BIRŽ „AUŠROS“ VIDURIN MOKYKLA

ŽYMIAUSI LANKYTINI OBJEKTAI LIETUVOJE
INFORMACINI TECHNOLOGIJ IR ANGL KALBOS PROJEKTAS

Darb! reng%: Alma Viduolien%

Biržai, 2008

INTEGRUOTAS PROJEKTAS
Informacini technologij ir angl k.

Projekto tema: Žymiausi lankytini objektai Lietuvoje.
Tikslai:
• Ugdyti vertybines nuostatas: meil9 ir pagarb! Lietuvai bei žmogaus sukurtai
aplinkai, gamtos grožio ir trapumo suvokim! nor! j! saugoti ir puosel%ti.
• Sudaryti s!lygas mokiniams ;gyti ;g<dži=, žini= ir patyrimo naudojantis
informacin%mis technologijomis bei tobulinti angl= kalbos žinias.

Uždaviniai:
• Geb%ti naudotis teksto redaktoriaus ypatyb%mis rengiant lankstinuk!;
• Geb%ti nuosekliai, strukt<riškai, k<rybiškai improvizuoti, planuoti ;vairius
su informacijos apdorojimu ir taikymu susijusius veiksmus;
• Žinoti paieškos ypatumus naudojant paieškos sistema ir interneto katalogu,
geb%ti naudojantis jais ieškoti informacijos;
• Pl%sti mokini= žinias apie žymiausius lankytinus objektus Lietuvoje.
• Parengti angl= kalba lankstinuk!.

Laukiamas rezultatas.
• Formuosis praktiniai geb%jimai naudojant IT technologijas;
• Ugdysis mokini= k<rybiškumas, smalsumas, pareigingumas, bendravimas;
• Tobul%s angl= kalbos žinios;
• Angl= kalba sukurtas lankstinukas „Žymiausi lankytini objektai Lietuvoje“.

Dalyviai: 8 klasi= mokiniai
Metodai: diskusijos, grupinis darbas, demonstravimas, aiškinimas, praktin%
veikla, savarankiškas darbas, k<rybin%s užduotys.

Priemon s:

kompiuteriai,

multimedia,

skaitytuvas,

enciklopedijos,

spausdintuvas, popierius, lankstinuk= pavyzdžiai, programin% ;ranga – Microsoft
Office Publisher, Windows Internet Explorer.

Ištekliai: intelektualiniai resursai bei t%v= parama.
Projekto atlikimo laikas: 2 pamokos
Išpl*stinis projekto vykdymo eigos aprašymas:
1 pamoka
1. Diskusijos metu iškeliama problema. Ar užsienieIi= turistai randa pakankamai
informacijos apie Lietuvoje esanIius ;žymius objektus?
2. Paskelbiami tikslai ir uždaviniai bei numatomas rezultatas.
3. Mokiniai skirstosi apie kokius miestus rinks informacij! ir kur jos ieškos.
4. Mokytoja supažindina su lankstinuk= esanIiomis formomis. Parodomi pavyzdžiai.
Išaiškinama su kokia programa ir kaip kuriamas lankstinukas. Parodomas lankstinuko
trafaretas.
5. Mokiniai apm!sto ir pasibraižo ant s!siuvinio preliminar= lankstinuk!.
6. Pradedama rinkti informacija apie ;žymius objektus Lietuvoje.

2 pamoka
1. Mokiniai pasidalina surinkta ir atsinešta informacija. Ji aptariama.
2. Mokiniai sutvarko atsinešta informacij!. Jei informacija popieriniame variante, tai j!
paverIia ; skaitmenin; (nuskanuoja). Prieš ;terpdami ; tekst!, apdoroja grafikos rengykle:
optimizuoja dyd;, iškerpa reikaling! dal; ir kt.
3. Mokiniai maketuoja lankstinuk!. Lankstinuko viršelyje parašo tem!, mokykl!.
Lankstinuko pabaigoje užrašo savo vard!, klas9. Toliau pildo informacij! (abiej= pusi=)
savo nuoži<ra: surenk! tekst!, j; suformatuoja, ;terpia iliustracijas – nuotraukas,
paveiksl%lius. Lankstinuke parenka vienod! šrift!, bei vienod! šrifto dyd;.
4. Lankstinuk! atspausdina. Ji sulanksto ir pateikia mokytojams ;vertinimui.
5. Aptariamos lankstinuko maketavimo klaidos, kokie buvo sunkumai kuriant juos, kokie
buvo ;sp<džiai. Aptariama ar j= sukurtas lankstinukas gali pritraukti užsienieIius
aplankyti m<s= šal;.
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