Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos II užsienio kalbos (rusų) mokytojo
nuotolinio darbo ataskaita už laikotarpį nuo kovo 16 iki kovo 30 d.
KLAUSIMAS

Keliuose ir kokiuose nuotoliniuose
webinaruose (mokymuose) sudalyvavote?

ATSAKYMAS

Dalyvavau 4 seminaruose

ČIA ĮTERPKITE INTERNETO NUORODAS,
SKAITMENINIŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMUS,
VMA PAVADINIMUS
1.Nuotolinis mokymas. Kaip pasirengti ir kokias
priemones pasitelkti į pagalbą?[webinaras]
2.Video konferencijų įrankiai ir mokymosi platformos
efektyviam nuotoliniam mokymui[webinaras].
3.Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi
tėvams?[webinaras].
4.Pedagogas.lt Apie vaikų pyktį[seminaras].

Su kokiais ŠMM dokumentais dėl nuotolinio
mokymo este susipažinęs, -usi?
Ar susipažinote su NŠA (nacionalinė šveitimo
agentūra) skaitmeninio mokymo baze, su
mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga,
mokymo priemonėmis ir kita mokykloms
svarbia informacija?
Kaip pakoregavote savo ilgalaikius planus?

Ar jau prisijungėte prie progimnazijos
nuotolinio mokymosi aplinkos „Moodle“?

Susipažinau

https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos

6 kl .sujungiau temas: ,,Einu į parduotuvę‘‘ su ,,Ką mes valgome?‘‘ ,,Mano namai‘‘ su ,,Kuo mes važiuojame?‘‘
7 kl. Pakeičiau pamokų išplanavimą temos ,,Mes ir orai?‘‘ kūrybiniu darbu ,,Mano mėgstamas metų laikas?‘‘
8 kl. Sujungiau temas: ,,Namie ir bute‘‘ su tema ,,Aplink namus ‘‘.Temą ,,Jeigu nori būti sveikas? Pakeičiau kūrybiniais darbais
:.Sveiko maisto piramidė[ A lygis] arba darbas ,,Mano dienotvarkė [B lygis], laiškas ,,Sveikas gyvenimo būdas‘‘[A lygis].

TAIP

Kokias kitas nuotolinio mokymosi aplinkas ketinate
išbandyti?
TAMO mokykla, Google Classroom, Zoom ir
kt.,mesenger.
http://vaizdopamokos.lt/
http:www.solnet.ee ir kt.

Ar su kolegomis aptarėte integracijos

Dar neaptariau. Bet ruošiuosi integruoti su menais, sveikatos ugdymu, biologija, gamta.

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

Vadovėlis 6 klasei .Tema ,,Mano namai‘‘[puslap.50 –
55].Nauji temos žodžiai žaliose lentelėse .Nurašyti juos
į žodyną ,išversti ir mokytis naujos temos žodžius.
Pakartoti abėcėlę[rašytines raides].
Rekomendacija : pasižiūrėti nors vieną animacinį
filmuką arba padainuoti karaoke[rusiškai].
http://www.rulit.lt -žodynas
http://www.google.ru – filmukai, karaoke, abėcėlė

Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos tema
7 kl. mokiniams?

Vadovėlis 7klasei. Tema ,,Mes ir orai“[66- 77 puslap.].
Pasikartoti žodžius: metų laikai, mėnesių pavadinimai,
skaitvardžiai. Visi turi turėti žodynuose[asmeniniuose].
Į žodyną iš vadovėlio nurašyti ir išversti žodžius iš šių
puslapių:66 pusl.1prat., 69 pusl.7 prat.., 74 puslap.
mėlyną ir žalią lentelę. 75 pusl.- gėlių pavadinimus.
Darbas visai savaitei- pramokti naujos temos žodžius.
Rekomendacija: pasidaryti žodžių korteles[vienoje
pusėje lietuviškas- kitoje pusėje rusiškas to paties
žodžio variantas. P.S. tokias turime
mokykloje[dėžutėse].

Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos tema
8 kl. mokiniams?

Vadovėlis 8 klasei Tema: ,,Jeigu nori būti sveikas‘‘[70
-77 pusl.].Pasikartoti iš asmeninių žodynų praeitas
temas: maistas, dienotvarkė, sportas.
Naujos temos žodžius nusirašyti iš vadovėlio [visos
žalios lentelės],išsiversti ir mokytis.
Rekomendacijos: http://www.rulit.lt -žodynas
http://www.teremoc.ru- filmukai, dainos, žaidimai ir kt.

