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Ugdymo įstaiga

Pavadinimas

Jonavos rajono Bukonių pagrindinė mokykla

Telefonas

Tel./fax. 8-349-49785

El. paštas

centras@bukonys.jonava.lm.lt

Dalykas, sritis
Temos pavadinimas
Metodinių darbų formos
(straipsnis, tezės, referatai,
aprašai, didaktinės ir vaizdinės
priemonės, renginių scenarijai,
kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
vadovų veiklos patirtis,
neformalaus švietimo patirtis,
mokinių veiklos darbai, modulių
pavyzdžiai, testai ir kt.)
Autorius arba
Vardas,
jų grupė
pavardė
Pareigos
Kvalifikacinė
kategorija
Anotacija (iki 5 sakinių)

Geografija
6 klasės geografinių objektų kortelės
Metodinė mokymo priemonė

Darbo forma (elektroninė,
popierinė, kt.)
Darbas
Įstaigos
saugomas
pavadinimas
Kabinetas

Popierinė

Jolita Minkštimaitė
Mokytoja
Vyr. mokytoja
Remiantis sudarytu 6 klasėje naudojamų geografinių
objektų vardynu, parengiau geografinių objektų
korteles, kurios įvairiai pritaikomos darbui su
žemėlapiu, sudomina mokinius, jie lengviau įsimena
geografinius objektus. Geografinių objektų kortelės
suskirstytos pagal ugdymo turinį, taip lengviau
surasti ir naudoti. Šios kortelės tinka aktyvinti
mokinius pamokoje, dirbti porose, taisyti vieni kitų
klaidas, surasti objektams tinkamą vietą, refleksijai
pamokoje, tinka naudoti kartojimui aukštesnėse
klasėse, tai aktualu regimojo/vizualinio mokymosi
stiliaus mokiniams.

Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras
Geografijos kabinetas

Metodinio darbo aprašas
1

Ugdymo įstaiga

Pavadinimas
Telefonas

Jonavos rajono Bukonių pagrindinė mokykla
Tel./fax. 8-349-49785

El. paštas

centras@bukonys.jonava.lm.lt

2
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Dalykas, sritis
Temos pavadinimas

Geografija
Projektas Pasaulio statistika 2015. Socialiniai ir
demografiniai duomenys

4

Metodinių darbų formos
(straipsnis, tezės, referatai,
aprašai, didaktinės ir vaizdinės
priemonės, renginių scenarijai,
kūrybiniai ir tiriamieji darbai,
vadovų veiklos patirtis,
neformalaus švietimo patirtis,
mokinių veiklos darbai, modulių
pavyzdžiai, testai ir kt.)
Autorius arba
Vardas,
jų grupė
pavardė
Pareigos
Kvalifikacinė
kategorija
Anotacija (iki 5 sakinių)

Projektas
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Jolita Minkštimaitė
Mokytoja
Vyr. mokytoja
Gyventojų statistikos duomenys nuolat keičiasi,
vadovėliuose informacija labai greitai pasensta, todėl
informacijos reikia ieškoti internete arba
naujausiuose leidiniuose. Pasaulyje ne tik gyventojų
skaičius nuolat kinta, bet ir keičiasi gyvenimo
trukmė, gimstamumas, mirtingumas, atskiruose
žemynuose bei valstybėse pastebimos įvairios
tendencijos. Naudojantis naujausiu leidiniu ,,Pasaulio
statistika 2015”, sudaryti valstybių dešimtukai pagal
gyventojų skaičių, vidutinę gyvenimo trukmę,
gimstamumą, mirtingumą pasaulyje ir atskiruose
žemynuose, pateiktos išvados. Šio projekto medžiaga
tinkama visoms klasėms, mokantis apie pasaulio
gyventojus.
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Darbo forma (elektroninė,
popierinė, kt.)
Darbas
Įstaigos
saugomas
pavadinimas
Kabinetas

Elektroninė ir popierinė
Jonavos rajono Bukonių pagrindinė mokykla
Geografijos kabinetas

