
Projekte „Planšetė pradinukui“ išbandyti MO ir 

rekomendacijos 

 

Eil. 

Nr. 

MO pavadinimas/ nuoroda MO apibūdinimas, 

paaiškinimas 

MO panaudojimo galimybės 

1. QR kodo skaitytuvas (QR 

Scanner) 

OR kodų skaitytuvas 

(nuskenuoja  QR kodą ir 

perskaito jame užšifruotą 

informaciją) 

 

Visos pamokos 

2. Paint For Android Piešimo programa.  Dailės ir technologijos, 

pasaulio pažinimas. 

3.  EMA pratybos (reikalingas 

internetas ir prisijungimas) 

https://emapamokos.lt/ 

 

Mokama programa. Trijų lygių 

užduotys pagal mokinio 

gebėjimus. 

Matematika, pasaulio 

pažinimas, lietuvių kalba, 

diagnostiniai testai. 

4. Olympis (reikalingas 

internetas ir prisijungimas) 

https://www.olympis.lt/lt/lie

tuviu-kalbos-

konkursas/konkurso-

naujienos 

 

Konkursas Matematika, pasaulio 

pažinimas, lietuvių kalba, 

anglų kalba, informacinės 

technologijos. 

5. Clock Learning Programa skirta mokytis pažinti  

valandas ir minutes. 

 

Matematika 

6.  Pizap Nuotraukų redagavimo 

programa 

Pasaulio pažinimas, lietuvių 

kalba, dailė ir technologijos, 

kūno kultūra 

7.  Padlet (reikalingas 

internetas ir prisijungimas) 

https://padlet.com/ 

 

Programa skirta kolektyviniams 

darbams sukurti ( teksto 

rašymas, vaizdo ar video 

įkėlimas) 

Pasaulio pažinimas, lietuvių 

kalba, kūno kultūra. 

8. Fractions For Kids Programa skirta mokytis 

trupmenas. 

 

Matematika 

9. Multiplication table Programa skirta mokytis 

daugybos lentelės. 

 

Matematika 

10. Addition and subtration Programa skirta mokytis 

sudėties ir atimties veiksmus iki 

100. 

Matematika 

11. Taabuu Programa skirta matematiniams 

veiksmams atlikti. 

Matematika 

 

12. Scratch Programa skirta mokytis 

programuoti. 

Lietuvių kalba, pasaulio 

pažinimas, etika. 

13. Comic Page Creator Komiksų kūrimo programa Lietuvių kalba (tinka 

mokantis dialogą) 

14. Kahoot (reikalingas 

internetas ir prisijungimas) 

https://kahoot.it/ 

 

Viktorinų kūrimo programa Visos pamokos 

15. 3rd 4th Grade Fractions 

Maths 

 

Trupmenos Matematika 

https://emapamokos.lt/
https://www.olympis.lt/lt/lietuviu-kalbos-konkursas/konkurso-naujienos
https://www.olympis.lt/lt/lietuviu-kalbos-konkursas/konkurso-naujienos
https://www.olympis.lt/lt/lietuviu-kalbos-konkursas/konkurso-naujienos
https://www.olympis.lt/lt/lietuviu-kalbos-konkursas/konkurso-naujienos
https://padlet.com/
https://kahoot.it/


16. Fractions for Kids 

 

Trupmenos Matematika 

17. Įsidėmėtinos rašybos 

lietuvių kalbos žodžiai 

(Programėlę reikia 

atsisiųsti) 

 

Įsidėmėtinos rašybos žodžiai Lietuvių kalba 

18. Quiver- 3D Coloring App 

(Programėlę reikia 

atsisiųsti) 

Atgyjantys 3D piešinukai. 

(Kompiuteryje puslapyje 

Quiver Vision atsispausdinti 

paveiksliukus ir juos 

nuspalvinti (spalvinti tik 

pagrindinį paveikslėlio 

elementą ), tada su programėle 

sufokusuoti ir stebėti, kaip 

atgyja.) 

Dailė ir technologijos 

19. Long Division Calc 

(Programėlę reikia 

atsisiųsti) 

Dalybos kampu pasitikrinimui. 

(Mokiniai sąsiuvinyje atlieka 

dalybos kampu veiksmus ir 

programėlės pagalba 

pasitikrina, ar teisingai padalijo 

ir tinkamai užrašė.) 

Matematika 

20. Divisiones (Programėlę 

reikia atsisiųsti) 

 

Dalyba kampu. Matematika 

 

 


