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Skaitmeniniai įrankiai ir jų svarba 

Skaitmeninių mokymo priemonių sąvoka labai plati – tai gali būti ir šimtus ar net 

tūkstančius objektų jungianti svetainė, ir specializuotas skaitmeninis įrankis, ir iš 

keliolikos skaidrių sudaryta pateiktis, ir viena interaktyvi iliustracija. Plačiąja 

prasme skaitmenine mokymo priemone galime vadinti beveik viską, kas: padeda 

mokymuisi ir  yra skaitmeniška.

Skaitmeniniai įrankiai tai  efektyvus, praktiškas, patikrintas pagalbininkas 

kiekvieno mokytojo kasdieniniame darbe. 



Anglų k. pamokos dalys

● Įvadinė dalis. Namų darbų tikrinimas. Temos, uždavinio skelbimas. Įžanga į temą. 

Aiškinamoji – motyvacinė dalis, sužadinimas.

● Naujos medžiagos dėstymas.Temos aiškinimas ir mokinių veikla.

● Apibendrinimas, žinių įtvirtinimas,vertinimas. (gali būti po kiekvienos dalies)

Refleksija  (grįžimas prie uždavinio)

Namų darbai  (gali būti duodami bet kurioje dalyje, būtinai diferencijuoti, nurodyti vertinimo 

kriterijus)



Įvadinė dalis

HP Reveal programa lengva užkoduoti pamokos temą.

Šiandien 

pristatysime 

pamokos dalys 

naudojant 

efektyvias 

skaitmeninias 

priemones.



Įvadinė dalis

Flashcards from NKO išmanioji programėlė tiks naujų žodžių 

pristatymui, temos atskleidimui.



Naujos medžiagos dėstymas

Actionbound programa - naujos mokomosios medžiagos pateikimui, temos 

įtvirtinimui bei skaitmeninių įgūdžių tobulinimui.



Siūlome išbandyti



Naujos medžiagos dėstymas

Temos įsivertinimui - storyjumper programa. Šia programa paprasta kurti 

elektronines knygas.

"Gyvūno pristatymas" - Read stories online. Create books for kids | StoryJumper

"My favourite animal" - Read stories online. Create books for kids | StoryJumper

https://www.storyjumper.com/book/read/91251856/11lukas
https://www.storyjumper.com/book/read/89875905/beatrice11


Naujos medžiagos dėstymas

QR kodas -netradicinis, modernus mokomosios medžiagos pateikimas 

skatinantis kryptingą mobiliųjų įrenginių panaudojimą bei mokinių motyvaciją.

https://www.qrcode-monkey.com/

https://www.qrcode-monkey.com/


Naujos medžiagos dėstymas



Apibendrinimas. Refleksija

Kahoot - žaidimo principu paremta virtuali mokomoji platforma,skirta pamokos 

refleksijai, renginių apibendrinimui bei mokinių sveikos konkurencijos skatinimui.

https://kahoot.com/schools-u/

https://kahoot.com/schools-u/


Apibendrinimas. Refleksija

Quizlet - linksmas, paprastas būdas išmokto žodyno, replikų įtvirtinimui ir 

pakartojimui. 

www.quizlet.com

https://quizlet.com/570424684/animals-flash-cards/

http://www.quizlet.com
https://quizlet.com/570424684/animals-flash-cards/


Apibendrinimas. Refleksija

Polly The instant engagement app for Slack and Microsoft Teams (polly.ai)

Microsoft Forms Microsoft Forms (office.com)

Google Forms „Google“ formos – nemokamai kurkite ir analizuokite apklausas.

https://www.polly.ai/
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=lt-LT&route=Start#FormId=08rJdJq_7EOZMmGI2KjFaM7ASIPup6JIo2VZf4AmD8lURFBPNVlJWFZYM0tZN09SS1UxVUE5WE9NNC4u
https://www.google.com/forms/about/


Kiti skaitmeniniai įrankiai

Kiti skaitmeniniai įrankiai pasiteisinę mūsų pamokose : 

www.liveworksheets.com

www.en.Islcollective.com

https://wordwall.net/

www.espressoenglish.net

https://padlet.com/

http://www.liveworksheets.com
http://www.en.islcollective.com
https://wordwall.net/
http://www.espressenglish.net
https://padlet.com/


Ačiū už dėmesį


