
GEROSIOS PATIRTIES BANKO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas,                                                    

sukūrimo metai  

Trumpas priemonės aprašymas, 

nurodant formą kaip parengta   

Autorius/ autoriai                                 

(pedagogo vardas, 

pavardė) 

Dalykas – tikslinė 

grupė  

Ugdymo įstaiga  

1.  Viktorinos uţduotys ir viktorinos 

aprašymas: VASARIO 16-OJI IR 

LIETUVOS VALSTYBĖ 

TARPUKARYJE 1918-1940. 

2016 m. 

Uţduotys parengtos PowerPoint 

programoje 

 

Antanas Šiaulys Viktorina skirta II 

klasės mokiniams 

baigus kurso 

programinę tema 

„Lietuva tarpukaryje“ 

Maţeikių Gabijos 

gimnazija 

2.  Viktorinos uţduotys ir viktorinos 

aprašymas: ŠIANDIEN IR PRIEŠ 

ŠIMTĄ METŲ.  

2017-2018 m. 

Uţduotys parengtos PowerPoint 

programoje 

 

Antanas Šiaulys Tarpklasinė- 

tarpmokyklinė ar pan. 

viktorina, skirta 

Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai 

Maţeikių Gabijos 

gimnazija 

3.  Protmūšio uţduotys ir aprašymas: 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

PAŢANGOS IR MODERNĖJIMO 

KELIU. 

2018-2019m. 

 

Uţduotys parengtos PowerPoint 

programoje 

 

Antanas Šiaulys Tarpklasinis- 

tarpmokyklinis ar pan. 

protmūšis, skirtas 

Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai 

(virtuali kelionė į 

Laikinąją sostinę 

Kauną) 

 

Maţeikių Gabijos 

gimnazija 



4.  Skaidrės „Conditional sentences“ Parengta su PowerPoint programa. 

Pristatomi visi 5 sąlygos sakinių 

tipai, pateikiama teorinė dalis ir 

praktinės uţduotys.  

Jolanta Daugelė Anglų k., I-IV kl. Maţeikių Gabijos 

gimnazija 

5.  Skaidrės „Wishes“ Parengta su PowerPoint programa. 

Pristatomi „I wish.../ If only...“ tipo 

sakiniai, pateikiama teorinė dalis ir 

praktinės uţduotys. 

Jolanta Daugelė Anglų k., I-IV kl. Maţeikių Gabijos 

gimnazija 

 

6.  Skaidrės „Past simple, Past 

Continuous, Past Perfect“ 

Parengta su PowerPoint programa. 

Pristatomi Past simple, Past 

Continuous, Past Perfect laikai, 

pateikiama teorinė dalis apie laikų 

sudarymą, naudojimą ir praktinės 

uţduotys. 

Jolanta Daugelė Anglų k., I-IV kl. Maţeikių Gabijos 

gimnazija 

 

7.  Skaidrės „Expressing preferences“ Parengta su PowerPoint programa. 

Pristatomos konstrukcijos, skirtos 

pirmenybės išreiškimui su „Would 

rather“ ir „Prefer“. Teorinė dalis 

Jolanta Daugelė Anglų k., II-IV kl. Maţeikių Gabijos 

gimnazija 

8.  Filmas ,,Ţvaigţdės gyvenimas ir 

mirtis“ 

Ţvaigţdţių raidos etapai: 

proţvaigţdė, raudonoji milţinė, 

supernova, neutroninės ţvaigţdės, 

juodosios skylės. Filmuko trukmė 3 

min 47 s. Paskirtis – sudominimas 

Audronė 

Jonaitienė 

(mokinys Vincas 

Normantas) 

Astronomija,  

II, IV klasės 

Maţeikių Gabijos 

gimnazija 



arba pamokos refleksijai. 

9.  Šokių projektas ,,Lotynų Amerikos 

šokių čempionatas“ 

Išsamios nuorodos, skaidrės, video 

medţiaga 

Simona 

Gargasienė 

III kl. mokiniai, 

pasirinkę šokį 

Maţeikių Gabijos 

gimnazija 

10.  ,,Baigiamoji šokių įskaita“ Išsamios nuorodos, skaidrės, video 

medţiaga, šokių derinių metodika 

Simona 

Gargasienė 

IV kl. mokiniai, 

pasirinkę šokį 

Maţeikių Gabijos 

gimnazija 

11.  ,,Meniniai odos apdirbimo būdai“, 

2017 m. 

Technologijų (gaminio dizaino 

krypties) padalomoji medţiaga. 

Dokumentas Word formatu 

Ingrida Muturė II klasės Maţeikių Gabijos 

gimnazija 

12.  Technologijos. Reikšminiai ţodţiai, 

2017 m. 

Technologijų padalomoji medţiaga. 

Paruoštos lentelės, kurios padeda 

mokiniams prisiminti technologijų 

pamokose pildant technines uţduotis 

naudojamus terminus. Lentelėje 

paaiškinti terminai ir duoti pav. 

Medţiaga paruošta Word formatu 

Ingrida Muturė I-IV klasių mokiniai, 

kurie mokosi pagal 

gaminio dizaino ir 

amatų ir dizaino 

programas 

Maţeikių Gabijos 

gimnazija 

13.  ,,Detalė ir visuma. Asambliaţas“, 

2016 m. 

Paruošta pamoka su tikslais, 

uţdaviniais, pavyzdţiais, uţduotimi 

ir mokinių darbų pavyzd. Skaidrės 

Audronė 

Maţeikienė 

I-II klasė Maţeikių Gabijos 

gimnazija 

14.  Tautodailės įtaka vizualiesiems 

reiškiniams, 2015 m. 

Paruošta pamoka su tikslais, 

uţdaviniais, pavyzdţiais, uţduotimi 

ir mokinių darbų pavyzd. Skaidrės 

Audronė 

Maţeikienė 

I klasė Maţeikių Gabijos 

gimnazija 

15.  Grafinio dizaino istorijos etapai, 

2017-2018 m.m. 

Pamokų ciklas. Ryškiausi grafinio 

dizaino istorijos etapai. Skaidrės 

Audronė 

Maţeikienė 

III-IV kl. Maţeikių Gabijos 

gimnazija 



16.  Rusų kalbos testų rinkinys pagal 

vadovėlio Šag za šagom 2011 m. 4 – 

uosius mokymo metus 

Testai parengti teksto suvokimui (5 

testai) 

Irena 

Liubavičienė 

Rusų kalba Maţeikių Gabijos 

gimnazija 

17.  Rusų kalbos testų rinkinys pagal 

vadovėlio Šag za šagom 2012m.  5 – 

uosius mokymo metus. 

Testai parengti teksto suvokimui (5 

testai) 

Irena 

Liubavičienė 

Rusų kalba Maţeikių Gabijos 

gimnazija 

18.  Kontrolinių darbų uţduotys 6- ieji ir 7 

– ieji mokymo metai 

Susietos su nagrinėjama gramatine 

medţiaga 

Irena 

Liubavičienė 

Rusų kalba Maţeikių Gabijos 

gimnazija 

19.  Vokiečių kalbos gramatikos testai III– 

IV klasėms antrai kalbai 

Testai parengti pagal vadovėlio 

Planet 2005 m. II ir 2007 m. III dalis 

Loreta 

Končiuvienė,  

Zina Gedrimienė 

Vokiečių kalba Maţeikių Gabijos 

gimnazija 

20.  Tikslaus ir motyvuoto vertinimo 

pamokoje problemos ir jų 

sprendimas. 

(darbas rašytas 2010 m., skaitytas ir 

pateiktas matematikos ir informacinių 

technologijų mokytojų respublikinėje 

metodinėje-praktinėje konferencijoje. 

Darbas atnaujinamas, taisomas ir 

tobulinamas kiekvienais metais.) 

Įvardinti ir atskleisti  problemas, su 

kuriomis susiduriame siekdami 

tiksliai ir motyvuotai įvertinti mokinį 

bei pateikti galimus šios problemos 

sprendimų variantus, 

rekomendacijas. Kalbama apie 

kaupiamojo vertinimo tikslingumą, 

remiantis darbo patirtimi, 

pateikiamos vertinimo lentelės. 

Paskaita su skaidrėmis. 

 

 

Vida Vorienė Matematika Maţeikių Gabijos 

gimnazija 



21.  Namų darbų diferencijavimas. 

(darbas rašytas 2011 m., pateiktas ir 

skaitytas matematikos ir informacinių 

technologijų mokytojų respublikinėje 

metodinėje-praktinėje konferencijoje. 

Darbas atnaujinamas, taisomas ir 

tobulinamas kiekvienais metais.) 

Remdamasi darbo patirtimi nagrinėju 

problemą apie namų darbų krūvį, jo 

diferencijavimą, namų darbų 

uţduotis, jų tikslingumą, kaip mokyti 

mokinius, kad matytume jų paţangą, 

ar uţtenka tik mokyti ir mokytis 

pamokoje. Paskaita su skaidrėmis. 

Vida Vorienė Matematika Maţeikių Gabijos 

gimnazija 

22.  Kūrybiškumo ugdymas matematikos 

projektinėje veikloje. 

(darbas rašytas 2013 m., pateiktas ir 

skaitytas matematikos ir informacinių 

technologijų mokytojų tarptautinėje 

metodinėje-praktinėje konferencijoje) 

Šio darbo tikslas - ryšio tarp teorinių 

ţinių ir praktinio taikymo, dalykų 

integracijos ir gyvenimiškos patirties 

plėtojimas kūrybinėje projektinėje 

veikloje. Medţiagoje pateikti 

mokinių kūrybiniai darbai, idėjos, 

vertinimo sistema, lentelės, t.t. 

Paskaita su skaidrėmis. 

Rasa Čejauskienė, 

Vida Vorienė 

Matematika,  

IV klasėje (statistikos 

skyrius) 

Maţeikių Gabijos 

gimnazija 

23.  Pamokos ir namų darbų uţduočių 

diferencijavimas. 

(darbas rašytas 2012 m., pateiktas ir 

skaitytas Plungės raj. matematikos 

mokytojams) 

Matematikos mokymas pateikiant 

diferencijuotas uţduotis pamokoje ir 

namų darbų uţduočių 

diferencijavimas. Seminaras. 

Vida Vorienė Matematika Maţeikių Gabijos 

gimnazija 

24.  Į pagalbą mokiniui sprendţiant 

planimetrijos uţdavinį. 

(darbas rašytas 2015 m., pateiktas ir 

Paskaita su stendine medţiaga, 

pateiktos“ Pagalbos kortelės.“ 

Metodinė medţiaga pamokai, 

Vida Vorienė Matematika, III-IV kl.  

(modulio 

„Planimetrijos 

Maţeikių Gabijos 

gimnazija 



skaitytas matematikos ir informacinių 

technologijų mokytojų respublikinėje 

metodinėje-praktinėje konferencijoje) 

rekomendacijos ir sudarymo 

pavyzdţiai, panaudojimas.  

uţdavinių sprendimo 

praktikumas“ 

pamokoms) 

25.  Į pagalbą mokiniui sprendţiant 

tekstinius realaus turinio uţdavinius. 

2016-2018 m. 

(kiekvienais metais patobulinama) 

 

Metodinė medţiaga. „Pagalbos 

kortelių“ sudarymo ir taikymo 

rekomendacijos ir pavyzdţiai. 

Priemonės tikslas - kaip padėti 

pamokoje mokiniui, kuris nori, 

tačiau negeba atlikti sąlygoje 

nurodytų uţduočių: nubraiţyti 

brėţinio, uţrašyti trumpai sąlygos, iš 

teksto išskirti, kas ţinoma, duota ir 

ką rasti, pritaikyti formules. Kortelės 

nurodo teisingą sprendimo kryptį, 

padeda prisiminti senesnę medţiagą, 

susisteminti ţinias, uţtikrina 

grįţtamą ryšį. 

Vida Vorienė Matematika, III-IV kl. 

(modulio „Realaus 

turinio uţdavinių 

sprendimo 

praktikumas“ 

pamokoms) 

Maţeikių Gabijos 

gimnazija 

 


