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Labas, Mokytojau!
Mes, "GyviTeatre" įkūrėjos, jaunos mokytojos, norime
pasidalinti išbandytomis nemokamomis priemonėmis
mokytojams, kurias galite laisvai rasti internete.
Apibendrinant, šiais laikais internete rasti galima visko, tačiau
yra kelios taisyklės: paieškose reikia įvesti angliškus
www.gviteatre.lt
raktažodžius, konkretizuoti ko ieškote ir tikėtis, kad
informacija patikima, tikrai nemokama ir naudinga. Tai atima
laiko, tačiau išbandžius pačiam, tampa paprasta atsirinkti tarp
informacijos, programėlių, svetainių gausos ir pasirinkti
tinkamą. Arba yra kitas būdas - ieškoti jau kitų patikrintų
rekomendacijų, pasiūlymų ir bandyti pritaikyti sau. Šį būdą
jums ir siūlome.
Toliau pasidaliname mums labiausiai pasitarnaujančiais
įrankiais ruošiantis pamokoms. Sekmės ieškant, išbandant ir
pritaikant savo kasdieniniuose darbuose!
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TEACHERS
PAY
TEACHERS
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Ši internetinė svetainė "mokytojai moka mokytojams" yra
užduočių, ugdymo planų, pamokų idėjų elektroninė parduotuvė,
kurioje mokytojai iš viso pasaulio dalinasi savo sukurtais
metodais, užduotimis mokiniams.
Temos ir sritys įvairiausios: matematika, istorija, anglų ir net
muzika. Įvedę sau reikiamą ugdymo klasę, temą, jūs gausite
daugybę paruoštukų. Kadangi tai yra el.parduotuvė, užduotys
yra mokamos, tačiau galite pasirinkti meniu Free ir jums rodys
tik nemokamus paruoštukus. Šiuos failus galite nemokamai
parsisiųsti į savo kompiuterį.
www.teacherspayteachers.com
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YOUTUBE
Youtube - muzikos ir vaizdo kanalas, kuris gali būti puikiai
išnaudotas pamokose.
1. Greitai pademonstruoti muzikos stilių, kūrinio ištrauką,
kompozitorių ar instrumentą.
2. Ieškoti teminių filmukų, žaidimų pamokoms, vizualių
paaiškinimų įvairiausiomis temomis. Paieškoje reikia įvesti temą,
pamokos pavadinimą anglų kalba: "music lesson", "history
lesson", "math lesson" ir t.t.
3. Galima surasti daugybę nemokamų seminarų įvairiausiomis
temomis, mokytojų "youtuberių", kurie dalinasi šiame kanale
žiniomis, praktikomis ir metodais.
www.youtube.com
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TWINKL
Twinkl - internetinė svetainė, kurioje rasite pamokų planų,
interaktyvių užduočių ir kitų mokytojams palengvinančių darbą
priemonių.
Norint naudotis šios svetainės privalumais reikia užsiregistruoti,
tuomet, galite siųstis nemokamai failus, kurie yra "Free
resources" kataloge.
Svarbiausia ir pati naudingiausia šios svetainės paskirtis yra
padėti lengvai, paprastai, bet išradingai sukurti pamokų
užduotis mokiniams.
Čia galite labai lengvai sumaketuoti namų užduočių lapus pvz.:
rašyti raides, skaičiuoti, spręsti kryžiažodį, spalvinti ir t.t.
Galite net sukurti interaktyvius paveikslėlius ir dar daugybė
funkcijų, kuriomis "pagyvinsite" savo pamoką.
Ši priemonė nepamainoma pradinių klaisų mokytojams, kurie nori
paruošti įdomias ir nematytas užduotis vaikams paprastai ir
greitai.
Priemonė kurti pačiam savo "paruoštukus" yra mokama, tačiau
keli eurai į mėnesį sutaupo daugybę mokytojo ruošimosi valandų.
www.twinkl.co.uk
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PINTEREST
Šis socialinis tinklalapis yra virtuali paveikslėlių lenta, kurioje
mokytojas gali rasti pačių geriausių idėjų pamokoms.
Šioje svetainėje labai populiarūs infografikai (vaizdais
pateikiami paaiškinimai įvairiausiomis temomis), įkvepiančios
citatos, žaidimų su vaikais idėjos ir t.t.
Mokytojas gali pasisemti idėjų, kaip pasipuošti klasę, kaip
pasiruošti pamokai, sužinoti įvairiausių patarimų ir pasiūlymų
iš kitų mokytojų.
Paieškos langelyje reikia įvesti jums norimą raktažodį ir
Pinterest pasiūlys jums daugybę nuotraukų ir paveikslėlių
susijusia tema. Kaip ir daugelyje internetinių svetainių,
rekomenduojame raktažodžius rašyti anglų kalba.
Verta pridurti, kad patinkančius paveikslėlius galite
išsisaugoti savo paskyroje ir taip kaupti savo idėjų aplanką.
www.pinterest.com
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CLASSROOM
Tai mobilioji programėlė, kuria labai patogu ir paprasta
bendrauti su mokiniais, užduoti namų darbus.
Naudojimas:
1.Parsisiunčiate programėlę.
2.Prisijungiate su el.paštu.
3. Sukuriate kursą, klasę, grupę.
4. Programėlę parsisiuntę mokiniai prisijungia prie kurso su
kurso raktu.
5. Dalinatės vaizdais, užduotimis, klausymais, dokumentais ir
kt.
Labai patogu vyresniųjų klasių mokiniams.
Patogu dalintis pdf failais pvz.: natomis.
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GyviTeatre - muzikinis teatras
vaikams ir visai šeimai
GyviTeatre reiškia dalyvavimą „gyvame“ teatre, kurio nevaržo taisyklės.
Kiekvienas klausytojas yra režisierius, kūrėjas, aktorius, muzikantas ar
šokėjas. Pagrindiniu siekiu tampa nevaržomas ir improvizuotas atlikėjo ir
klausytojo bendravimas ir bendradarbiavimas. Kiekvieno pasirodymo metu
klausytojai įsitraukdami į siužetą tampa pilnaverčiais dalyviais ir suteikia
spektakliui naujų spalvų.
Tikslas – sujungus teatrą, muziką, judesį, edukaciją ir improvizaciją, sukurti
nepamirštamas akimirkas, kurios paliestų kiekvieną klausytoją.
Repertuaras:
"Bitutės receptas" interaktyvus miuziklas
"Žiogės istorija" interaktyvus edukacinis miuziklas
"Stebuklingos Senelio rogės" interaktyvus kalėdinis miuziklas
"Pelytės Vivo kuprinė" interaktyvus edukacinis miuziklas

gyviteatre@gmail.com
www.gyviteatre.lt
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