Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos dailės mokytojos
nuotolinio darbo ataskaita už laikotarpį nuo kovo 16 iki kovo 30 d.
KLAUSIMAS
Keliuose ir kokiuose
nuotoliniuose
webinaruose
(mokymuose)
sudalyvavote?
Su kokiais ŠMM
dokumentais dėl
nuotolinio mokymo este
susipažinęs, -usi?
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ČIA ĮTERPKITE INTERNETO NUORODAS, SKAITMENINIŲ PRIEMONIŲ
PAVADINIMUS, VMA PAVADINIMUS
„Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą?“
Giedra Aliulienė;
Virtuali paskaita „Edmodo“ ir „Atvirkščia pamoka“ nuotoliniam mokymui“ I ir II dalys;
Mokyklų tobulinimo centro virtuali konsultacija „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“
(mokyklų vadovams ir pavaduotojams);
Virtualūs mokymai „Virtualioji mokymosi aplinka MOODLE“.

1. „Rekomendacijos dėl https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf
file:///C:/Users/SAtz/Downloads/Atmintin%C4%97%20d%C4%97l%20koronaviruso.pdf
ugdymo proceso
organizavimo
nuotoliniu būdu“,
2. „Atmintinė švietimo
bendruomenei dėl
koronaviruso“.

https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos
Ar susipažinote su NŠA
TAIP
(nacionalinė šveitimo
agentūra) skaitmeninio
mokymo baze, su
mokymosi aplinkomis,
metodine medžiaga,
mokymo priemonėmis
ir kita mokykloms
svarbia informacija?
Kaip pakoregavote savo TRUMPAI APRAŠYKITE: papildžiau ilgalaikių planų priedą „Naudingos elektorinės nuorodos ugdymo
ilgalaikius planus?
vizualizavimui“, suradau naujos skaitmeninės ugdymo turinio medžiagos, pamokų tematikos nekeičiau, toliau dirbsiu
pagal suplanuotas veiklas.
Ar jau prisijungėte prie
TAIP +
NE
Kokias kitas nuotolinio mokymosi aplinkas ketinate išbandyti? Zoom.
progimnazijos
nuotolinio mokymosi
aplinkos „Moodle“?
Ar su kolegomis
TRUMPAI APRAŠYKITE: taip, 5-oje klasėje inicijuoju komiksų kūrimo projektą tema „Burnos sveikata ir higiena“, su

aptarėte integracijos
galimybes? Ką su kuo
integruosite?
Kokia pirmosios
nuotolinės jūsų
pamokos tema 5 kl.
mokiniams?

Kokia pirmosios
nuotolinės jūsų
pamokos tema 7 kl.
mokiniams?

Kokia pirmosios
nuotolinės jūsų
pamokos tema 8 kl.
mokiniams?

gamtos ir žmogaus mokytoja M. Gaidakauskiene esame apsitarusios, kad 5-ų klasių mokiniai pasikartos temą apie dantų
sandarą, priežiūrą.
Integruota dailės-biologijos
pamoka „Komiksų kūrimas
apie burnos higieną “
(tęstinis projektas, pirmos
įvadinės pamokos įvyko dar
prieš atostogas)
Kartojimas: linijinės
perspektyvos dėsnis.
Pagrindinės sąvokos. Dailės
raiška: kelio, medžių alėjos
vaizdavimas, pritaikant
linijinę perspektyvą.
Kartojimas: vaizduojamo
objekto trimatiškumo
perteikimas štrichuojant,
pagrindinės sąvokos. Dailės
raiška: geometrinės tūrinės
figūros – rutulio piešimas.

https://www.youtube.com/watch?v=dWCedyb1ecI
(Mokslo sriuba: apie virusus, bakterijas ir mūsų imunitetą)
https://www.youtube.com/watch?v=B1Ax7rgwNh0
(Apie komikso kūrimo būdus)
http://www.wittycomics.com/ Galima išbandyti programėlę apie komiksų kūrimą.
http://vaizdopamokos.lt/daile/perspektyva-1-dalis/

http://vaizdopamokos.lt/daile/geometriniu-kunu-piesimas-1-dalis/

