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Pamokos planas

Tikslas   :  Mokiniai gebės:

 Gebės tinkamai naudoti žodžius, susijusius su technologijomis

 Išklausę įrašą, gebės parinkti tinkamą atsakymą

 Diskutuoti apie technologijų naudojimo naudą. 

MOKYMOSI IŠTEKLIAI:

1 užduotis-įrašyti                          

2 užduotis –klausymas

3 užduotis- diskusija (darbas porose)                                                                                           

Metodai: individualus darbas, grupinis  darbas, grįžtamasis ryšys. 

Vertinimas: neformalus, kaupiamasis 

Laikas: 45 minutės 



Įvadinė dalis: Namų darbų tikrinimas- skaitymas (4min.)

Pamokos tikslų ir uždavinių nusakymas (4 mins)

Praktinės veiklos (12 min.):

1 užduotis – Mokiniai skaito tekstą ir įrašo trūkstamą informaciją.

2 užduotis- Išklausę įrašą, mokiniai parenka teisingus atsakymus. 
1. Straipsnis apie Apple kompiuterių kompaniją.

a) tiesa

b) netiesa

c) Nebuvo paminėta

2. Kada gimė Styvas Džobsas ?

a) 1974

b)1955

c)1964

3.Vaikystėje S. Džobsas pats  pagamino televizoriių, nes jo šeima buvo neturtinga.

a) tiesa

b)netiesa

c) Nebuvo paminėta 

4. Kodėl Styvas Džobsas nesimokė 5 klasėje mokykloje?

a) Jis mokėsi

b) Jis manė, kad per sunku mokytis

c)Jis nežinojo, ką gyvenime veikti

5. Styvas Džobsas niekada nebaigė vidurinės mokyklos.

a)Tiesa

b) Netiesa

c) Nebuvo paminėta 



3 užduotis- Darbas poromis – diskusija- mokiniai gauna klausimus, porose 

dalinasi savo nuomone. 

Klausimai (20 min.): 

1. Kiek valandų per dieną praleidžiate internete? 

2. Kokie yra kompiuterių naudojimo mokykloje privalumai?

3. Kada buvo išrastas kompiuteris? 

4. Kaip manote, ar galėtumėte 1 savaitei nustoti naudotis kompiuteriu? Kodėl? Kodėl  ne?

5.Kokio amžiaus vaikai turėtų mokėti naudotis kompiuteriais? 

6. Ar galima mokykloje tikrintis savo facebook‘ą?

7. Kada pirmą kartą naudojotės kompiuteriu? 

8. Ar jums patinka žiūrėti filmus internete? Kodėl? / Kodėl ne? 

9.Ar manote, kad internetiniai žaidimai per daug smurtiniai? Kodėl/ kodėl ne? 

10.Įvardinkite 3 blogus dalykus, susijusius su kompiuteriais? 

Refleksija. (2 min.)

Vertinimas (kaupiamasis pažymys-1 min.)

Namų darbai (2min.)

Paruošti kalbą-pristatymą „Technologijos  mano namuose“. 


