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Pamoka 5.4 

 

1. Tikslas.  

Šio praktinio darbo tikslas –sužinoti ir išmokti kaip išsaugoti MS Word programos dokumentą.  

Skatinti mokinį apmąstyti pateiktas situacijas, pagalvoti, susidaryti savo nuomonę ir ją apginti.  

2. Praktinio darbo užduotys.  

2.1. Perskaityti e – vadovėlį.  

http://biblioteka.vdu.lt/documents/pdf/Word_2007_PDF_instrukcija.pdf   failas 

http://www.slideshare.net/vygandas/fail-ir-aplank-katalog-tvarkymas-6140590  aplankas 

http://www.slideshare.net/manovaikai2/failai-2977777   kaip saugomi failai 
  

2.2. Peržiūrėti filmuką ir pagal jį padaryti praktinį darbą. 

2.3. Atsiųsti parengtą darbą mokytojui e – paštu (pvz. mokiniodarbai@gmail.com )  

2.7. Sužinoti darbo įvertinimą.  

3. Vertinimas.  

3.1. Pamokos metu dirbo, leido dirbti kitiems (savo elgesiu netrukdė), per pamoką padarė viską arba 

daug - 10 balų.  

3.2. Pamokos metu daug klausinėjo, tingėjo žiūrėti filmuką, mažai padarė - 6 balai.  

3.3. Pamokos metu nedirbo, trukdė kitiems dirbti, į mokytojo pastabas nereagavo – 2 balai + pastaba į 

,,Tamo“ dienyną.  

3.4. Mokinys sirgo visą mėnesį, turi pateisinimo dokumentą (gydytojo pažymą) – pažymio negauna.  

3.5. Mokinys nebuvo pamokose, pateisinimo dokumento neturi, teorinių ir praktinių žinių (mėnesio) 

neturi (nežino, nemoka) – 2 balai.  

3.6. Visą pamoką nieko neveikė (žaidė telefonu, kalbino draugus, lankėsi neleistinose svetainėse ir t.t.) į 

mokytojo pastabas nereagavo. Pamokos pabaigoje parodė (atsiuntė) darbą (kurį mokiniai dirba visą 

pamoką).  

Mokytojas tokio darbo neužskaito, nes galvoja, kad mokinys pats nedirbo, gavo iš draugų. Vertinimas 

formuluojamas taip:  

Pamokos metu mokinys(nė) nedirbo = 2; (jei mokinys pasielgė taip pirmą kartą, mokytojas gali tik 

įspėti, parašyti tėvams laišką į ,,Tamo“.)  

4. Užduotys   

  4.1. Atverti MS Word dokumentą 

  4.2. Įrašyti žodį ,,informatiką“. 

  4.3. Nukopijuoti stulpeliu keturis kartus. 
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   4.4. Formatuoti žodžius. 

   4.5. Susikurti aplanką (folder). 

   4.6. Išsaugoti MS Word dokumentą keturiais pavidalais (doc, docx, pdf, html) 

   4.7. Nebūtinas. Suarchivuoti, pavadinti savo vardu, pavarde, klase ir atsiųsti mokytojui. 

5. Pagalba  

Žiūrėti filmuką 

Skaityti nuorodas 

6. Nuorodos 

http://biblioteka.vdu.lt/documents/pdf/Word_2007_PDF_instrukcija.pdf   darbas su MS Word 2007 

http://193.219.177.96/Informatika/word20004_001.htm    darbas su MS Word 2003 

http://193.219.177.96/Informatika/contents-2.htm  

http://techno.su.lt/~karklius/inf1/Inf_2d.pdf 

http://techno.su.lt/~karklius/inf1/bendkomp.html 

http://techno.su.lt/~karklius/for_stud.html   smalsiems 

http://www.slideshare.net/manovaikai/paint-2925467   programa Paint 

http://www.slideshare.net/gitcerk/kompiuterio-sandara-ko   kompiuterio sandara 

http://www.slideshare.net/Skaidre/kompiuterio-isoriniai-irenginiai 

http://www.slideshare.net/rimaaap/komp-sandara-irmedz 

http://www.slideshare.net/manovaikai/kompiuteris-5-3193889   kompiuterio sandara  5 klasei 

http://www.slideshare.net/manovaikai/kompiuteris-6-6493379  kompiuterio sandara  6 klasei 

http://www.slideshare.net/manovaikai/vedimas 

http://www.slideshare.net/microsoftlt/saugaus-narymo-internete-taisykls  naršymas internete 

http://www.slideshare.net/mmantte/kompiuteriu-virusai-ir-antivirusines-programos  virusai 

http://www.slideshare.net/manovaikai2/failai-2977777   kaip saugomi failai 
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