
 

EDUKACINIS BANKAS 
 

 
 

Pagrindiniam ir viduriniam ugdymui skirtos priemonės 

 
 

 

Mokyklos 
pilnas 

pavadinimas 

Dalykas 
Mokymo priemonės 
pavadinimas, kurias 

naudoja pamokoje 

Priemonės tikslas 
Mokytojas, sukūręs 
mokymo priemonę, ir jo 

kontaktai 

Pastabos (tai priemonė 

virtualioje aplinkoje, 

ar paprastoje 

laikmenoje?) 

1 2 3 4 5 6 

Druskininkų 

„Atgimimo“ 
mokykla 

Dailė „Ornamentas“ 

Metodinis darbas 
5-6 kl. 

I. Dalykinė medžiaga. 

II. Integracijos su informacinėmis 
technologijomis pavyzdžiai. 

Jūratė Kygienė 

j.kygiene@gmail.com 
 

www.emokykla.lt 

 

Druskininkų 

„Atgimimo“ 

mokykla 

Dailė 

Technologijos 

„Saulės nėriniai“ 

Metodinis darbas 

7 kl. 

I.Mokymo planavimas. 

II.Dalykinė medžiaga. 

III.Integracijos su informacinėmis 
technologijomis pavyzdžiai. 

Jūratė Kygienė 

j.kygiene@gmail.com 

Eglė Vaivadienė 

www.emokykla.lt 

 

Druskininkų 

„Atgimimo“ 

mokykla 

Dailė 

Technologijos 

„Kalendorinės šventės. 

Velykos“ 

Metodinis darbas 
7-8 kl. 

I.Mokymo planavimas. 

II.Dalykinė medžiaga. 

III.Integracijos su informacinėmis 
technologijomis pavyzdžiai. 

IV.Ugdymo metodai. 

Jūratė Kygienė 

j.kygiene@gmail.com 

Eglė Vaivadienė 
Leonas Galinis 

www.emokykla.lt 

 

Druskininkų 

„Atgimimo“ 
mokykla 

Dailė 

Technologijos 

„Drabužio kūrimas 

panaudojant rankdarbių 
detales“ 

Taikomasis menas.  

Dailioji tekstilė. 

(Metodinė medžiaga. 
Ilgalaikio plano pavyzdys 

) 

11-12 kl. 
 

 

 

I.Mokymo planavimas. 

II.Dalykinė medžiaga. 
III.Integracijos su informacinėmis 

technologijomis pavyzdžiai. 

IV.Ugdymo metodai. 

V.Literatūra ir šaltiniai. 

Jūratė Kygienė 

j.kygiene@gmail.com 
 

www.upc.smm.lt 

 

mailto:j.kygiene@gmail.com
http://www.emokykla.lt/
mailto:j.kygiene@gmail.com
http://www.emokykla.lt/
mailto:j.kygiene@gmail.com
http://www.emokykla.lt/
mailto:j.kygiene@gmail.com
http://www.upc.smm.lt/


Druskininkų 

„Atgimimo“ 

mokykla 

Technologijos „Tekstilinės medžiagos, 

jų savybės ir 

panaudojimas“. 
(Skaitmeninė mokymo 

priemonė) 

5-6 kl. 

I.Demonstracijos (interaktyvi dalykinė 

medžiaga). 

II.Laboratorijos (Interaktyvios užduotys, 
užduočių lapas). 

III. Interaktyvūs testai. 

Jūratė Kygienė 

j.kygiene@gmail.com 

 

https://sodas.ugdome.lt 

 

Druskininkų 
„Atgimimo“ 

mokykla 

Technologijos „Rankiniai ir mašininiai 
siuvimo dygsniai“ 

(Skaitmeninė mokymo 

priemonė) 
5,6,7,8,9,10 kl. 

I.Demonstracijos (interaktyvi dalykinė 
medžiaga). 

II.Laboratorijos (Interaktyvios užduotys, 

užduočių lapas). 
III. Interaktyvūs testai. 

Jūratė Kygienė 
j.kygiene@gmail.com 

 

https://sodas.ugdome.lt
  

 

Druskininkų 

„Atgimimo“ 

mokykla 

Technologijos 

Dailė 

„Lietuvių liaudies 

kostiumas“ 

(Skaitmeninė mokymo 
priemonė) 

7-8 kl. 

I.Demonstracijos (interaktyvi dalykinė 

medžiaga). 

II.Laboratorijos (Interaktyvios užduotys, 
užduočių lapas). 

III. Interaktyvūs testai. 

Jūratė Kygienė 

j.kygiene@gmail.com 

 

https://sodas.ugdome.lt 

 

Druskininkų 

„Atgimimo“ 

mokykla 

Dailė 

Technologijos 

„Geometriniai raštai“ 

(Skaitmeninė mokymo 

priemonė) 
7-8 kl. 

I.Demonstracijos (interaktyvi dalykinė 

medžiaga). 

II.Laboratorijos (Interaktyvios užduotys, 
užduočių lapas). 

III. Interaktyvūs testai. 

Jūratė Kygienė 

j.kygiene@gmail.com 

 

https://sodas.ugdome.lt 

 

Druskininkų 

„Atgimimo“ 
mokykla 

Technologijos „Tekstilės gaminių 

priežiūra“ 
(Skaitmeninė mokymo 

priemonė) 

7, 8, 9, 10 kl. 

I.Demonstracijos (interaktyvi dalykinė 

medžiaga). 
II.Laboratorijos (Interaktyvios užduotys, 

užduočių lapas). 

III. Interaktyvūs testai. 

Jūratė Kygienė 

j.kygiene@gmail.com 
 

https://sodas.ugdome.lt 

 

Druskininkų 
„Atgimimo“ 

mokykla 

Technologijos 
Dailė 

„Rankdarbiai“ 
(Skaitmeninė mokymo 

priemonė) 

5, 6, 7, 8, 9, 10 kl. 

I.Demonstracijos (interaktyvi dalykinė 
medžiaga). 

II.Laboratorijos (Interaktyvios užduotys, 

užduočių lapas). 
III. Interaktyvūs testai. 

Jūratė Kygienė 
j.kygiene@gmail.com 

 

https://sodas.ugdome.lt 
 

Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 
mokykla 

 

 
 

 

Dailė Ornamentas  Supažindinti su ornamento sąvoka ir 

ornamentų įvairove, simbolika. 

Aurelija Vilūnienė, 

aurelija.viluniene@ 

gmail.com 

 

Popierinė laikmena 

mailto:j.kygiene@gmail.com
https://sodas.ugdome.lt/
mailto:j.kygiene@gmail.com
https://sodas.ugdome.lt/
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https://sodas.ugdome.lt/


Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

Dailė Pagrindinės geometrinės 

formos 

Supažindinti su geometrinių formų įvairove, 

jų panaudojimu dailėje; su geometrinių 

formų simbolika. 

Aurelija Vilūnienė, 

aurelija.viluniene@ 

gmail.com 
 

Popierinė laikmena 

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Dailė Testas „Dailės žanrai“ Patikrinti dailės žanrų įvairovės pažinimą.  Aurelija Vilūnienė, 

aurelija.viluniene@ 
gmail.com 

Popierinė laikmena 

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 
mokykla 

Dailė Spalvos  Susipažinti su pagrindinėmis, išvestinėmis 
spalvomis, spalvų kontrastu, šiltomis ir 

šaltomis spalvomis. 

Aurelija Vilūnienė, 
aurelija.viluniene@ 

gmail.com 

Popierinė laikmena 

Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 
mokykla 

Dailė Frotažas  Supažindinti su frotažo technika. Aurelija Vilūnienė, 

aurelija.viluniene@ 

gmail.com 

 

Popierinė laikmena 

Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

Dailė Šriftas  Supažindinti su šrifto istorija, stiliais. Aurelija Vilūnienė, 

aurelija.viluniene@ 

gmail.com 

Popierinė laikmena 

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Dailė Kompozicijos 

harmonizavimo 
priemonės  

Supažindinti su simetrijos, asimetrijos, 

statikos, dinamikos, ritmo, chaoso sąvokomis 

Aurelija Vilūnienė, 

aurelija.viluniene@ 
gmail.com 

Popierinė laikmena 

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Dailė Faktūra. Tekstūra Supažindinti su faktūros, tekstūros 
sąvokomis, faktūros sudarymo būdais. 

Aurelija Vilūnienė, 
aurelija.viluniene@ 

gmail.com 

Popierinė laikmena 

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 
mokykla 

Dailė Popieriaus plastika Supažindinti su popieriaus dydžių, plastikos 
įvairove ir technologijomis. 

Aurelija Vilūnienė, 
aurelija.viluniene@ 

gmail.com 

Popierinė laikmena 



Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

Dailė Menas Supažindinti su meno rūšimis Aurelija Vilūnienė, 

aurelija.viluniene@ 

gmail.com 

Kompiuterinė 

laikmena 

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Dailė Modernizmas Supažindinti su modernizmo kryptimis Aurelija Vilūnienė, 

aurelija.viluniene@ 
gmail.com 

Kompiuterinė 

laikmena 

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 
mokykla 

Technologijos  Audinio marginimas. 
Technologija ir metodika. 

Supažindinti mokinius su audinių marginimo 
būdu „dažyti rištukai“, marginimo 

technologija. 

Aurelija Vilūnienė, 
aurelija.viluniene@ 

gmail.com 

Popierinė laikmena 

Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 
mokykla 

Technologijos  Siuvinėjimas lengvaisiais 

dygsniais. Technologija 

ir metodika 

Supažindinti su siuvinėjimo dygsniais, jų 

įvairove, siuvinėjimo technologija 

Aurelija Vilūnienė, 

aurelija.viluniene@ 

gmail.com 

Popierinė laikmena 

Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

Technologijos  Skiautinių siuvimo 

technologija ir metodika 

Supažindinti su skaitinių  rūšimis, jų siuvimo 

technologija. 

Aurelija Vilūnienė, 

aurelija.viluniene@ 

gmail.com 

Popierinė laikmena 

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Technologijos  Simegrafija. 

Technologija ir metodika 

Supažindinti su siuvinėjimo ant popieriaus 

technologija 

Aurelija Vilūnienė, 

aurelija.viluniene@ 
gmail.com 

Popierinė laikmena 

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Technologijos  Servetėlių lankstymo 
būdai 

Supažindinti su stalo serviravimo būdais,  
servetėlių ir jų lankstymo būdų  įvairove. 

Aurelija Vilūnienė, 
aurelija.viluniene@ 

gmail.com 

Popierinė laikmena 

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 
mokykla 

Technologijos  Avolono ir vilnos vėlimo 
technologija 

Supažindinti su vilnos vėlimo būdais, 
tradicinių ir šiuolaikinių medžiagų 

panaudojimo galimybėmis. 

Aurelija Vilūnienė, 
aurelija.viluniene@ 

gmail.com 

Popierinė laikmena 



Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

Technologijos  Siuvimo technologija. Supažindinti su rankiniais ir mašininiais 

dygsniais, jų siuvimo technologija 

Aurelija Vilūnienė, 

aurelija.viluniene@ 

gmail.com 

Popierinė laikmena 

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Technologijos  Pinikai. Technologija ir 

metodika 

Supažindinti su pinikais, jų rūšimis ir pynimo 

būdais, technologija 

Aurelija Vilūnienė, 

aurelija.viluniene@ 
gmail.com 

Popierinė laikmena 

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 
mokykla 

Technologijos  Mezgimo technologija  Supažindinti su mezgimo technologija Aurelija Vilūnienė, 
aurelija.viluniene@ 

gmail.com 

Popierinė laikmena 

      

„Atgimimo“ 

mokykla 

biologija Žmogaus poveikis gamtai Ugdyti atsakingą asmenybę Danutė Klimauskienė 

danute.klimauskiene@gmai

l.com 

http://metodika.emoky

kla.lt 

ir laikmenoje. 

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Biologija 5-9kl. testai Patikrinti, kaip mokiniai įsisavino temą. Jūratė Kleponienė, 
jurate.klep@gmail.com 

Paprastoje laikmenoje 

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 
mokykla 

Biologija Žiedas- dauginimosi 
organas. 

Gilinti mokinių žinias apie žiedą. Jūratė Kleponienė, 
jurate.klep@gmail.com 

Atmintukas 
(skaidrės) 

Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

Biologija Gyvūnai juda laisvai. Pateikti vaizdingiau temos medžiagą. Jūratė Kleponienė, 

jurate.klep@gmail.com 

Atmintukas 

(skaidrės) 

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

 

Biologija Sveika gyvensena. Vaizdingai pateikti sveikos gyvensenos 

principus. 

Jūratė Kleponienė, 

jurate.klep@gmail.com 

Atmintukas 

(skaidrės) 

http://metodika.emokykla.lt/
http://metodika.emokykla.lt/


Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

Biologija Sveikos mitybos 

piramidė. 

Papildyti nagrinėjamą medžiagą, papuošti 

klasę. 

Jūratė Kleponienė, 

jurate.klep@gmail.com 

Paprastoje laikme-noje 

(plakatas) 

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Biologija Širdies sandara. Papildyti nagrinėjamą medžiagą, papuošti 

klasę. 

Jūratė Kleponienė, 

jurate.klep@gmail.com 

Paprastoje laikme-noje 

(plakatas) 

      

Druskininkų 
,,Atgimimo“ 

mokykla 

Istorija ,,Nilas – Egipto dovana“ Lengviau įsisavintų mokomąją medžiagą. 
Ugdyti darbo kompiuteriu įgūdžius, atrenkant 

medžiagą. 

Lijana Lukošiūnienė 
lijana.lukosiuniene@gmail.

com , tel. Nr. 867505650 

http://portalas.emokykl
a.lt/naujienos/Puslapiai

/Naujiena1553.aspx  

Druskininkų 

,,Atgimimo“ 
mokykla 

Istorija ,,Laisvė – troškimas 

gyventi ir išlikti” 

Supažindinti 9-10 klasių mokinius su 

rezistencijos istoriniu laikotarpiu. 
Lavins  darbo su informacinėmis 

technologijomis bei įvairiais literatūros 

šaltiniais darbo įgūdžius.        
 

Lijana Lukošiūnienė 

Saulius Lukošiūnas 
lijana.lukosiuniene@gmail.

com , tel. Nr. 867505650 

saulius.lukosiunas7@gmail.
com 

867727072 

http://portalas.emokykl

a.lt/naujienos/Puslapiai
/Naujiena1553.aspx 

Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

Istorija Romaninis ir gotikinis  

stiliai (skaidrės) 

Supažindinti mokinius su stiliais, padėti 

geriau suvokti stilių 

požymius ir skirtumus. 
 

Virginija Palubinskienė, 

vpalubinskiene@gmail.com 

Papr. laikmena 

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Istorija Didieji geografiniai  

atradimai (skaidrės) 

Padėti suvokti atradimų priežastis,  

rezultatus, supažindinti 
su žymiausiais keliautojais. 

Virginija Palubinskienė, 

vpalubinskiene@gmail.com 

Papr. laikmena 

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 
 

 

 
 

Istorija Pramonės perversmas 
(skaidrės) 

Padėti išsiaiškinti pramonės perversmo 
priežastis, supažindinti  

su svarbiausiais atradimais ir jų reikšme. 

Virginija Palubinskienė, 
vpalubinskiene@gmail.com 

Papr. laikmena 

mailto:lijana.lukosiuniene@gmail.com
mailto:lijana.lukosiuniene@gmail.com
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mailto:saulius.lukosiunas7@gmail.com
mailto:saulius.lukosiunas7@gmail.com
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Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

Istorija Klausimynas  

Dokumentų nagrinėjimui 

Mokyti analizuoti istorinius dokumentus Virginija Palubinskienė, 

vpalubinskiene@gmail.com 

Papr. laikmena 

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Pilietiškumo 

pagrindai 

Išvykos į seniūniją 

planas temai „Vietos 
savivalda“ 

Supažindinti su vietos  

savivaldos įstaigos  
veikla, padėti geriau 

suvokti vietos  

savivaldos funkcijų 
svarbą. 

Virginija Palubinskienė, 

vpalubinskiene@gmail.com  

Papr. Laikmena 

      

Druskininkų 

,,Atgimimo“ 

mokykla 

Geografija ,,Saugomos teritorijos“ Suvokti atsakingą požiūrį į gamtines ir 

visuomenines problemas.Sužadinti smalsumą 

ir gebėjimą stebėti artimiausią aplinką bei 
pažinti savo kraštą.Žinoti saugomų teritorijų 

skirstymą.Ugdyti darbo kompiuteriu 

įgūdžius, atrenkant medžiagą. 

Stasė Kirkliauskienė 

stase.kirkliauskiene@gmail

.com , tel. Nr. 868248507 

http://portalas.emokykl

a.lt/naujienos/Puslapiai

/Naujiena1553.aspx  

Druskininkų 
,,Atgimimo“ 

mokykla 

Geografija ,,Etnografinis, kultūrinis, 
istorinis, geografinis 

paveldas senuosiuose 

Dzūkijos kaimuose“ 

Supažindinti 7-8 klasių mokinius su istoriniu, 
kultūriniu, geografiniu Dzūkijos kaimų 

paveldu. 

Lavis darbo su informacinėmis 

technologijomis bei įvairiais literatūros 
šaltiniais darbo įgūdžius.      

Stasė Kirkliauskienė 
stase.kirkliauskiene@gmail

.com , tel. Nr. 868248507 

http://www.ugdymas.u
pc.smm.lt/duomenys/i

ndex.php  

Druskininkų 

savivaldybės 

Leipalingio 
pagrindinė 

mokykla 

Gamta ir 

žmogus, 

pasaulio 
pažininimas 

1. Fotosintezė. 

2. Atliekų rūšiavimas. 

 

Sukurti animuotas prezentacijas, kurios 

mokiniams taptų žaidimu, kuris leistų 

lengviau suvokti dėstomą pamokos temą. 

Nerijus Dzingelevičius, 

el.paštas: 

dzingelevicius@gmail.com 
Ramutė Šumskienė 

el.paštas: 

ramute.sumskiene@leipalin
gis.lt 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Virtuali aplinka 

www.powtoon.com 
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Druskininkų 

savivaldybės 

Leipalingio 
pagrindinė 

mokykla 

Gamta ir 

žmogus 

1. Gamtos tyrinėtojo 

„kuprinė“. 

2. Kaip grupuoti pagal 
požymius? 

3. Atliekų perdibimas. 

4. Evoliucija. 
5. Gyvybės atsiradimas 

Žemėje. 

6. Kaip keičiasi Žemės 
paviršius. 

7. Žemės atmosfera. 

8. Žvaigždės, 

žvaigždynai, saulės 
šeima. 

9. Gamtinė ir dirbtinė 

atranka. 
10. Nuolat kintanti mūsų 

planeta. 

 Nerijus Dzingelevičius, 

el.paštas: 

dzingelevicius@gmail.com 

Paprastoji laikmena 

PowerPoint programa 

 

Druskininkų 

savivaldybės 
Leipalingio 

pagrindinė 

mokykla 

Pasaulio 

pažinimas 

Temos: 

1.Natūralūs pluoštai. 
2. Orai. Orų kalendorius. 

3. Transporto priemonės. 

4. Kodėl kai kuriuos 

gyvūnus vadiname 
naminiais? 

5. Gyvūnėlių aprašymas 

Įvairinti ir efektyvinti ugdymo 

procesą.Aktyvinti pažintinę veiklą. 
 

 

 

 

Ramutė Šumskienė 

el.paštas: 
ramute.sumskiene@leipalin

gis.lt  

 

 
 

 

 
Ramutė Šumskienė 

el.paštas: 

ramute.sumskiene@leipalin
gis.lt 

Aldona Liaukonienė, 

el.paštas: 

aldona.liaukoniene@leipali
ngis.lt 

 

 
 

 

 

Paprastoji laikmena 

PowerPoint programa 
 

 

 

 
 

 

Paprastoji laikmena 

mailto:dzingelevicius@gmail.com
mailto:ramute.sumskiene@leipalingis.lt
mailto:ramute.sumskiene@leipalingis.lt
mailto:ramute.sumskiene@leipalingis.lt
mailto:ramute.sumskiene@leipalingis.lt
mailto:aldona.liaukoniene@leipalingis.lt
mailto:aldona.liaukoniene@leipalingis.lt


      

Druskininkų 

„Atgimimo“ 
mokykla 

Anglų k. Stalo žaidimas „EU 

Trivia“ 

Mokinių žinioms apie Europos sąjungą 

įtvirtinti. 

L.Šilanskienė  

silanskiene@gmail.com 

Stalo žaidimas 

Druskininkų 

„Atgimimo“ 

mokykla 

Anglų kalba 

2008 

„Numbers“ 

 

2. Rašytinio teksto supratimas (skaitymas)  

 

Naudojant įvairią metodinę-lavinamąją 

medžiagą, išmokti rašyti, skaityti ir tarti bei 
vartoti skaičius įvairiose situacijose.  

J.Jonušauskaitė 

auklėtoja.janina@gmail.co

m  

http://metodika.emoky

kla.lt/sites/vkk/AllFiel

dsView.aspx?ID=1599  

 

Druskininkų 

„Atgimimo“ 

mokykla 

Anglų k. Skaitymo užduotys 

knygoms ‘The 

Mysterious Affair at 
Styles’ ( A. Christie) ir ‘ 

Milo’ ( J. Bassett). 

Stiprinti mokinių skaitymo įgūdžius, turtinti 

jų anglų kalbos žodyną. 

G. Valentukevičiūtė 

gravija63@gmail.com 

Priemonė paprastoje 

laikmenoje. 

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Anglų kalba Skaidrės ,,Jobs and 

occupations". 
 

supažindinti, įtvirtinti, patikrinti profesijų 

žodyną 

Tomas Rundia 

tomas.tinkle@yahoo.com 

Paprastoji laikmena 

      

Druskininkų 
„Atgimimo“ 

mokykla 

Vadovavimas 
klasei 

2008 

Rūkymo, alkoholio, 
narkotikų (psichotropinių 

medžiagų) vartojimo 

prevencija 

Rūkymo, alkoholio ir narkotikų 
(psichotropinių medžiagų) vartojimo 

prevencija bei  tinkamo pavyzdžio rodymas 

jaunesniesiems mokiniams. 

J.Jonušauskaitė 
auklėtoja.janina@gmail.co

m 

http://www.kursai.tink
las.lt/mod/folder/view.

php?id=243  

      

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 
 

Muzika Skaidrės nuo „Antikos iki 
viduramžių“. 

Susipažinti su antikos ir viduramžių epochų 
muzika. 

Kristina Uteševa, 
dakristina@yahoo.com 

Paprasta laikmena 

Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

 
 

 

 

Muzika Testas „Nuo antikos iki 

viduramžių“. 

Patikrinti mokinių gebėjimus. Kristina Uteševa, 

dakristina@yahoo.com 

Paprasta laikmena 

mailto:auklėtoja.janina@gmail.com
mailto:auklėtoja.janina@gmail.com
http://metodika.emokykla.lt/sites/vkk/AllFieldsView.aspx?ID=1599
http://metodika.emokykla.lt/sites/vkk/AllFieldsView.aspx?ID=1599
http://metodika.emokykla.lt/sites/vkk/AllFieldsView.aspx?ID=1599
mailto:auklėtoja.janina@gmail.com
mailto:auklėtoja.janina@gmail.com
http://www.kursai.tinklas.lt/mod/folder/view.php?id=243
http://www.kursai.tinklas.lt/mod/folder/view.php?id=243
http://www.kursai.tinklas.lt/mod/folder/view.php?id=243


Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

 
 

Muzika Skaidrės „Renesanso 

epochos muzika“. 

Supažindinti su svarbiausiais renesanso 

epochos bruožais, muzikos žanrais, 

instrumentais. 

Kristina Uteševa, 

dakristina@yahoo.com 

Paprasta laikmena 

Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

Muzika Skaidrės „Renesanso 

pasaulietinė muzika“. 

Supažindinti su pasaulietinės muzikos 

žanrais, kompozitoriais ir instrumentais. 

Kristina Uteševa, 

dakristina@yahoo.com 

Paprasta laikmena 

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Muzika Testas „Renesanso 

epochos muzika“. 

Patikrinti mokinių gebėjimus. Kristina Uteševa, 

dakristina@yahoo.com 

Paprasta laikmena 

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Muzika Testas „Baroko epochos 

muzika“. 

Patikrinti mokinių gebėjimus. Kristina Uteševa, 

dakristina@yahoo.com 

Paprasta laikmena 

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 
mokykla 

Muzika Skaidrės „Klasicizmo 
epocha“. 

Supažindinti su klasicizmo epochos bruožai 
žanrais, instrumentais, simfoniniu orkestru. 

Kristina Uteševa, 
dakristina@yahoo.com 

Paprasta laikmena 

Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

Muzika Skaidrės „Vienos 

klasikai“. 

Supažindinti su Vienos klasikais ir jų kūryba. Kristina Uteševa, 

dakristina@yahoo.com 

Paprasta laikmena 

Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

 
 

 

Muzika Skaidrės „Lietuva dainų 

šalis“. 

Supažindinti su lietuvių liaudies dainų 

tyrinėtojais, liaudies dainų tematika, 

ornamentika, ritmu. 

Kristina Uteševa, 

dakristina@yahoo.com 

Paprasta laikmena 



Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

Muzika Testas „Lietuva dainų 

šalis“. 

Partikrinti mokinių žinias. Kristina Uteševa, 

dakristina@yahoo.com 

Paprasta laikmena 

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Muzika Skaidrės „Apie ką 

dainavo lietuviai“. 

Susipažinti su lietuvių liaudies dainų žanrais 

ir tematika. 

Kristina Uteševa, 

dakristina@yahoo.com 

Paprasta laikmena 

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 
mokykla 

Muzika Skaidrės „Lietuvos kraštų 
dainos“. 

Susipažinti su Lietuvos etnografinių regionų 
liaudies, dainų bruožais ir specifika. 

Kristina Uteševa, 
dakristina@yahoo.com 

Paprasta laikmena 

Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 
mokykla 

Muzika Testas „Lietuvos 

etnografinių regionų 

liaudies dainos“. 

Patikrinti mokinių gebėjimus. Kristina Uteševa, 

dakristina@yahoo.com 

Paprasta laikmena 

Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

Muzika Skaidrės ,,Šveicarija – 

Alpių širdis“ 5 kl. 

Supažindinti su pasaulio tautų muzika – 

tirolietiška muzika. 

Vilija Mieščionaitienė, 

vilijamiescionaitiene@gmai

l.com 

Paprastoje laikmenoje 

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Muzika Skaidrės ,,Lietuvių 

liaudies muzikos 
instrumentai“ 10 kl. 

Supažindinti su liet. l. instrumentais, jų 

rūšimis, liaudies muzika. 

Vilija Mieščionaitienė, 

vilijamiescionaitiene@gmai
l.com 

Paprastoje laikmenoje 

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Muzika Testas ,,Simfonija. 
Simfoninis orkestras“ 8 

kl. 

Patikrinti ir pasitikrinti žinias apie simfoniją 
ir simfoninį orkestrą. 

Vilija Mieščionaitienė, 
vilijamiescionaitiene@gmai

l.com 

Paprastoje laikmenoje 

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 
mokykla 

Muzika Testas ,,Opera ,,Pilėnai“ 
6 kl. 

Patikrinti ir pasitikrinti žinias apie operą. Vilija Mieščionaitienė, 
vilijamiescionaitiene@gmai

l.com 

Paprastoje laikmenoje 



Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

Muzika Kryžiažodis 8 kl. Įvertinti ir įsivertinti žinias iš 8 kl. kurso. Vilija Mieščionaitienė, 

vilijamiescionaitiene@gmai

l.com 

Paprastoje laikmenoje 

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Muzika Testas ,,Polifoninė 

muzika“ 8 kl. 

Patikrinti ir pasitikrinti žinias apie polifoninę 

muziką. 

Vilija Mieščionaitienė, 

vilijamiescionaitiene@gmai
l.com 

Paprastoje laikmenoje 

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 
mokykla 

Muzika Skaidrės ,,Klasicizmo 
epocha. Vienos klasikai“  

9 kl. 

Suteikti žinių apie  klasicizmo epochą, šio 
laikotarpio muziką, žymiausius 

kompozitorius, jų kūrybą. 

Vilija Mieščionaitienė, 
vilijamiescionaitiene@gmai

l.com 

Paprastoje laikmenoje 

Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 
mokykla 

Muzika Testas ,,Klasikinė ir 

klasicistinė muzika“ 9 kl. 

Patikrinti ir pasitikrinti žinias apie klasikinę 

ir klasicistinę muziką. 

Vilija Mieščionaitienė, 

vilijamiescionaitiene@gmai

l.com 

Paprastoje laikmenoje 

Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

Muzika Testas ,,Styginių 

orkestras“ 7 kl. 

Patikrinti ir pasitikrinti žinias apie styginių 

orkestrą. 

Vilija Mieščionaitienė, 

vilijamiescionaitiene@gmai

l.com 

Paprastoje laikmenoje 

      

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Matematika  ,,Matematika kūno 

kultūroje‘‘ 

Sieti matematikos užduotis su kūno kultūra. 

Suteikti vaizdingumo užduočių tekstams. 

Birutė Bendorienė 

birutebend@gmail.com 

Atmintukas  

(skaidrės) 

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 
 

 

 
 

Matematika ,,Piramidė“ Susipažinti su piramidės sąvoka 
matematikoje ir mus supančioje aplinkoje. 

Birutė Bendorienė 
birutebend@gmail.com 

Atmintukas  
(skaidrės) 



Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Matematika ,,Geometrinių figūrų 

modeliai iš vielos“ 

Vaizdingiau pateikti temos medžiagą, 

palengvinti užduočių sprendimus. 

Birutė Bendorienė 

birutebend@gmail.com 

Atmintukas  

(skaidrės) 

Druskininkų 

savivaldybės 

Leipalingio 
pagrindinė 

mokykla 

Matematika  

Temos:  

1.Veiksmai su 
natūraliaisiais skaičiais. 

2. Sutrumpintos 

daugybos formulės. 
3. Natūraliųjų skaičių 

sudėtis. 

4. Duomenų rinkimas ir 

tvarkymas. 
5. Skaičiaus kvadratas. 

6. Kvadrato plotas ir 

perimetras. 
7. Dauginame dvinarį iš 

dvinario. 

 
 

 

 

Pakatoti, apibendinti mokomąją medžiagą; 

išdėstyti naujos temos mokomąją medžiagą. 

  

Marija Stravinskienė,  

el. paštas:  

Stravinskiene.marija@gmai
l.com  

 

Virtuali aplinka 

www.prezi.com 

Druskininkų 

savivaldybės 
Leipalingio 

pagrindinė 

mokykla 
 

Matematika  Temos: 

1.Sudėtis 10 ribose 
(testas) 

2.Atimtis 10 ribose 

(testas) 

Skatinti mokinių motyvaciją, paremtą jų 

ugdymosi patirtimi ir savarankišku darbu. 

Marytė Mizaraitė, 

El.paštas: 
Maryte.mizaraite@leipalin

gis.lt   

 

Paprastoji laikmena 

Microsoft Word 
programa 

 

      

mailto:Stravinskiene.marija@gmail.com
mailto:Stravinskiene.marija@gmail.com
http://www.prezi.com/
mailto:Maryte.mizaraite@leipalingis.lt
mailto:Maryte.mizaraite@leipalingis.lt


Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

Fizika Masės centras ir kūnų 

pusiausvyra 

Padėti suprasti masės centro sąvoką; 

supažindinti su kūnų pusiausvyros rūšimis. 

Dijana Bartainienė 

bart.dijana@gmail.com 

Atmintukas 

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 
 

 

 

 
 

Fizika Įelektrinimo reiškiniai ir 

jų aiškinimas 

Iliustruoti įsielektrinimo reiškinius, paaiškinti 

įelektrinimo atsiradimo priežastis. 

Dijana Bartainienė 

bart.dijana@gmail.com 

Atmintukas 

Druskininkų 

savivaldybės 

Leipalingio 
pagrindinė 

mokykla 

Fizika, anglų k. 

(integruotas 

mokymas) 

1. Fizikos eksperimentai 

anglų kalba. 

 Nerijus Dzingelevičius, 

el.paštas: 

dzingelevicius@gmail.com, 
Sandra Makulavičienė 

el.paštas:  

sandrasalnyte@inbox.lt 
Kęstutis Krasauskas 

el.paštas: 

kestutis.krasauskas@leipali

ngis.lt 
 

Virtuali aplinka 

MovieMaker programa 

 

      

Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

Informacinės 

technologijos  

Komenskio Logo Supažindinti su Komenskio Logo programa 

bei jos komandomis; pateikti savarankiško 

darbo užduotis. 

Dijana Bartainienė 

bart.dijana@gmail.com 

Atmintukas 

      

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 
 

 

Rusų kalba Skaidrės „Времена года“ Gebėti įvardyti metų laikus, mėnesių 

pavadinimus rusiškai. 

Oksana Belkina  

oksbelk@gmail.com 

Laikmenoje 

mailto:dzingelevicius@gmail.com
mailto:sandrasalnyte@inbox.lt
mailto:kestutis.krasauskas@leipalingis.lt
mailto:kestutis.krasauskas@leipalingis.lt


Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

Rusų kalba Skaidrės „Как выиграть 

десятку“ 

Žodžių ir kalbos struktūrų patikrinimas. Oksana Belkina  

oksbelk@gmail.com 

Laikmenoje 

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Rusų kalba Skaidrės „Склонение 

имён 
существительных“ 

Susipažinti su rusų kalbos linksnių sistema.  Oksana Belkina  

oksbelk@gmail.com 

Laikmenoje 

      

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 
mokykla 

 

Lietuvių kalba S. Lagerliof romano 
„Portugalijos karalius“ 

analizė 

Pasiruošti atpasakojimui „Tėvo ir dukters 
istorija“ romane „Portugalijos karalius“ 

Sigita Muzikevičienė,  
sigitamz@gmail.com 

Laikmenoje 

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Lietuvių kalba „Daiktavardžių 

linksniavimas“ 

Formuoti taisyklingos rašybos įgūdžius Sigita Muzikevičienė,  

sigitamz@gmail.com 

Laikmenoje 

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Lietuvių kalba „Šalutiniai papildinio 

sakiniai“ 

Išmokyti taisyklingai skirti šalutinius 

sakinius 

Sigita Muzikevičienė,  

sigitamz@gmail.com 

Laikmenoje 

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 
mokykla 

Lietuvių kalba „Sudurtiniai žodžiai“ Įtvirtinti sudurtinių žodžių rašybą Sigita Muzikevičienė,  
sigitamz@gmail.com 

Laikmenoje 

Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 
mokykla 

 

 
 

Lietuvių kalba „Tiesioginės kalbos 

skyryba“ 

Įtvirtinti tiesioginės skyrybos taisykles Sigita Muzikevičienė,  

sigitamz@gmail.com 

Laikmenoje 

mailto:oksbelk@gmail.com
mailto:sigitamz@gmail.com


Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

Lietuvių kalba „Mainai. Pinigai ir jų 

funkcijos“ 

Supažindinti su mainų sąvoka ir pinigų 

funkcijomis“ 

Sigita Muzikevičienė,  

sigitamz@gmail.com 

Laikmenoje 

Druskininkų 

savivaldybės 
Leipalingio 

pagrindinė 

mokykla 

Lietuvių kalba Temos: 

1.Literatūros rūšių ir 
žanrų kartojimas 8 

klasėje. 

Pakartoti literatūros rūšis ir žanrus (baigus I 

trimestrą). 

Laima Skripkaitė,  

 el.paštas: 
laimaskripk@gmail.com 

  

Virtuali aplinka 

www.prezi.com  
 

Druskininkų 
savivaldybės 

Leipalingio 

pagrindinė 
mokykla 

Lietuvių kalba Video pamoka: 
1.Viešosios kalbos 

sakymas. (Kūno kalbos 

raktai:laikysena, gestai, 
veido išraiška, žvilgsnis) 

 

 

 
 

Analizuoti viešosios kalbos epizodus, 
komentuojant kūno kalbos svarbą. 

Asta Černiauskienė,  
el. paštas: 

asta.cerniauskiene@leipalin

gis.lt 
 

Paprastoji laikmena 
MowieMaker 

programa 

 

Druskininkų 

savivaldybės 

Leipalingio 
pagrindinė 

mokykla 

Lietuvių kalba Temos: 

1.Literatūros rūšių ir 

žanrų kartojimas (5- 10 
kl. Kurso  

kartojimas). 

2. Skaitymas 1 klasei 

Pakartoti literatūros rūšis ir žanrus 10 – oje 

klasėje (prieš PUPP) 

 
 

Stiprinti mokymosi motyvaciją. 

Skatinti mokinių savarankišką veiklą 

Laima Skripkaitė, 

El.paštas: 

laimaskripk@gmail.com  
 

 

Ramutė Šumskienė 
el.paštas: 

ramute.sumskiene@leipalin

gis.lt 

Paprastoji laikmena 

PowerPoint programa 

 
 

Paprastoji laikmena 

      

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Tikyba Vienas už kitą 
paslaptingesni 

Priartinti ir pateikti diskusijai vyrų ir moterų 
skirtumų temą. 

Tatjana Lazarenko, 
tatjanaket@gmail.com 

Virtualioje aplinkoje - 
skaidrės 

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 
mokykla 

 

Tikyba Dievas - mitas ar 
realybė? 

Pateikti diskusijai Dievo buvimo teorijas. Tatjana Lazarenko, 
tatjanaket@gmail.com 

Virtualioje aplinkoje - 
skaidrės 

mailto:laimaskripk@gmail.com
http://www.prezi.com/
mailto:asta.cerniauskiene@leipalingis.lt
mailto:asta.cerniauskiene@leipalingis.lt
mailto:laimaskripk@gmail.com
mailto:ramute.sumskiene@leipalingis.lt
mailto:ramute.sumskiene@leipalingis.lt


Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

 
 

 

 

Tikyba Amžinasis gyvenimas Skatinti vaikus įsivaizduoti kaip gali atrodyti 

amžinasis gyvenimas, kad galėtų pasirinkti 

tarp gėrio ir blogio. 

Tatjana Lazarenko, 

tatjanaket@gmail.com 

Virtualioje aplinkoje - 

skaidrės 

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 
 

 

 
 

 

 

Tikyba Šv. Kazimieras Supažindinti vaikus su Lietuvos globėju Šv. 
Kazimieru ir paskatinti siekti jo šventumo. 

Tatjana Lazarenko, 
tatjanaket@gmail.com 

Virtualioje aplinkoje - 
skaidrės 

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Tikyba Dievas yra mūsų Tėvas 
Nuodėmė 

Dievo Malonė 

Malda 

Jėzus Kristus 
Jėzaus Bažnyčia 

Šventasis Raštas 

Marija krikščionių 
gyvenime. 

Per Mariją einame pas 

Jėzų – Rožinio malda 

Užduočių lapai pradinukams. 
 

Tatjana Lazarenko, 
tatjanaket@gmail.com 

Paprastoje laikmenoje 

Druskininkų 
savivaldybės 

Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Tikyba Dievo Įsakymai 
Bažnyčios Įsakymai 

Šventasis Raštas 

Malda 

Švenčiausiasis 
Sakramentas 

 

 
 

Vaizdinės priemonės. Tatjana Lazarenko, 
tatjanaket@gmail.com 

Paprastoje laikmenoje 



Druskininkų 

savivaldybės 

Viečiūnų 
pagrindinė 

mokykla 

Tikyba Plakatai su Šv. Rašto 

istorijomis 

Vaizdinės priemonės. Tatjana Lazarenko, 

tatjanaket@gmail.com 

Paprastoje laikmenoje 

Druskininkų 

savivaldybės 
Viečiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

Tikyba Jėzaus atėjimas Vaizdinė priemonė. Tatjana Lazarenko, 

tatjanaket@gmail.com 

Virtualioje aplinkoje – 

skaidrės 

      

Druskininkų 
savivaldybės 

Leipalingio 

pagrindinė 
mokykla 

Chemija Temos: 
1. Reakcijos produktų 

išeiga. 

2. Sočiųjų 
angliavandenilių 

cheminės savybės. 

3. Cikloalkanų cheminės 

savybės. 
4. Cikloalkanų 

nomenklatūra, gavimo 

būdai, izomerija. 
 

Importuoti savo sukurtas prezentacijas ppt 
formatu į prezi.com ir naudoti jas pamokose 

naujai,  

dinamiškai, patraukliai. 

Nerijus Dzingelevičius, 
el.paštas: 

dzingelevicius@gmail.com 

 

Virtuali aplinka 
www.prezi.com 

 

Druskininkų 

savivaldybės 

Leipalingio 
pagrindinė 

mokykla 

Chemija 1. Nesotieji 

angliavandeniliai: alkenų 

gavimas ir izomerija. 
2. Alkenų cheminės 

 savybės. 

Sukurti įdomias ir interaktyvias 

prezentacijas, skatinančias mokinių 

bendradarbiavimą, mokymosi  
motyvaciją, aktyvumą pamokose. 

 

Nerijus Dzingelevičius, 

el.paštas: 

dzingelevicius@gmail.com 
 

Virtuali aplinka 

www.slides.com 

 

 

 
Druskininkų 

savivaldybės 

Leipalingio 

pagrindinė 
mokykla 

Chemija, gamta 

ir žmogus 

Video pamokos: 

1. Pagrindiniai chemijos 
dėsniai. 

2. Fotosintezė. 

3. Lytinis brendimas. 

4. Mėnulio fazės. 
5. Planetos. 

 

 
 

 

 

Sukurti video pamokas, kurias mokiniai 

galėtų žiūrėti ne tik pamokoje, bet ir 
namuose, naudojant stacionarų arba 

planšetinį kompiuterį, mobilųjį telefoną. 

Nerijus Dzingelevičius, 

el.paštas: 
dzingelevicius@gmail.com 

 

Virtuali aplinka 

MovieMaker programa 
www.youtube.com 

 

mailto:dzingelevicius@gmail.com
http://www.prezi.com/
mailto:dzingelevicius@gmail.com
http://www.slides.com/
mailto:dzingelevicius@gmail.com


Druskininkų 

savivaldybės 

Leipalingio 
pagrindinė 

mokykla 

Chemija  

1. Gamtiniai. 

anliavandenilių šaltiniai 
2. Molekulės. 

3. Pagrindiniai chemijos 

dėsniai. 
4. Alkoholiai. 

Sukurti savo mokomojo dalyko testus 

mokinių žinioms tikrinti. 

Sistema automatiškai ištaiso mokinio atliktus 
testus,taip ši  priemonė tikslas yra palengvina 

mokytojų darbą. 

Nerijus Dzingelevičius, 

el.paštas: 

dzingelevicius@gmail.com, 
 

Virtuali aplinka 

www.socrative.com 

Druskininkų 

savivaldybės 

Leipalingio 
pagrindinė 

mokykla 

Chemija 1. Grynosios medžiagos 

ir mišiniai. 

2. Atomo modelis. 
3. Fizikiniai ir cheminiai 

reiškiniai. 

4. Halogenai. 

5. Inetinės dujos. 
6. Metalai ir nemetalai. 

7. Vandenilis. 

8. Tirpalai.Suspensijos ir 
emulsijos. 

9. Kodėl elementai 

jungiasi tarpusavyje? 
10. Mainų reakcijos 

tirpaluose. 

11. Pavadavimo reakcijos 

druskų tirpaluose. 
12. Organinių junginių 

klasės. 

Paprastos ir nesunkiai sukuriamos 

prezentacijos, kurios palengvina mokytojui 

naujos temos dėstymą, o mokiniai gali 
susipažinti su vaizdine medžiaga, kurios nėra 

vadovėlyje ir taip gauti daugiau žinių.  

Nerijus Dzingelevičius, 

el.paštas: 

dzingelevicius@gmail.com 

Paprastoji laikmena 

PowerPoint programa 

 

 

mailto:dzingelevicius@gmail.com
http://www.socrative.com/
mailto:dzingelevicius@gmail.com

