
 

EDUKACINIS BANKAS 
 

 

Pradinių klasių 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 

Pasaulio 

pažinimas,  
2 kl. 

Ne saulė, bet šviečia Supažindinti su natūraliais ir 

dirbtiniais šviesos šaltiniais. Elektra. 

Rūta Mickevičienė,  

Mokytoja metodininkė 
Tel. 8616 23434 

ruta.viva@gmail.com 

Power Point 

dokumentai 

Druskininkų 

„Atgimimo“ mokykla 

Etika, 4kl. Šventasis Kazimieras, 

Lietuvos globėjas 

Supažindinti su Lietuvos globėjo, 

šv.Kazimiero biografijos detalėmis, 
jo darbais. Šv.Kazimiero vaizdavimu 

liaudies mene.  

Rūta Mickevičienė,  

Mokytoja metodininkė 
Tel. 8616 23434 

ruta.viva@gmail.com 

Power Point 

dokumentai 

Druskininkų 

„Atgimimo“ mokykla 

Pasaulio 

pažinimas, 
 2 kl. 

Vandens ir sausumos 

gyventojai 

Pasakos, ką žino apie varles. 

Sužinos, kuo ypatingos varlės. 
Kur jos gyvena. 

Kuo maitinasi. 

Kaip vystosi. 
Kokia varlių  įvairovė. 

Rūta Mickevičienė,  

Mokytoja metodininkė 
Tel. 8616 23434 

ruta.viva@gmail.co 

 

Power Point 

dokumentai 

Druskininkų 

„Atgimimo“ mokykla 

Pasaulio 

pažinimas, 

 2 kl. 

Balų arba vandens 

čiuožikas. Eksperimentas. 

Sužinoti, kuo įdomus vandens 

čiuožikas. 

Kur jis sutinkamas 

Kuo ypatinga vandens čiuožiko 
sandara. 

Stebėsime vandens čiuožiką ant 

vandens. 
Atliksime eksperimentą 

 Sužinosime, kas yra vandens 

paviršiaus įtempimas. 

Rūta Mickevičienė,  

Mokytoja metodininkė 

Tel. 8616 23434 

ruta.viva@gmail.com 
 

Power Point 

dokumentai 

mailto:ruta.viva@gmail.com
mailto:ruta.viva@gmail.com
mailto:ruta.viva@gmail.co
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Druskininkų 

„Atgimimo“ mokykla 

Lietuvių kalba, 

1 kl. 

Garsai i-y. Gebės taisyklingai tarti žodžius su i-y. 

Perskaitys žodžių poras, taisyklingai 

tardami garsus i-y. 
Taisyklingai rašys dvigarsius il, in, ir 

žodžiuose. 

Pagal pavyzdį pasakys ir parašys 
panašių žodžių su i-y. 

Rūta Mickevičienė,  

Mokytoja metodininkė 

Tel. 8616 23434 
ruta.viva@gmail.com 

 

Power Point 

dokumentai 

Druskininkų 

„Atgimimo“ mokykla 

Pasaulio 

pažinimas, 

 1 kl. 

Metų laikai ir mėnesiai Skirs metų laikų pavadinimus. 

Gebės išvardyti metų laikų mėnesių 

pavadinimus. 
Gebės nusakyti jų požymius. 

Svarstys, kas vyksta gamtoje 

kiekvienu metų laiku. 

Rūta Mickevičienė,  

Mokytoja metodininkė 

Tel. 8616 23434 
ruta.viva@gmail.com 

 

Power Point 

dokumentai 

Druskininkų 
„Atgimimo“ mokykla 

Matematika,  
1 kl. 

Skaičiaus 9 sandara Gebės optiškai skirti skaitmenį 9. 
Mokysis skaičiaus 9 sandaros. 

Gebės atlikti sudėties 9 ribose 

veiksmus, atliks pratimus raštu. 

Atliks mintino skaičiavimo pratybas 
– įtvirtins skaičiaus 9 sandarą. 

Rūta Mickevičienė,  
Mokytoja metodininkė 

Tel. 8616 23434 

ruta.viva@gmail.com 

 

Power Point 
dokumentai 

Druskininkų 

„Atgimimo“ mokykla 

Pasaulio 

pažinimas, 

 1 kl. 

Tautos šventės Vardins ir įsimins, kokias žino tautos 

šventes.  

Prisimins, kokias kalendorines 
šventes švenčiame Lietuvoje. 

Rūta Mickevičienė,  

Mokytoja metodininkė 

Tel. 8616 23434 
ruta.viva@gmail.com 

 

 

Power Point 

dokumentai 

Druskininkų 
„Atgimimo“ mokykla 

Lietuvių kalba, 
4 kl. 

Daiktavardžio galininkas Išmoks skirti galininko linksnio 
daiktavardžius.  

Įsimins rašybos taisykles. 

Mokysis rašyti be klaidų 

daiktavardžių vienaskaitos galininką 

Rūta Mickevičienė,  
Mokytoja metodininkė 

Tel. 8616 23434 

ruta.viva@gmail.com 

 

Power Point 
dokumentai 

Druskininkų 

„Atgimimo“ mokykla 

Lietuvių kalba, 

4 kl. 

Vienas iš trijų 

(žaidimas) 

Gebės kelti klausimą žodžiui. 

Įvardyti kalbos dalį. Įsivertins savo 

gebėjimus. 

Rūta Mickevičienė,  

Mokytoja metodininkė 

Tel. 8616 23434 

ruta.viva@gmail.com 
 

 

 
 

 

 

Power Point 

dokumentai 
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Druskininkų 

„Atgimimo“ mokykla 

Dailė, etika,  

4 kl. 

Trumpalaikis projektas 

“Po angelo sparnu” 

Sužinos, kas yra angelai. 

Perskaitys informaciją apie 

arkangelus, jų simbolius ir veiklos 
sritis. 

Trumpai prisimins M.K.Čiurlionio 

biografijos fragmentus. 
Analizuos angelo motyvo 

pasikartojimą M.K.Čiurlionio dailės 

kūriniuose. 
Daugiau sužinos apie Jadvygos 

Čiurlionytės veiklą. 

Pasirengs netradicinei pamokai “Po 

angelo sparnu” muziejuje.  

Rūta Mickevičienė,  

Mokytoja metodininkė 

Tel. 8616 23434 
ruta.viva@gmail.com 

 

Power Point 

dokumentai 

Druskininkų 
„Atgimimo“ mokykla 

Lietuvių kalba, 
4 kl. 

Troliai šiaurėje. Šiaurės 
šalių bibliotekų savaitė. 

Susipažins su trolio įvaizdžiu šiaurės 
šaliu mitologijoje. 

Perskaitys trumpą informaciją apie 

švedų rašytoją Tuvę Janson. 
Raiškiai skaitys ištrauką iš apsakymo 

“Tėtis ir jūra”. Jį trumpai 

pakomentuos. 
Susipažins su personažais: trolių 

Mumių šeima ir jų darugais. 

Gebės susirasti bibliotekoje knygą 

“Mumiai troliai” ir ją perskaityti. 

Rūta Mickevičienė,  
Mokytoja metodininkė 

Tel. 8616 23434 

ruta.viva@gmail.com 
 

Power Point 
dokumentai 

Druskininkų 
„Atgimimo“ mokykla 

Dailė, 3 kl.  Senoji lietuvių  
medžio skulptūra 

ir medinė architektūra 

Susipažinti su medžio skulptūros ir 
medinės architektūros tradicijomis 

Lietuvoje. 

Skirs kai kurių Lietuvoje žinomų 
šventųjų skulptūras iš charakteringų 

detalių. 

Gebės paaiškinti, kas yra 
koplytstulpis, verpstė. 

Stebėdami paveikslėlius pasakos, 

kokios tradicinės lietuvių medinės 

architektūros detalės. 

Rūta Mickevičienė,  
Mokytoja metodininkė 

Tel. 8616 23434 

ruta.viva@gmail.com 
 

Power Point 
dokumentai 

Druskininkų 
„Atgimimo“ mokykla 

Lietuvių kalba, 
4 kl. 

Aukso puodas! 
(gramatikos kartojimas) 

Įtvirtins 4 klasės gramatikos kursą 
Pasirengs tikrinamajam testui 

Įsivertins savo gebėjimus 

Rūta Mickevičienė,  
Mokytoja metodininkė 

Tel. 8616 23434 

ruta.viva@gmail.com 
 

Power Point 
dokumentai 

mailto:ruta.viva@gmail.com
mailto:ruta.viva@gmail.com
mailto:ruta.viva@gmail.com
mailto:ruta.viva@gmail.com


Druskininkų 

„Atgimimo“ mokykla 

Pasaulio 

pažinimas, 

3 kl. 

Druskininkų savivaldybė 

 

Susipažins su miesto istorijos 

detalėmis. 

Pasakos, kokie žymūs žmonės gyveno 
ir kūrė Druskininkuose. 

Gebės pasakyti, kas vadovauja 

savivaldybei. Išvardys savivaldybei 
priklausančias seniūnijas. 

Gebės parodyti jas žemėlapyje. 

Atpažins mieste veikiančių turizmo 
objektų logotipus.  

Gebės orientuotis Druskininkų 

žemėlapyje, parodyti, kur yra mūsų 

mokykla, kiti pamokoje paminėti 
objektai. 

Atliks apibendrinimo užduotį raštu. 

Pasirengs netradicinei pamokai-
ekskursijai po miestą. 

 

Rūta Mickevičienė,  

Mokytoja metodininkė 

Tel. 8616 23434 
ruta.viva@gmail.com 

 

Power Point 

dokumentai 

Druskininkų 

„Atgimimo“ mokykla 

Lietuvių kalba, 

3 kl. 

Kristijonas Donelaitis Rūta Mickevičienė,  

Mokytoja metodininkė 
Tel. 8616 23434 

ruta.viva@gmail.com 

Rūta Mickevičienė,  

Mokytoja metodininkė 
Tel. 8616 23434 

ruta.viva@gmail.com 

Power Point 

dokumentai 

Druskininkų 

„Atgimimo“ mokykla 

Lietuvių kalba, 

3 kl. 

St.Darius ir St.Girėnas Susipažins su lakūnų biografijos 

detalėmis. 

 Skaitys apie skrydį per Atlantą. 
Susipažins su techninėmis skrydžio 

detalėmis. 

Analizuos skrydžio žemėlapį. 
Sužinos, koks likimas ištiko lakūnus.  

 Stebės ir analizuos Kauno Karo 

muziejaus ekspozicijos nuotrauką su 
“Lituanikos” nuolaužomis. 

Stebės ištraukas iš videomedžiagos 

apie “Lituanicos” skrydį. 

Gebės trumpai savais žodžiais 
papasakoti, ką naujo sužinojo 

pamokoje.  

 
 

 

Rūta Mickevičienė,  

Mokytoja metodininkė 

Tel. 8616 23434 
ruta.viva@gmail.com 

 

Power Point 

dokumentai 

mailto:ruta.viva@gmail.com
mailto:ruta.viva@gmail.com
mailto:ruta.viva@gmail.com
mailto:ruta.viva@gmail.com


Druskininkų 

„Atgimimo“ mokykla 

Pasaulio 

pažinimas 

Virtuali kelionė klasėje 

„Gedimino sostinės“ 

Ugdyti mokinių pilietiškumą, 

tautiškumą. Skatinti domėtis 

Lietuvos istorija. 

Rūta Mickevičienė,  

Mokytoja metodininkė 

Tel. 8616 23434 
ruta.viva@gmail.com 

http://portalas.emo

kykla.lt 

 

Druskininkų 

„Atgimimo“ mokykla 

Pradinis 

ugdymas-

lietuvių kalba 

Mišrieji dvigarsiai Įtvirtinti kalbos garsus – mišriuosius 

dvigarsius, tobulinti mokinių 

gebėjimą žodžiuose rasti mišriuosius 
dvigarsius, gilinti naudojimosi IKT 

įgūdžius. 

Jolita Miliauskienė,  

el. p. 

jolitmiliau@gmail.com 
Tel. nr. 8601 53936 

Virtualioje aplinkoje 

adresu:  

http://portalas.emoky
kla.lt/vkk/default.asp

x 

Druskininkų 

„Atgimimo“ mokykla 

Pradinis 

ugdymas-
lietuvių kalba 

Veiksmažodžių 

priešdėliai 

Sudarydami priešdėlinius 

veiksmažodžius, mokysis vartoti juos 
rašytinėje ir sakytinėje kalboje; 

bendradarbiaudami grupelėse sukurs 

pasakojimą; naudodamiesi 
kompiuterine programa įtvirtins 

reikšminių žodžio dalių suradimo 

įgūdžius. 

 

Jolita Miliauskienė, 

 el. p. 
jolitmiliau@gmail.com 

Tel. nr. 8601 53936 

Virtualioje aplinkoje 

adresu:  
http://portalas.emoky

kla.lt/vkk/default.asp

x 

Druskininkų 
„Atgimimo“ mokykla 

Pasaulio 
pažinimas 

Lietuva – mūsų tėvynė IKT taikymas ugdymo procese Edita Žukauskienė, 
editukas79@gmail.com 

Virtualioje aplinkoje 

Druskininkų 

„Atgimimo“ mokykla 

Pasaulio 

pažinimas 

Drabužių mada IKT taikymas ugdymo procese Edita Žukauskienė 

editukas79@gmail.com 

Virtualioje aplinkoje 

Druskininkų 

„Atgimimo“ mokykla 

Matematika  Kubelių statiniai IKT taikymas ugdymo procese Edita Žukauskienė 

editukas79@gmail.com 

Virtualioje aplinkoje 

Druskininkų 
„Atgimimo“ mokykla 

Matematika Trupmenos  IKT taikymas ugdymo procese Edita Žukauskienė 
editukas79@gmail.com 

Virtualioje aplinkoje 

Druskininkų 

„Atgimimo“ mokykla 

Pradinis 

ugdymas 

,,Veiksmo laikas“ 

 

Įtvirtinti suvokimą apie veiksmo 

laiką 

Violeta Vaitukevičienė, 

violeta.vaitukeviciene@g

mail.com 
 

http://portalas.emoky

kla.lt/vkk/Puslapiai/

VKK%202011%20re
zultatai.aspx 

Konkursas Virtuali 

kelionė klasėje, 2011 
http://metodika.emok

ykla.lt 

 

Druskininkų 
„Atgimimo“ mokykla 

Pradinis 
ugdymas 

,,Temperatūra“ Mokytis nusakyti termometro 
rodomą temperatūrą 

Violeta Vaitukevičienė, 
violeta.vaitukeviciene@g

mail.com 

 

 Konkursas Virtuali 
kelionė klasėje, 2010 

http://metodika.emok

ykla.lt 
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Druskininkų 

„Atgimimo“ mokykla 

Pradinis 

ugdymas 

,,Žmonijos istorija”,  Pamokų ciklo apie žmonijos istoriją 

apibendrinimas 

Violeta Vaitukevičienė, 

violeta.vaitukeviciene@g

mail.com 
 

 Konkursas Virtuali 

kelionė klasėje, 2009 

http://metodika.emok
ykla.lt 

 

Druskininkų 

„Atgimimo“ mokykla 

Pradinis 

ugdymas 

,,Žiniukų pilies valdovų 

mūšis“ 

Matematinis konkursas Violeta Vaitukevičienė, 

violeta.vaitukeviciene@g
mail.com 

 

 Konkursas Virtuali 

kelionė klasėje, 2009 
http://metodika.emok

ykla.lt 

 

    
 

  

Viečiūnų padrindinė 

mokykla 

Lietuvių kalba, 

4 kl. 

Aukso puodas! 

(gramatikos kartojimas) 

 

Įtvirtins 4 klasės gramatikos kursą 

Pasirengs tikrinamajam testui 

Įsivertins savo gebėjimus 
 

Loreta Petokaitienė 

Tel. 861514988, 

Birutė Giedraitienė 
Tel. 861882349, 

Aušra Trikšienė 

Tel. 868662378 

Paprasta laikmena 

Viečiūnų padrindinė 
mokykla 

Pasaulio 
pažinimas, 

3 kl. 

Druskininkų savivaldybė 
 

Susipažins su miesto istorijos 
detalėmis. 

Pasakos, kokie žymūs žmonės 

gyveno ir kūrė Druskininkuose. 

Gebės pasakyti, kas vadovauja 
savivaldybei. Išvardys savivaldybei 

priklausančias seniūnijas. 

Gebės parodyti jas žemėlapyje. 
Atpažins mieste veikiančių turizmo 

objektų logotipus.  

Gebės orientuotis Druskininkų 

žemėlapyje, parodyti, kur yra mūsų 
mokykla, kiti pamokoje paminėti 

objektai. 

Atliks apibendrinimo užduotį raštu. 
Pasirengs netradicinei pamokai-

ekskursijai po miestą. 

 
 

 

 

 

Loreta Petokaitienė 
Tel. 861514988, 

Aušra Trikšienė 

Tel. 868662378 

Paprasta laikmena 

mailto:violeta.vaitukeviciene@gmail.com
mailto:violeta.vaitukeviciene@gmail.com
http://metodika.emokykla.lt/
http://metodika.emokykla.lt/
mailto:violeta.vaitukeviciene@gmail.com
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Viečiūnų padrindinė 

mokykla 

Lietuvių kalba, 

3 kl. 

Kristijonas Donelaitis Susipažins su Kristijono Donelaičio 

biografijos detalėmis. 

Analizuodami žemėlapį gebės skirti 
sąvoką “Mažojo Lietuva”. 

Trumpai susipažins su poemos 

“Metai” išleidimo aplinkybėmis. 
Skaitys ir analizuos, kokie personažai 

bei kokioje aplinkoje vyksta 

veiksmas. 
Gebės raiškiai skaityti ištraukas iš 

poemos “Metai”. 

Atliks žodyno plėtimo pratybas. 

Pasirengs K.Donelaičio 300-ųjų 
metinių paminėjimo iškilmėms. 

Loreta Petokaitienė 

Tel. 861514988, 

Aušra Trikšienė 
Tel. 868662378 

Paprasta laikmena 

Viečiūnų padrindinė 

mokykla 

Lietuvių kalba, 

3 kl. 

St.Darius ir St.Girėnas Susipažins su lakūnų biografijos 

detalėmis. 

 Skaitys apie skrydį per Atlantą. 
Susipažins su techninėmis skrydžio 

detalėmis. 

Analizuos skrydžio žemėlapį. 
Sužinos, koks likimas ištiko lakūnus.  

 Stebės ir analizuos Kauno Karo 

muziejaus ekspozicijos nuotrauką su 

“Lituanikos” nuolaužomis. 
Stebės ištraukas iš videomedžiagos 

apie “Lituanicos” skrydį. 

Gebės trumpai savais žodžiais 
papasakoti, ką naujo sužinojo 

pamokoje.  

Loreta Petokaitienė 

Tel. 861514988, 

Aušra Trikšienė 
Tel. 868662378 

Paprasta laikmena 

Viečiūnų padrindinė 

mokykla 

Pradinis 

ugdymas 

Kalendorius Įtvirtinti mėnesius, dienas, metų 

laikus 

Asta Žuromskienė 

Aušra Trikšienė 
Tel. 868662378 

Paprasta laikmena 

Viečiūnų padrindinė 

mokykla 

Pradinis 

ugdymas 

Geometrinės figūros Mokyti geometrinių formų Asta Žuromskienė 

Birutė Giedraitienė 

Tel. 861882349, 

 

Paprasta laikmena 

Viečiūnų padrindinė 

mokykla 

Pradinis 

ugdymas 

Skaičiai iki 20 Supažindinimas su skaitmenimis Asta Žuromskienė Paprasta laikmena 

 

 


