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Coincidence or Not?!?! 

 

                     IF… 
              A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z 

                EQUALS… 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 



   Coincidence or Not?!?! 

                         THEN… 
                                   K+N+O+W+L+E+D+G+E 

                            11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96% 

                                      H+A+R+D+W+O+R+K 

                                8+1+18+4+23+15+18+11 = 98% 

 

                        BOTH ARE IMPORTANT,  

         BUT FALL JUST SHORT OF 100% 



     Coincidence or Not?!?!  

BUT 
 

A+T+T+I+T+U+D+E 

1+20+20+9+20+21+4+5 = 100% 



Ugdymo proceso sužaidybinimas 
 

 žaidimais paremtas mokymas(is)    





Šio seminaro tikslas: 

susipažinti, išbandyti ir sukurti savo  
SUŽAIDYBINTOS pamokos (ar projekto) turinį 
naudojantis šiais įrankiais: 

 

 

 

 

 

 

  





SUSIPAŽINKIME: 

 Interaktyvių pamokų, pristatymų, projektų kūrimui; 

 

 Išvirkščiajai klasei (angl. Flipped Classroom); 

 

 Mokinių darbų/projektų talpinimui; mokytojų 
bendradarbiavimui 

 

 Įvairaus skaitmeninio turinio (PowerPoint, Word Doc, PDF, 
.JPEG) iš įvairių šaltinių (pvz. YouTube, DropBox, 
GoogleDrive) talpinimui  

 

 Pritaikyta naršyklėms arba iPad planšetėms 

 

 



  IŠBANDYKIME: 

www.tes.com/lessons 

0.  Jungtis per EXPLORER naršyklę 
1. Pasinaudokite šiuo QR kodu  
     arba nuoroda po juo 
 
2. Jei turite paskyrą – 

Prisijunkite (Log-in),  jei ne 
Registruokitės (Sign-up )  
 

3. Paspauskite:  
 

4. Įveskite klasės kodą: vedy 
 

5. Susipažinkite su pateiktu 
turiniu 

https://www.tes.com/lessons


SUKURKIME  

 
 
 
 
 

UŽDUOTIS: grupelėje sukurkite vieną projektą-pamoką tautiškumo/ tarptautiškumo tema 
 

NUO KO PRADĖTI:  
1. Grupelė išsirenka 1 narį- iniciatorių 
 
2. Iniciatorius savo paskyroje: spaudžia                                       po to 
 
   tuo tarpu kiti nariai sugalvoja pamokos pavadinimą, kurį iniciatorius įveda į laukelį   
 
 
 
 
 
3. Iniciatorius pakviečia kitus grupelės narius prisijungti prie projekto/pamokos kūrimo  
     spausdamas                                  ir pasirinkdamas   



SUKURKIME  

 
 
 
 
 

4. Iniciatorius į laukelį                                                                         suveda 
  
    grupelės narių prisijungimo vardus (v_siauciune) ir pakviečia bendradarbiauti.  
 
5. Grupelės nariai prisijungę prie savo paskyrų turi matyti sukurtą pamoką. 
 
                                           6. Kiekvienas grupelės narys išbando įrankius dešinėje: 
                                                               
7. Ir pasirinktą turinį „nuvelka“ į norimą pamokos vietą:    
  
 
 
 
 
 



 
  VEIKLOS TRUKMĖ – 30 MIN 

 

 

http://www.online-stopwatch.com/countdown-
timer/ 
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SUSIPAŽINKIME:  

• Mokymo(si) veiklos organizavimui 
 

• Testų, minčių žemėlapių, vaizdinių kortelių, užrašų 
kūrimui       

 
• Naujos medžiagos ar projektų pristatymui      

 
• Mokymosi grupių kūrimui 

 
• Integruota kalendoriaus/užrašinės funkcija – 

savarankiškam mokymuisi, projekto veiklų planavimui                       
 



IŠBANDYKIME 

1. a. Pasitikrinkite savo elektroninį paštą 
    b. suraskite GoConqr atsiųstą laišką-kvietimą 
    c. priimkite mano kvietimą prisijungti prie   
        ‘eTwinningTautiškumo ir tarptautiškumo 
         dermė ugdyme’ grupės 
 
2. Jei turite paskyrą – Prisijunkite (Sign-in),  
     jei ne Registruokitės (Sign-up )  
 
3. Peržiūrėkite ir išbandykite veiklas  
                                  
 



SUKURKIME  

                   
 

 
 
 
 

 
  UŽDUOTIS: grupelėje sukurkite įrankius projektui-pamokai  

tautiškumo/ tarptautiškumo tema 
 

   
       NUO KO PRADĖTI:  
1. Grupelė išsirenka 1 narį- iniciatorių 

 
 
2. Iniciatorius savo paskyroje spaudžia                              ir kartu su kitais nariais užpildo   
 
    „iššokusią“ lentelę 
 
3. Iniciatorius atidaro naujai sukurtą grupę ir paspaudęs                      suveda grupelės narių  
     prisijungimo vardus   (vaida.english) 
 
4. Grupės nariai savo paskyrose spaudžia                                   ir priima pakvietimą  
 
 
 
 
 
 



SUKURKIME  

2. Sukūrę priemonę spauskite                             
 

 
 
 
 

1. Kiekvienas grupelės narys sukuria bent po 2 įrankius: 
spauskite CREATE ir pasirinkite kokią mokomąją 

      priemonę norėsite kurti: 
 

  

 
 
 
 
 
3. Sukurta priemone pasidallinkite su grupe: 
 



 
  VEIKLOS TRUKMĖ – 30 MIN 

 

 

http://www.online-stopwatch.com/countdown-
timer/ 
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Ir dar... 

www.classcraft.com 

www.memrise.com 

http://taleblazer.org/ 



Pabaigai… 

 

Sustokite ratu ir 
kartokite paskui 

mane… 


