos prezentacijos Prezi.com bei Power
Point.
Bendraujama per Classroom (čia talpinama visa medžiaga
mokiniui) Messenger grupėje, Eduka dienyne. Papildomos
užduotys Eduka klasėje ir EMA.
Išmokimo patikrinimui E-test ir Classroom mokytojos kurtos
užduotys.
Vadovėliai, Eduka vadovėliai ir užduotys, Youtube vaizdinė
medžiaga. Bendravimas Eduka dienyne, el. paštu, Messenger
grupėje, Vaizdo pamokos per Meet, užduotys per clasroom,
įsivertinimui testai Kahoot, EDUKA klasėje, testai ir kitos
užduotys clasroom
Vadovėliai, Eduka klasė, EMA skaitmeninės pratybos,
bendravimas Skype, Facebook, Messanger programose, Eduka
dienyna, filmai bei filmuota medžiaga.
Eduka dienynas, EMA pratybos, E mokykla, savo sukurtos
užduotys

Teikia grįžtamąjį
ryšį mokiniui
Classroom,
Messenger ir
elektroninis paštas

Teikia grįžtamąjį
ryšį tėvams
Eduka dienynas,
telefonas ir
Messenger grupė

Eduka, Mesenger,
clasroom

Telefonu, per
Eduka.

Telefonu, el. paštas,
Facebook, Messenger
programos,

Telefonu, Eduka
dienynas,facebook
programos,el.pašta
s
Eduka dienynas,
pokalbiai telefonu

Eduka dienynas,
telefonas, elektroninis
paštas

5.

Ramutė Čepauskaitė
Anglų kalba 4-III g. kl.

Vadovėliai, pratybos, Eduka klasė ir EMA. Pagal mokinių
gebėjimus įkelsiu jiems skirtas užduotis į Eduka dienyną.

6.

Daiva Želvienė
Gamta ir žmogus 5–6 kl.
Biologija 7–III g. kl.

Vadovėliai, Eduka klasė, EMA, IB egzaminatorius.lt, emokykla.lt 5-8 kl. EMA, Eduka
Zoom platforma.
dienynas
http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/ http://gamta7Messenger programa
8.mkp.emokykla.lt/ https://emapamokos.lt/
https://klase.eduka.lt/

7.

Sigutė Razguvienė
Chemija
8 – IV g. kl.

8.

Aurelija Kasputytė
Fizika 7-III g. kl.
Matematika 7, 8, III g. kl.

9.

Laima Vaičiūnienė
Matematika
5-6, I-III g. kl.

10.

Vida Strakšienė
Geografija
6-8 kl., I-III g. kl.
Ekonomika
II g. kl.

Vadovėliai, pratybos, Eduka dienynąs, Eduka klasė, emokykla.lt,
UPC parengta medžiaga, mokiniams į edienyną įkeliamos
paruoštos užduotys pagal gebėjimus. Yotube programa, Zoom
platforma, Classroom Meet.
Vadovėliai, Eduka klasė, EMA pratybos, emokykla.lt (MO
objektai),
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics (MO
objekta), Zoom.com
Vadovėliai (popieriniai), Eduka klasės vadovėliai ir užduotys,
EMA pratybos, IB egzaminatorius.lt, emokykla.lt, matematikos
pamokos www.youtube.com, ruošiu užduotis mokiniams pagal
gebėjimus. Google Classroom, Meet, kahoot.com
Naudosiu vadovėlius, pratybas, Eduka klasės užduotis ir
vadovėlius, emokykla.lt, GIS mokykla. Medžiaga iš internetinės
erdvės (filmai, užduotys, skaitiniai, lentelės). Naudosiu paruoštas
užduotis mokiniams pagal gebėjimus. Youtube vaizdinė
medžiaga.
www.geografija.lt, MO:http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/
https://emapamokos.lt.

Eduka dienynas,
konsultacijos
Messenger, telefonu,
elektroniniu paštu.

Eduka dienynas
Per klasių
auklėtojus,
Facebook ir
Messenger
programos
Eduka dienynas
Per klasių
auklėtojus

Eduka dienynas,
elektroninis paštas,
Messenger programa,
Classroom.
Eduka dienynas.
Elektroninis paštas

Eduka dienynas ir
per klasių
auklėtojus.

Classroom,
Messenger ir
elektroninis paštas.

Eduka dienynas,
telefonas, Messen
ger grupė, klasės
vadovai
Per Eduka
dienyną.
Per klasių
auklėtojus

Komentarai per
Eduka dienyną,
elektroninį paštą,
messenger , meet.

Eduka dienynas
Per klasių
auklėtojus

11.

12.

Lidija Končiutė
Istorija
5 - 11 kl.
Pilietiškumo pagrindai
I g.– II g. kl.,
Istorijos modulis III, IV g.
kl.
Inga Šilinskaitė
Dailė 5- 10 kl.
Technologijos 5-10 kl.
Taikomasis menas III kl.

Vaizdo pamokos per Meet. Mokinių turimi vadovėliai, pratybų
sąsiuviniai, edukaklasė, egzaminatorius.lt
https://epamokos.lt
istorija tau.lt
mokytojos sukurtos užduotys ir t. t.
Vaizdo pamokos per discord, meet. Naudosiu elektroninį Eduka
dienyną, Eduka klasę, vaizdo pamokas - vaizdo pamokos.lt,
Ugdymo sodo skaitmenines mokymo priemones, mokomąsias
dailės programas ARS1, ARS2, ARS3. Mokytojos paruošta
medžiaga (skanuoti vadovėliai pateikti Word ir PowerPoint
parengtose pateiktyse, sukurtos užduotys, pagaminti gaminamų
gaminių pavyzdžiai).
Vadovėliai, Eduka klasė, messenger, YouTube, Kahoot, Zoom,
elektroniniai muzikos istorijos vadovėliai.

Eduka dienynas.
Eduka klasė. Meet.
Classroom. F/b
grupės. El. paštas.
Komentarai apie
atliktas užduotis ir
iškilusias problemas.
Pokalbiai ir
konsultacijos
messenger, discord,
el. paštu, eduka
dienynu,classroom,
meet.

Per Eduka
dienyną.
Per klasių
auklėtojus.

Eduka dienynas,
Eduka klasė,
messenger.

Per Eduką
dienyną, klasių
auklėtojus,
messenger.
Per Eduką
dienyną.
Per klasių
auklėtojus.

13.

Juozas Daukšas
Muzika 1-III g. kl.

14.

Gražina Mitkuvienė
Žmogaus sauga

http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/

15.

Andrius Šakinskas
Fizinis ugdymas

Elektroninis dienynas, testai, filmuotos užduotys, Youtube,
Zoom.com, kūno kultūros užduočių sąsiuviniai, įvairūs šaltiniai
sporto tematika

Bus pateikti testai,
klausimai į kuriuos
reikės atsakyti ir
atsiųsti į Eduką
dienyną, el. paštą,
messengerį.
Eduka dienynas,
elektroninis paštas,
Facebook, Messenger

16.

Nijolė Briškienė
Dorinis ugdymas (tikyba)

Video pamokos vedamos per Meet platformą. Savarankiško
darbo medžiaga pateikiama classroom platformoje bei klasių

Meet bei classroom
platformos, Eduka

Eduka dienynas,
telefonas,messeng
er
grupė, bendravim
as su klasių
vadovais

Eduka dienynas,
telefonas,
Facebook,
bendravimas su
klasių vadovais
Eduka dienynas,
telefonas, el.

facebook grupėse. Naudojamas Eduka dienynas, internetinės
nuorodos, YouTube. Pamokos metu rodomos prezentacijos
Prezi.com bei skaidrės Power Point. Taip pat learnng.apps
užduotys.,
Naudosiu Meet video pamokas, Eduka dienyną, Classroom,
internetines nuorodas, YouTube, Gmail, savo internetinį
užduočių puslapį, jame mokiniai ras vadovėlių tekstus, praktines
užduotis.

dienynas, elektroninis
paštas, facebook bei
mesendžerio grupes..

paštas bei
facebook.

Meet ,Gmail,
Classroom

Eduka dienynas,
el. paštas,
telefonas,
bendravimas su
klasių vadovais
Per Eduka
dienyną.
Per klasių
auklėtojus.
Per gimnazijos
administraciją.
Informacijos
keitimasis per
Eduka dienyną,
telefonu,
Messenger vaikų
ir tėvų grupės, el.
paštu.
Eduka dienynas,
telefonas,
Messenger tėvų
grupė.

17.

Egidijus Urbonas
Informacinės
technologijos
5-10 kl.

18.

Daiva Abrutienė
Etnokultūra 7, I g, II g. kl.
Etika I g. – III g. kl.

Pateiksiu informaciją eduka dienyne. Naudosiu pateiktis
skaidrėse, YouTube, facebook.

Grįžtamajam ryšiui
naudosiu Eduka
dienyną.

19.

Vanda Jonauskienė
Pradinės klasės 3 kl.

Naudosiu vadovėlius,pratybas, Eduka klasės, EMA išteklius,
emokykla.lt. YouTube, Classroom. Pasirinktinai pagal mokinio
gebėjimus sukursiu arba įkelsiu jiems tinkamas užduotis.
Pamokos vyksta per Meet ir Zoom platformas. Darbai
pateikiami Messenger grupėje.

Konsultacijos
telefonu, SMS
žinutėmis,
Messenger, Eduka
dienynas

20.

Jurgita Paulauskaitė
Pradinės klasės 2 kl.

Classroom,
Messenger ir
elektroninis paštas,
Eduka dienynas,
telefonu.

21.

Gražina Šadauskienė
Pradinės klasės 2 kl.

Naudosiu vadovėlius (popierinius ir skaitmeninius
[http://ku.vadoveliai.lt/,,Kengūriškas uždavinynas”]), pratybų
sąsiuvinius, elektroninį Eduka dienyną, Eduka klasę, Lightshot
programą.
Nuotolinės sinchroninės pamokos vedamos per Meet platformą.
Užduotys pateikiamos ir atlikti darbai pristatomi per Classroom,
Messenger grupėje. Papildomos užduotys Eduka klasėje.
Vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, Eduko klasės užduotys, įkelsiu
užduotis mokiniams pagal jų gebėjimus.Knygas skaitys Vyturys.
Lt. Komunikuosime per Skype ar feisbuke messenger.

Eduko
dienynas .Turime
susikūrę feisbuko

Eduko dienynas.
Pokalbiai telefonu.

grupę “Smalsučiai”.
22.
23.

Sonata Kazlauskienė
1 klasė
Liga Musulienė
Priešmokyklinis ugdymas

24.

Edita Keršienė
Ikimokyklinis ugdymas

25.

Daiva Gontaitė,
Vokiečių kalba, 9, 10 kl

Pamokos vykdomos per meet programą, kiekvieną dieną.
Naudosiu programos OPA PA trečiąją dalį.. Vaikai turi pratybas.
Reikiama plakato dalis bus nufotografuota ir įkelta į uždarą
grupę.
Kita papildoma medžiaga:
wordwall.net Padllet.com
Žiburėlis.lt ,dėlionės ,,jigsawe’. Mikituko peliuko žaidimai,
edukaciniai žaidimai ikimokyklinukams, kuo užsiimti lauke ir
namie, smagūs užsiėmimai tėveliams su priešmokyklinukais ir
kita pagal temą.
Naudoti Ikimokyklinis.lt
Viešai prieinamas skaitmeninis turinys:
Gražiausios audio pasakos ir kiti skaitiniai vaikams: „Skaitymo
metai“, „Pasakų kampelis“, „Rubinaitis“
Sveikatos kompetencijos ugdymas: „Kaip taisyklingai plauti
rankas?“, „Sveikatukai: pažadas sveikatai“, „Vaikiškos dainelės:
higiena“
Eksperimentai ir užduotėlių rinkiniai: „Pažinkime vaikystę:
biblioteka“, „Pažinkime vaikystę: 16 eksperimentų
ikimokyklinukams“.
Idėjos kūrybiškumo ugdymo veikloms, o vakaro žaidimams
puikiai tiks šešėlių teatras, kurį tėveliai gali pasigaminti kartu su
vaikais
Mokslo, pasakų, laidų įrašų, muzikos, žaidimų ir kitokio turinio
informacijos lietuvių ir anglų kalbomis
Žaidimas kalbai mokyti
Edukaciniai žaidimai
Bus naudojamasi vadovėliais, Eduka dienynu, kur bus aprašomi
organizaciniai klausimai, duotas telefonas, elektroninis paštas,

Eduka dienynas,
meet, Facebook grupė
“Priešmokyklinis
ugdymas”, Mesenger,
Sms žinutės,
skambučiai

Pokalbiai telefonu,
Bendravimas
uždaroje facebook
grupėje.Žinutės
per mesenger
programėlę.

Informacija
perduodama tėvams
telefonu.

Prireikus bus
skambinama
tėvams,
informuojama
SMS žinute.

Žodinės apklausos
vyks telefonu

Per Eduką
dienyną.

Ikimokyklinis ugdymas

nurodomos užduotys. Pagal temas medžiaga iš internetinės
erdvės (filmai, dialogai).
Naudoti Ikimokyklinis.lt

26.

Rūta Šambarauskienė
5 -10 klasės
Lietuvių kalba ir literatūra

ASINHRONINIS. Vadovėliai (popieriniai ir skaitmeniniai),
užduočių sąsiuviniai kalbos pamokoms. Bendravimas Messenger
grupėje, Eduka dienyne, Eduka klasė, užduočių pateikimas per
Classroom platformą.
SINHRONINIS.Vaizdo pamokos per Classroom platformą.
Youtube vaizdinė medžiaga, https://emapamokos.lt

27.

Jolanta Meirytė-Stugė
Anglų kalba
2-3 kl.; 5, Ig. Kl.
Rita Neverdauskienė
rusų kalba, 6-10 kl.

Eduka dienynas EMA pratybos,emokykla, savo sukurtos
užduotys

Jūratė Baranauskienė
Istorija 5-10 kl.
Pilietiškumo

Eduka dienynas ir klasės užduočių bankas, savo sukurtos
užduotys emokykla.lt- virtualūs mokymosi ištekliai 56kl. diagnostiniai testai.Sinchroninis mokymas per MEET,

28.

29.

Vadovėliai, Eduko klasės vadovėliai, EMA skaitmeninės
pratybos, vaizdo susitikimais(bendravimas
Skype, feisbuku,messanger), Eduka dienynu, filmai
bei filmuota medžiaga.

nurodytu laiku.
Rašto darbai
tikrinami elektroniniu
paštu.

Per klasės
auklėtojus.
Pokalbiai telefonu.

Informacija
perduodama tėvams
telefonu.
Pokalbiai ir
konsultacijos
telefonu, bendravimas
per ,,Meet” programą.
Komentarai Eduka
dienyne.

Pokalbiai telefonu.

Eduka dienynas,
telefonas, elektroninis
paštas
Telefonu nurodytu
laiku, per vaizdo
susitikimus. Rašto
darbai -per
EMA, elektroniniu
paštu, feisbuke,
messenger.
Komentarai per
Eduka dienyną ir
elektroniniu paštu.

Eduka dienynas
Pokalbiai telefonu

Per Eduka
dienyną,
konsultacijos su
klasių vadovais.
Pokalbiai telefonu.

telefonu, eduko
dienyne parašomi
komentarai.]

EDUKA dienynas,
pokalbiai su klasių
auklėtojais,pokalb

pagrindai
9-10 kl.
Ekonomika 10 kl.

naudojamos paruoštos užduotys,pateikiamos per
Classroom ,google skaidrės.

30.

Vida Strakšienė
6-10 kl., geografija,

31.

Laima Mazilinienė
5 -10 klasės
Matematika ir IT

Naudosiu vadovėlius, pratybas, Eduka klasės užduotis ir
vadovėlius, emokykla.lt, GIS mokykla. Medžiaga iš internetinės
erdvės (filmai, užduotys, skaitiniai, lentelės). Naudosiu paruoštas
užduotis mokiniams pagal gebėjimus. Youtube vaizdinė
medžiaga.
www.geografija.lt, MO:http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/
https://emapamokos.lt
Naudosiu vadovėlius, Eduka klasės vadovėlius ir pratybas.
Individualias užduotis kursiu ir pateiksiu mokiniams pagal
mokinių gebėjimus. Kiekvienoje klasėje turime susikūrę grupes
messengeryje, ten pateiksiu pateiktis, filmuotą medžiagą,
užduotis kurias reikia atlikti.

32.

Aurelija Nagienė
Dorinis ugdymas (etika)
Dailė 5-10 kl.
Technologijos 5,7,9 kl.

33.

Ilona Čiapienė
Muzika 1-10 kl.

Naudosiu Eduka dienyną, Eduka klasę, internetines nuorodas,
YouTube medžiaga.
ASINCHRONINIS: vadovėlio medžiaga Eduka klasėje,
Classroom užduotys, mokomieji filmukai.
SINCHRONINIS: Vaizdo pamokos per Meet. Ugdymo sodo
skaitmeninės ugdymo priemonės.
Vadovėliai, Eduka klasė, messenger, YouTube, elektroniniai
muzikos istorijos vadovėliai

Classroom
apklausos ir
komentarai,
messenger
Komentarai per
Eduka dienyną,
elektroninį paštą,
meet, messenger

iai telefonu,
bendravimas
messenger
grupėje.
Per Eduka
dienyną.
Per klasių
auklėtojus

Pokalbiai ir
konsultacijos grupėje,
gyvas bendravimas
per messenger
programą.
Komentarai per
Eduka dienyną.
Atliktas užduotis
galės siųsti el. paštu,
messengeriu, eduka
žurnalu.
Komentarai per
Eduka dienyną,
messenger. Pokalbiai
per Meet

Per Eduka
dienyną,
konsultacijos su
klasių vadovais.
Pokalbiai telefonu.

Eduka dienynas,
messenger.

Per Eduką
dienyną.
Per klasių
auklėtojus.

Eduka dienynas,
pokalbiai su klasių
vadovais,
pokalbiai telefonu

34.

Gražina Mitkuvienė
Fizinis ugdymas

35.

Alma Meškienė
Pradinės klasės
3-4 kl.

36.

Violeta Mikuckienė
Pradinės klasės 1-2 kl.

Elektroninis dienynas, testai, filmuotos užduotys, Youtube,
Zoom.com, kūno kultūros užduočių sąsiuviniai, įvairūs šaltiniai
sporto tematika

Bus pateikti testai,
klausimai į kuriuos
reikės atsakyti ir
atsiųsti į Eduką
dienyną, el. paštą,
messengerį.
Asinchroninis mokymas: EDUKA klasė.
Pokalbiai,konsultacijo
Sinchroninis mokymas: MEET arba ZOOM.
s,aptarimas grupėmis
Naudosiu pagal poreikį skaitmeninius
apie iškilusias prob
vadovėlius,Eduka klasės užduotis,pagal galimybes ir poreikį
lemas ir neaiškumus,
sukursiu ir įkelsiu užduotis individualiai pagal mokinių gebė gyvas bendravimas
jimus. Naudosiuosi sukurtomis internetinėje erdvėje
per messenger,telefo
programomis, vaizdine medžiaga,
nu,
vaizdo pamokomis iš YouTube, Prezi platforma,
zoom arba meet( kai
testai.pradinukai,
p patogiau tėveliams
ligitosklasė.lt, jolantosklasė,
ir mokiniams)
linksma mokykla,lavinamukai.lt, epamokos.lt,epeliukai.lt
Komentarai Eduka d
Vaizdopamokos.lt,
ienyne,
gamtukai.lt,
ugdymo sodas.lt, pinterest
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&t
ool=
animoto.com
vimeo.com
photocallage.com
Vaizdo pamokos vedamos per Meet. Vadovėliai (popieriniai,
Classroom, Meet,
skaitmeniniai), pratybų sąsiuviniai. Pagal
Eduka dienynas
poreikį naudosiuosi Eduka klasės užduotimis.Sukurtą medžiagą (komentarai),
ir užduotis, individualiai pagal mokinių gebėjimus, įkelsiu į
elektroninis paštas,
Classroom. Taip pat pasinaudosiu sukurtomis internetinėje
Messenger.
erdvėje vaizdinėmis pamokomis bei vaizdine medžiaga iš
Youtube:

Per Eduką
dienyną.
Per klasių
auklėtojus.

Informacija telefo
nu,
Eduka dienyne,
messenger tėvelių
grupėje,
prireikus susijung
imas per zoom
ar per meet.

Eduka dienynas,
elektroninis
paštas , informaci
ja telefonu,
bendravimas per
Meet, Messenger.

http://ku.vadoveliai.lt/,
ugdymo sodas.lt
https://pradinukas.jimdofree.com/
pradinukai.lt/testas/testai
37.

Lina Grušaitė
Priešmokyklinis ikimokyklinis ugd.

Savaitės tema, tikslas, uždaviniai, savaitės visa veikla įkeliama į
Eduka dienyną. Trumpi vaizdo užsiėmimai vedami kasdien per
Zoom arba Messenger.
Naudoju įvairias internetines nuorodas iš Google ar YouTube,
ieškant reikalingos medžiagos pagal metinį ugdymo planą.
Ieškau edukacinių filmukų, skirtų ikimokyklinio priešmokyklinio a. vaikams, kuriu skaidres, vaizdo siužetus
reikalingai temai pagal kompetencijas.
Pasinaudoju viešai prieinama jau sukurta vaizdine, filmuota
medžiaga sukurta kolegų iš visos Lietuvos.
Naudoju šias nuorodas:
https://www.lrt.lt/mediateka/video/lrt-pamokeles,
gudrutisdutis.lt,
http://logopedeskabinetas.lt/
https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis ir daugelį kt.
Šeimai rekomenduojama kasdien su savo vaiku individualiai
atlikti temines užd. Individualiam darbui su savo vaiku tėvai
papildomai naudoja gebėjimus ir amžių atitinkančias
popierines lavinamąsias pratybas.

Priešmokyklinukai ir
ikimokyklinukai
grįžtamąjį ryšį iš
mokytojos gauna čia
ir dabar, vaizdo
užsiėmimų metu per
Messenger arba
Zoom, taip pat
mokytojos
komentarus apie
individualiai su šeima
atliktus darbus jiems
perduoda tėvai
žodžiu.

Tėvai vaikų
darbus, filmuotą
medžiagą įkelia į
mūsų susikurtą
uždarą FB
Messenger grupę.
Jiems teikiama
informacija apie
darbų kokybę,
pažangą, rekome
ndaciniai patarim
ai komentarų
būdu.
Individualiai
bendraujame SMS
žinutėmis, esant
reikalui - telefonu
arba
susijungiame
vaizdo pokalbiui
per Messenger.
Bendrą savaitės
lauktą grupės
rezultatą tėvai
gauna Eduka
dienyne savaitės
pabaigoje.

38.

Dalia Laurinaitienė
Logopedinės pratybos
Specialiosios pamokos

Užsiėmimai vedami per Zoom, Meet platformas.
Pagal poreikį naudojami Eduka klasės skaitmeniniai vadovėliai.
Užduotys, skaidrės, pateiktys epeliukai.lt., epamokos.lt.
https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis.

Messenger, el. paštas,
skambučiai, Eduka
dienynas.

Per Messenger
programą, per
klasių vadovus, el.
paštu, skambučiai,
informacija Eduka
dienyne.

