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5.9. Pamoka  

1. Tikslas.  

Šio praktinio darbo tikslas – sužinoti kompiuterio dalis. Išmokti kelias informacinių technologijų 

sąvokas. Mokytis dirbti savarankiškai su mokomąja medžiaga. 

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

2. Praktinio darbo užduotys.  

2.1. Perskaityti konspektą (e – vadovėlį).    

2.2. Peržiūrėti filmuką (jei jis reikalingas). 

2.3. Parengti praktinį darbą (tiksliai pagal reikalavimus) 

2.4. Darbe turi būti užrašas: mokykla, Jūsų vardas, pavardė, klasė.  

2.5. Išspręsti testą (jei jis būtinas). 

2.6. Testo rezultatą nukopijuoti ir kartu su atliktu praktiniu darbu atsiųsti mokytojui.  

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

2.7. Sužinoti darbo įvertinimą.  

2.8. Jei pamokos metu nespėji padaryti, padaryk namuose (bibliotekoje ar kitur). 

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 skaityti konspektą, 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, reikia 

mokytojams parodyti jo kopija, nes atsiranda mokinių, kurie piknaudžiauja) – 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. Užduotis. Išmokti kompiuterio dalis ir padaryti praktines užduotis. 

mailto:mokiniodarbai@gmail.com


Parengė ITMM Artūras Šakalys 

 

 

   Kaip mes tai darysime? 

   4.1. Peržiūrėsime (perskaitysime) atidžiai pamokos tikslus ir uždavinius. 

   4.2. Susipažinsime su pamokos darbo eiga. 

   4.3. Peržiūrėsime filmuką(us). 

   4.4. Atversime ,,praktines užduotis“. 

   4.5. Atliksime praktines užduotis. 

   4.6. Užrašysime ,,Praktinėse užduotyse“ savo autorystę ( Kauno Senamiesčio progimnazija, 

          5 z kl. mokinio(nės) Vardenio, pavardenio.) 

    4.7. Išsiųsiu mokytojui savo darbą adresu mokiniodarbai@gmail.com  

     

5. Nuorodos 

Norintiems daugiau sužinoti apie kompiuterių dalis žiūrėkite filmukus bei mokytojo pateiktas 

nuorodas. 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLB551886C30AE9E0C  filmukai 

http://www.youtube.com/watch?v=oFEFxazbe6E  kompiuterį surinkti 

http://www.paltarokogimnazija.lt/Mokomoji%20medziaga/Kompiuterio%20sandara/ teorija 

http://77.79.24.138:8000/5_8.htm  

http://www.youtube.com/watch?v=O4z5oS3wEGw&feature=related   vaikų priklausomybė 

http://www.youtube.com/watch?v=O4z5oS3wEGw&feature=related  kompiuterio žala 

http://www.youtube.com/watch?v=2Gq72lMANfs&feature=related  

http://www.draugiskasinternetas.lt/lt 
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