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KODĖL TURĖTUME MOKYTIS UŽSIENIO KALBŲ? 

Šis kursas yra naudingas daugeliu aspektų. Užsienio kalbų mokymasis padeda siekti 

akademinės pažangos kituose dalykuose, mažina pasiekimų skirtumus, padeda ugdyti 

pagrindinius įgūdžius, skatina abstraktų ir kūrybinį mąstymą, stiprina mokinio pasiekimų 

jausmą, padeda mokiniui pasiekti geresnių rezultatų per standartizuotus testus, skatina 

kultūrinį sąmoningumą ir kompetenciją, didina karjeros galimybes, padeda suprasti ir 

užtikrinti saugumą bendruomenėje ir visuomenėje (Pagal NEA tyrimus, 2007 m.). 

Wallin (2019) teigimu, dvikalbių kairiojo smegenų pusrutulio tankis yra didesnis negu 

vienakalbių. O būtent kairysis smegenų pusrutulis yra atsakingas už informacijos 

apdorojimą ir kontroliuoja jutiminio suvokimo, atminties ir kalbos aspektus. Be to, 

dvikalbiai pasiekia aukštesnių rezultatų atlikdami testus, susijusius su kūrybiniu mąstymu 

ar problemų sprendimu. Gebėjimas abstrakčias sąvokas versti iš vienos kalbos į kitą taip 

pat ugdo gebėjimą į apčiuopiamas problemas žvelgti ne vienu abstrakčiu būdu. Smithas 

(2008) kūrybiškumą apibūdino kaip smegenų gebėjimą „vienu metu aktyvuoti ir apdoroti 

kelias nesusijusias kategorijas“ (p. 525). Jis iškėlė hipotezę, kad kūrybiškumas labiau 

būdingas žmonėms, kurie gali remtis daugiau nei viena kalba. Jis postulavo, kad 

kūrybiškumas labai priklauso nuo pažinimo funkcijų, tokių kaip planavimas, pažinimo 

lankstumas ir darbinė atmintis. Ir yra nemažai įrodymų, kad šios funkcijos yra stipresnės 

antrąją kalbą mokančio žmogaus smegenyse. Taigi, jo teigimu, „kuo labiau pagerėja 

kognityvinės funkcijos, tuo didesnis kūrybiškumo lygis tampa įmanomas". Dvikalbiai taip 

pat turi geriau išvystytą empatiją; kadangi, norėdami sėkmingai bendrauti, jie turi derinti 

savo kalbą su kitų žmonių (pašnekovų) kalba, todėl geriau supranta kitų žmonių psichines 

būsenas. Jie žino, kad objektas lingvistiškai gali būti pavaizduotas daugiau nei vienu 

būdu. Be to, Britų akademija (2019) rašo, kad yra įrodymų, jog užsienio kalbų mokymosi 

programos, skirtos vyresnio amžiaus gyventojams, gali padėti didinti pažinimo rezervą, 

nes mokantis kalbų įsitraukia platus smegenų tinklas, kuris, kaip žinoma, sutampa su 

regionais, kuriuos neigiamai veikia senėjimo procesas. 
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PAGRINDINĖS SĄVOKOS:  

Kritinis mąstymas 

Kas yra kritinis mąstymas ir kodėl svarbu, kad mokiniai praktikuotų ir tobulintų kritinį 

mąstymą? Jei mokymų dalyviai nori ugdyti savo tikslinių grupių kritinį mąstymą, jie turi 

visapusiškai suprasti kritinio mąstymo sąvoką, kas tai iš tikrųjų yra. Žinoma, ne tik 

mokymų vadovai, bet ir tie, kurie tobulina savo įgūdžius. Kritinio mąstymo sąvoką 

suprantame kaip „intelektualiai valdomą procesą, kurio metu aktyviai ir sumaniai 

konceptualizuojama, taikoma, analizuojama, sintezuojama ir (arba) vertinama 

informacija, surinkta iš stebėjimo, patirties, apmąstymų, samprotavimų ar bendravimo 

metu, arba kuri susidaro stebint, apmąstant, argumentuojant ar bendraujant, kaip 

įsitikinimų ir veiksmų gairė" (Scriven ir Paul, 2007, p. 1). Be to, „kritinis mąstymas - tai 

sistemingas įsitikinimų ar teiginių vertinimas ar formulavimas pagal racionalius 

standartus. Jis veikia pagal racionalius standartus, nes įsitikinimai vertinami pagal tai, 

kiek jie pagrįsti priežastimis“ (Vaughn, 2005, p. 4). Pasak S. D. Brookfieldo (1988), 

konkrečios protinės veiklos rūšys yra įvairios: planavimas, analizė, sintezė, 

klasifikavimas, lyginimas, apibendrinimas, diskriminacija, išvada, prognozavimas ir 

priežasties-pasekmės ryšių nustatymas. Šių 5 pagrindinių gebėjimų ugdymas padėtų 

geriau mokytis ir mokyti.  

Kodėl turėtume mokyti kritinio mąstymo savo suaugusiuosius praktikantus? Galime 

manyti, kad suaugusieji besimokantieji jau turi stiprių kritinio mąstymo gebėjimų. 

Tačiau Friend ir Zubek (2016) nurodo, kad mūsų kritinio mąstymo potencialas didėja 

nuo vaikystės pabaigos iki dvidešimties metų vidurio ir gerėja iki trisdešimties metų 

vidurio. Tačiau vėliau jis pradeda mažėti iki septyniasdešimties metų. Dėl šios 

priežasties labai naudinga išlaikyti šį įgūdį aktyvų, nes visi komponentai, kuriuos apima 

kritinis mąstymas, yra įgūdžiai, kuriuos turėtų turėti įvairių skirtingų profesijų 

darbuotojai.  

 

ĮVADAS: Šios užduotys skirtos visiems užsienio kalbų mokytojams, norintiems 

patraukliau ir įdomiau mokyti gramatikos ir žodyno. Šios užduotys parengtos taip, kad 

jas būtų galima pritaikyti įvairaus amžiaus ir kalbos mokėjimo lygio mokiniams, o 

kritinis mąstymas yra jų visų esminis komponentas. Medžiaga labiausiai tinka B1-B2+ 

kalbos lygiams, tačiau ją galima lengvai pritaikyti bet kuriam reikalingam kalbos lygiui. 

Tikimės, kad jos bus naudingos jūsų mokymui(si).  
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5. 1 ĮVADINĖ VEIKLA 

A) Gramatikos užduotys 

 

1 UŽDUOTIS:  

Pavadinimas: „KARŠTOS BULVĖS“ GRAMATINĖ VERSIJA 

Veiklos aprašymas: 

Šios užduoties tikslas - prisiminti dažniausiai pasitaikančias kalbos dalis.  

Tikslai: 

Mokiniai prisimena savo žinias apie kalbos dalis.  

Mokiniai pasitikrina, kaip greitai prisimena žodžius pagal skirtingas kalbos dalis.  

Mokiniai lavina kalbėjimo įgūdžius greito tempo aplinkoje.  

Metodai: gramatikos žaidimas 

Patobulintos pagrindinės kompetencijos: kritinis mąstymas, užsienio kalbų mokymasis 

Geresni kritinio mąstymo įgūdžiai: refleksija, nuomonės reiškimas, diskusija 

Trukmė: 25 min. 

Medžiaga: nėra 

Kalbos lygis: ši užduotis tinka visiems mokiniams, kurie žino kalbos dalis ir sugeba per 

trumpą laiką sugalvoti konkretų žodį (tai reiškia, kad jie turi pakankamą žodyno 

spektrą). 

Eiga: 

Visi mokiniai atsistoja ir sustoja ratu. Mokytojas duoda jiems po rutuliukų maišiuką ir nustato 

laikmatį atsitiktiniam intervalui, pavyzdžiui, vienai minutei ir šešioms sekundėms. 

Besimokantysis su rutuliukų maišu turi sugalvoti žodį, kuris priklauso tam tikrai kalbos daliai 

(pvz., daiktavardžio) ir temos (vasara, mokykla, atostogos...) kategorijai, ir kuo greičiau 

perduoti jį kairiajam kaimynui. Mokinys, likęs su maišu rankose, kai pasigirsta laiko signalas, 

turi palikti ratą. Kiekvienam naujam ratui mokiniai gauna vis kitą žodžio tipą pagal kalbos dalį 

ir skirtingą temą; būdvardžiai, daiktavardžiai, prieveiksmiai ir pan. Žaidimas žaidžiamas tol, 

kol lieka tik vienas asmuo ir jis tampa nugalėtoju.  

Refleksija:  

Po kiekvieno turo mokiniai apmąsto savo pasiūlytus žodžius ir paaiškina, kaip ir kodėl 

jie susiję su konkretaus turo tema.   



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 7  

 
 

LIETUVA 

5. 2 ŽINOTI 

 

2 UŽDUOTIS: 

Pavadinimas: ŽYMAUS ŽMOGAUS BIOGRAFIJA 

Veiklos aprašymas: 

Mokiniai skaito garsaus žmogaus biografiją ir ieško tekste įvairių Past Simple laiko pavyzdžių.  

Tikslai:  

Mokiniai lavina skaitymo įgūdžius. 

Mokiniai praktiškai išmėgina gramatinių formų žinias.  

Mokiniai pritaiko gramatikos formų žinias ir supranta, kuris gramatinis laikas geriausiai tinka 

pasakojimui.  

Metodai: skaitymas tyloje, grupinė diskusija  

Patobulintos pagrindinės kompetencijos: gramatikos žinios, kritinis mąstymas. 

Geresni kritinio mąstymo įgūdžiai: išreikšti nuomonę, diskusijų įgūdžiai. 

Trukmė: 25 min. 

Medžiaga: padalomoji medžiaga (biografijos) 

Rekomendacijos mokytojams: pabandykite pasirinkti nevienareikšmiškai vertinamo 

visuomenės veikėjo biografiją (arba tekstą apie kontraversišką praeities įvykį), kad dalyviai 

galėtų pratintis prie praeities laiko ir tuo pat metu lavintų kritinį mąstymą pasirinkto teksto 

tema. Taip elgiantis yra didesnė tikimybė, kad vėliau kils produktyvi diskusija. 

Kalbos lygis: ši užduotis tinka besimokantiesiems, kurie mokosi bent B2 lygiu arba turi tam 

tikrų gramatinių laikų žinių. Šią užduotį galima pritaikyti skirtingiems lygiams, keičiant laikų 

pasirinkimą ir teksto leksikos sudėtingumą.  

Eiga:  

Mokiniai gauna garsaus žmogaus biografijos kopiją, kurią greitai ir lengvai perskaitys klasėje. 

Naudodamiesi biografija, jie atpažįsta įvairius praeities laiko pavyzdžius. Šioje konkrečioje 

užduotyje jie turi pabraukti įvairius praeities laiko pavyzdžius Adolfo Hitlerio biografijoje. 

Mokytojas klausia mokinių, kaip jie atpažino laiko formą. Mokytojas paaiškina, kad Past 

Simple geriausiai vartojamas pasakojant istorijas ir atpasakojant praeityje nutikusius įvykius. 

Jis paaiškina, kad jį galima vartoti, nes įvykiai seka vienas po kito chronologine tvarka, todėl 

nereikia vartoti kitų veiksmažodžių laikų.  
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Refleksija: ar jums buvo sunku pastebėti skirtingus veiksmažodžio laiko pavyzdžius istorijoje? 

Kas jums padėjo juos surasti? Ar jums patinka tokio tipo gramatikos pratimai?  

Klausimai tolesnei diskusijai: kaip manote, kodėl žmonės klausėsi ir sekė Hitlerio žodžius? 

Kaip manote, ar buvo galima užkirsti kelią tokiai įvykių eigai? Jei taip, kaip? Kaip manote, kas 

būtų nutikę, jei jis nebūtų nusižudęs? Kaip manote, ar įmanoma, kad tokia figūra vėl iškiltų? 

Kaip galėtume to išvengti? Ko iš jo pasimokėme? 

Biografijos pavyzdys: 

Adolfo Hitlerio biografija  

Adolfas Hitleris gimė 1889 m. balandžio 20 d. Braunau mieste. Pradinėje mokykloje A. 

Hitleris pasižymėjo dideliu intelektualiniu potencialu, buvo labai populiarus tarp bendraklasių 

ir žavėjosi savo lyderio savybėmis. Tačiau vidurinėje mokykloje konkurencija buvo didesnė, 

todėl Hitleris nustojo stengtis. 

Be to, jis prarado populiarumą tarp bendramokslių ir mieliau su jaunesniais vaikais 

inscenizuodavo Būrų karo mūšius. Būdamas 15 metų, jis neišlaikė egzaminų ir jam buvo 

liepta kartoti metus, tačiau vietoj to jis liko be oficialaus išsilavinimo. 

Būdamas 18 metų, 1903 m. už pinigus, paveldėtus po tėvo mirties, jis persikėlė į Vieną, kad 

galėtų siekti meno karjeros. Tačiau jo paraiškos stoti į Vienos dailės akademiją ir 

architektūros mokyklą buvo atmestos. 

Manoma, kad būtent tuo metu Hitleris pirmą kartą susidomėjo politika ir tuo, kaip galima 

priversti mases reaguoti į tam tikras temas. Per Pirmąjį pasaulinį karą jis savanoriškai stojo į 

Vokietijos kariuomenę. Jis pelnė keletą apdovanojimų už drąsą, tarp jų - pirmojo laipsnio 

Geležinį kryžių. 

1918 m. spalį jis apako per iprito dujų ataką. Hitleriui gulint ligoninėje, Vokietija kapituliavo, 

ir jį apėmė didžiulė depresija. 1919 m. Hitleris, būdamas Vokietijos kariuomenės šnipas, 

dalyvavo pirmajame Vokietijos darbininkų partijos - antisemitinės, nacionalistinės grupės - 

susirinkime. Čia paaiškėjo, kad jis pritaria Antono Drexlerio vokiškajam nacionalizmui ir 

antisemitizmui. Jis nesutiko su tuo, kaip susirinkimai buvo organizuoti, todėl pasakė aistringą 

kalbą. Aistringai kalbėdamas apie neteisybę, su kuria susidūrė Vokietija, Hitleris greitai 

įtvirtino savo, kaip patrauklaus oratoriaus, reputaciją. Netrukus tapo aišku, kad žmonės stojo 

į partiją vien tam, kad pamatytų Hitlerio kalbas, kurios sukeldavo beveik isteriją ir 

paskatindavo auditoriją daryti viską, ką jis pasiūlydavo. Esant siaubingoms ekonominėms 

sąlygoms ir sparčiai infliacijai, parama Hitlerio partijai augo. Iki 1923 m. naciai turėjo 56 000 

narių ir dar daugiau rėmėjų. 1923 m. lapkričio 8-9 d. Hitleris surengė nacių alaus salės pučą. 

Jis tikėjosi priversti Bavarijos vyriausybę bendradarbiauti su naciais ir kartu žygiuoti į Berlyną. 

Bandymas nepavyko, tačiau, nors Hitleris buvo teisiamas už valstybės išdavystę, teisėjas jam 

skyrė labai švelnią bausmę. Būdamas kalėjime Hitleris parašė "Mein Kampf", kuriame 

suformulavo savo politines idėjas.  

https://www.history.co.uk/topics/history-of-south-africa/boers
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1932 m. prezidento rinkimuose Hitleris liko antras. 1933 m. sausio 30 d. prezidentas 

Hindenburgas buvo priverstas paskirti Hitlerį kancleriu, nes jį palaikė visuomenė. 

Hitleris Vokietijos bedarbius pasitelkė į darbą vykdydamas didžiulę ginklavimosi programą, 

pasitelkdamas propagandą ir gamindamas priešus, pavyzdžiui, žydus, kad parengtų šalį karui. 

Iš pradžių galingosios kaimynės ignoravo Hitlerio veiksmus, nes manė, kad nuolaidžiavimas 

yra vienintelis būdas išvengti karo. 

1939 m. rugsėjo 1 d. Hitleris įsiveržė į Lenkiją ir dėl to prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. 

1944 m. įvyko nesėkmingas pasikėsinimas nužudyti, ir, reaguodamas į tai, Hitleris sustiprino 

įtarumo ir teroro atmosferą. 

Hitleris nusižudė 1945 m. balandžio 30 d. kartu su savo ilgamete drauge Eva Braun, kurią, 

kaip manoma, jis galbūt vedė paskutinę minutę. Netrukus po to įvyko Vokietijos kapituliacija. 

 

 

  

https://www.history.co.uk/topics/history-of-ww2/nazi-germany
https://www.history.co.uk/topics/history-of-ww2/genocide
https://www.history.co.uk/topics/history-of-ww2/appeasement
https://www.history.co.uk/topics/history-of-ww2/appeasement
https://www.history.co.uk/topics/history-of-ww2/poland
https://www.history.co.uk/this-day-in-history/04-30/adolf-hitler-commits-suicide
https://www.history.co.uk/biographies/eva-braun
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5. 3 SUPRASTI 

 

3 UŽDUOTIS  

Pavadinimas: GRAMATIKA IR SKYRYBA (BINGO). 

Veiklos aprašymas: Mokiniai turi surasti tekste tam tikras gramatines konstrukcijas ir, jas 

suradę, pasakyti BINGO. 

Tikslai: 

Mokiniai lavina tikslingo skaitymo (skenavimo) įgūdžius. 

Mokiniai praktiškai išmėgina gramatinių formų žinias.  

Metodai: skaitymas. 

Patobulintos pagrindinės kompetencijos: gramatikos žinios, kritinis mąstymas. 

Geresni kritinio mąstymo įgūdžiai: gramatinis mąstymas. 

Trukmė: 25 min. 

Medžiaga: bingo žaidimo padalomoji medžiaga. 

Kalbos lygis: ši užduotis tinka įvairių kalbų mokiniams. Ją galima lengvai pritaikyti visiems 

lygiams, atsižvelgiant į mokiniams pateikto teksto sudėtingumą ir kompleksiškumą. 

Eiga: 

Šį žaidimą galima pritaikyti įvairaus amžiaus mokiniams. Mokytojas pradeda nuo bingo 

kortelių, kuriose pateikiamos šios instrukcijos: „suraskite sakinį, parašytą veikiamosios rūšies 

būdu“, „suraskite sakinį, kuriame yra bent trys daiktavardžiai“, „suraskite sakinį, kuriame yra 

bent du asmeniniai įvardžiai“, „suraskite sakinį, parašytą tiesiogine kalba“. Mokiniams 

duodamas bendras šaltinis, pavyzdžiui, naujausias "Wall Street Journal" / "The Independent" 

numeris arba šioje konkrečioje užduotyje - straipsnis iš "The Guardian", ir jie turi 

lenktyniauti, kas pirmas gaus "BINGO". Kai jie suranda visus aptariamus pavyzdžius, tada 

pateikia vienas kitam užduotis, ką reikia surasti. Trys ar keturi labiau pasitikintys savimi 

savanoriai iš grupės duoda po vieną užduotį, ką rasti tekste. Pradinių klasių mokiniams 

skirtose kortelėse gali būti paprastesnių klausimų, susijusių su daiktavardžiais, įvardžiais ir 

veiksmažodžiais, o vyresnių klasių mokiniams skirtose kortelėse dėmesys bus sutelktas į 

sudėtingesnių žodžių vartoseną ir sakinių struktūras. Mokiniams duodama dalomoji 

medžiaga su straipsnio tekstu:  

"Dokumentuoju keistą Amerikos grožį": "Mano vardas - Earlas" aktoriaus Jasono Lee 

fotografija 
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Įžengęs į filmavimo aikštelę Jasonas Lee žinojo, kad turi problemų. Buvo 1992-ieji, "Sonic 

Youth" buvo pačiame įkarštyje, o jis vaidino pasmerktą riedlentininką naujausiame jų vaizdo 

klipe. Būdamas apsėstas muzikos profesionalus riedlentininkas ir turėdamas aktorinių 

ambicijų, jis jautė, kad turi ką įrodyti. Kad būtų dar didesnis įspūdis, buvo pasirinkta daina 

„100%“ - klasikinė grupės odė nužudytam "Black Flag" keltininkui, o vaizdo klipą režisavo 

vienas iš jo draugų riedlentininkų (kažkoks Spike'as Jonze'as). 

„Labai stengiausi susikaupti, - sako Lee. Filmavimo aikštelėje tarsi apsimetinėjau Robertu De 

Niro, iš tiesų stengiausi įsijausti ir padaryti viską taip, kad tai būtų tikra ir įtikinama." 

„Aš tik riedlentininkas iš Orange County“... Jasonas Lee. Nuotrauka: Mark Davis/Getty 

Images 

Tiesa, gulėti ant žolės su balta paklode ant savęs - tai ne visai rusiškos ruletės scena iš filmo 

"Elnių medžiotojas", bet ribotų pasiekimų žmogui tai vis tiek buvo stumtelėjimas. "Nežinau 

Šekspyro, nemoku daryti akcentų, nesimokiau, neskaitau daug pjesių, niekada nesu vaidinęs. 

Esu tiesiog riedlentininkas iš Orange County, kuris į aktorystę įkrito, nes mėgstu žiūrėti 

filmus", - sako Lee, kalbėdamas telefonu iš savo namų Los Andžele. 

Lee mano, kad jo karjera buvo laimingų atsitiktinumų virtinė. Jis tapo profesionaliu 

riedlentininku, kai devintajame dešimtmetyje kilo didžiulis kelio įtvarų bumas. Per atranką jis 

sužavėjo "Clerks" režisierių Keviną Smithą, susidraugavo su juo ir galiausiai gavo gyvenimą 

pakeitusius vaidmenis filmuose "Mallrats" ir "Chasing Amy". Kameronas Krou (Cameron 

Crowe) jį taip pamilo, kad skyrė jam nusivylusios roko žvaigždės vaidmenį filme "Beveik 

garsus" (Almost Famous). Tuomet jis persikėlė į televiziją, kai persikėlimas iš kino į mažąjį 

ekraną vis dar buvo laikomas žingsniu žemyn. Tačiau jis atsistojo ant kojų ir suvaidino vieną 

didžiausių pastarųjų dviejų dešimtmečių televizijos hitų - pagrindinę serialo "Mano vardas - 

Erlas" žvaigždę. 

Dabar, būdamas 50 metų, jis yra penkių vaikų tėvas, susiduriantis su realybe, susijusia su 

mokymu namuose. Vis dar yra užuominų apie jo praeitį - anekdotuose kartais pasigirsta 

"duuuuude", tačiau, kaip ir kiti riedlentininkai, tokie kaip Jonze'as, Edas Templetonas ir 

Markas Gonzalesas, sulaukęs vidutinio amžiaus Lee atrado meną. 

Aš myliu Ameriką. Mane žavi visos jos formos, dydžiai ir pavidalai. 

Pastarąjį dešimtmetį Lee pasitraukė nuo ekrano ir įsikūrė už trikojo. Fotografija jis 

susidomėjo po to, kai teko dirbti filmavimo aikštelėje ir norėjo "šiek tiek geriau suprasti, kaip 

jaučiasi aktorius". Jis nusipirko fotoaparatą ir šviesos matuoklį, uždavė keletą klausimų ir 

pradėjo fotografuoti. "Pradėjau tiesiog klajoti po Ameriką ir dokumentuoti jos keistumą ir 

keistą grožį. Tai tęsiasi jau 14 metų", - sako jis. 

Jis išleido fotografijos knygų seriją, kurioje aprašomos jo kasmetinės laisvos kelionės po 

Ameriką, į kurias jis leidžiasi vienas arba su vaikais. "Man patinka keliauti. Man patinka 

Amerika, - sako jis. "Mane žavi visos jos formos, dydžiai, pavidalai ir visa tai, kas lieka 

užmarštyje." 

https://www.theguardian.com/music/2020/may/25/sonic-youth-where-to-start-in-their-back-catalogue
https://www.theguardian.com/music/2020/may/25/sonic-youth-where-to-start-in-their-back-catalogue
https://www.youtube.com/watch?v=N3gN9Up6hmc
https://www.theguardian.com/music/musicblog/2013/dec/06/black-flag-punk-band-bad-reunion
https://www.theguardian.com/film/spike-jonze
https://www.theguardian.com/film/2010/oct/19/deer-hunter-action-scene
https://www.stereosoundagency.com/blogs/news/jason-lee-skateboarding-hall-of-fame
https://www.theguardian.com/film/2016/sep/01/kevin-smith-mallrats-clerks-critical-success-failure
https://www.theguardian.com/film/2020/sep/14/almost-famous-at-20-cameron-crowe-warm-hearted-ode-to-music-journalism
https://www.theguardian.com/film/2020/sep/14/almost-famous-at-20-cameron-crowe-warm-hearted-ode-to-music-journalism
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/oct/22/from-karma-to-coma-why-my-name-is-earl-should-have-been-left-for-dead
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/oct/22/from-karma-to-coma-why-my-name-is-earl-should-have-been-left-for-dead
https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2017/jun/26/ed-templeton-photography-california-in-pictures?page=with%3Aimg-3
https://www.theguardian.com/fashion/fashion-blog/2011/dec/05/rise-fall-skateboard-chic
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Nuotraukų rezultatas - platūs kraštovaizdžiai ir mažesni gražios, bet nykstančios šalies 

vaizdai, primenantys Williamo Christenberry ir olandų kilmės Paryžiaus, Teksaso valstijos, 

operatoriaus Robby Muellerio darbus. 

Naujausioje jo knygoje „Aukso dulkių karštligėje“, kuri buvo fotografuota Niujorko valstijoje, 

Teksase, Arizonoje, Naujojoje Meksikoje, Kolorade, Jutoje, Nevadoje, Oregone ir Šiaurės 

Kalifornijoje, galima įžvelgti Peterio Bogdanovičiaus filmo „Paskutinio filmo šou“ (angl. The 

Last Picture Show) atgarsių, kuriame užfiksuotas mažų miestelių Amerikoje nykimas. Senos 

degalinių iškabos guli ant purvo krūvų, vienkiemių miesteliai tyliai dūsta, o Lee kamera stebi 

sceną. Ūkiniai pastatai atrodo taip, tarsi juos galėtų nuversti stiprus vėjas. „Amerika yra 

nuostabiai šūdina“, - sako Lee. "Tokia jau ta žemė. Štai ką galite rasti dykumoje, štai kaip 

atrodo mūsų priemiesčiai." 

Lee žino viską apie priemiesčius: jis užaugo Oranžinėje apygardoje. Jo šeima gyveno 

septintojo dešimtmečio name su riedlenčių rampa priekyje ir BMX dviračiais. Jis važinėjo 

riedlente į mokyklą, ėjo į alkoholio parduotuvę ir žaidė vaizdo žaidimus. „Tai buvo tipiškas 

70-ųjų ir 80-ųjų Amerikos priemiesčių auklėjimas: ištisas naktis vaikas praleisdavo lauke, 

keldavo problemų, eidavo į žaidimų automatų saloną ir pirkdavo picas prekybos centre“, - 

sako jis. 

 

Šaltinis: https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-

photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush  

 

Refleksija: paklauskite mokinių: „Kaip jums patiko ši veikla? Ar jums buvo sunku rasti šias 

konkrečias gramatines struktūras? Ar perskaitėte visą tekstą, ar tik jį peržvelgėte?“ 

 

  

https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/dec/04/william-christenberry-obituary
https://www.theguardian.com/film/filmblog/2015/apr/27/my-favourite-cannes-winner-paris-texas
https://www.theguardian.com/film/filmblog/2015/apr/27/my-favourite-cannes-winner-paris-texas
https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/jun/22/private-polaroids-robby-muller-cinematographer-arles-like-sunlight-coming-through-clouds
https://www.theguardian.com/film/2011/apr/14/the-last-picture-show-review
https://www.theguardian.com/film/2011/apr/14/the-last-picture-show-review
https://www.nytimes.com/2005/05/15/magazine/saving-the-tract-house.html
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush
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5. 4 PRITAIKYTI 

 

4 UŽDUOTIS  

Pavadinimas: KRYŽIAŽODŽIŲ GALVOSŪKIAI 

Veiklos aprašymas:  

Mokiniai sprendžia gramatikos galvosūkį poromis arba mažose grupelėse.  

Tikslai: 

Mokiniai prisimena savo žinias apie įvairias gramatines struktūras.  

Mokiniai praktikuojasi kalbėti ir diskutuoti anglų kalba.  

Mokiniai taiko kritinį mąstymą diskutuodami, kokie terminai geriausiai tinka tam tikram 

klausimui. 

Metodai: grupinė diskusija, rašymas. 

Patobulintos pagrindinės kompetencijos: kritinis mąstymas, kalbų mokymasis, rašybos 

žinios. 

Geresni kritinio mąstymo įgūdžiai: nuomonės reiškimas, diskusija. 

Trukmė: 35 min. 

Medžiaga: padalomoji medžiaga ir nuoroda, pagal kurią mokytojai gali lengvai kurti 

kryžiažodžius (https://www.xwords-generator.de/en) 

Eiga: 

Mokytojas duoda padalomąją medžiagą su kryžiažodžiu. Kryžiažodžius galima sudaryti 

įvairiais būdais. Pavyzdžiui, galima lavinti įvairias sakinio dalis, veiksmažodžių junginius ir 

tokias sąvokas kaip sinonimai ir antonimai. Jame taip pat gali būti užuominų, pavyzdžiui, 

„trijų raidžių antonimas žodžiui happy“ arba „praeities laikas žodžiui run“. Jį galima naudoti 

kaip grupinį darbą, konkursą ar namų užduotį. Šį konkretų kryžiažodį sukūrė Mary C. 

Howard, jį sudaro įvairūs gramatiniai klausimai. Mokiniai šį kryžiažodį sprendžia poromis / 

grupėmis, o paskui savo atsakymus patikrina su kitais mokiniais.  

Kalbos lygis: ši užduotis tinka įvairių kalbų mokiniams. Ją galima lengvai pritaikyti visiems 

lygiams, atsižvelgiant į gramatinių teiginių ir klausimų sudėtingumą. 

Patarimai mokytojams: jei nuspręsite sukurti savo kryžiažodį, pasistenkite įtraukti 

daugiasluoksnius teiginius / klausimus, į kuriuos atsakant reikia turėti gramatinių žinių. Tokiu 

būdu mokiniai galės tarpusavyje aptarti atsakymą ir tai paskatins tolesnes diskusijas 

konkrečia gramatikos tema.  
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Refleksija: ar buvo naudinga, kad šias užduotis sprendėte grupėje? Kaip vyko diskusija 

grupėje? 
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5. 5 ANALIZUOTI 

 

5 UŽDUOTIS 

Pavadinimas: VEIKSMAŽODŽIŲ PIRAMIDĖ 

Veiklos aprašymas:  

Mokiniai suskirstomi į dvi komandas ir turi pribėgti prie lentos bei parašyti tris skirtingas 

veiksmažodžio formas (tęstinę/paprastąją/būtojo laiko). 

Tikslai: 

Mokiniai prisimena savo žinias apie skirtingus veiksmažodžių laikus.  

Mokiniai mokosi dirbti komandoje. 

Metodai: rašymas, darbas grupėse. 

Patobulintos pagrindinės kompetencijos: kalbos mokymasis, veiksmažodžių laikai. 

Geresni kritinio mąstymo įgūdžiai: kritinio mąstymo naudojimas aptariant atsakymą 

grupėje. 

Trukmė: 30 min. 

Medžiaga: lenta. 

Kalbos lygis: ši užduotis tinka įvairių kalbų mokiniams. Ją galima lengvai pritaikyti visiems 

lygiams, kurie skiriasi pagal gramatinių užduočių sunkumą ir sudėtingumą. 

Eiga: 

Mokytojas abiejose lentos pusėse nupiešia piramidę ir padalina ją į blokelius - kažką 

panašaus į maisto piramidę, tačiau blokelių turi būti tiek, kiek yra žaidimo raundų. Taigi, jei 

yra 10 raundų, kiekvienoje piramidėje turėtų būti nupiešta 10 blokų. Tada mokiniams 

duodamas veiksmažodis ir jie turi pribėgti prie lentos bei parašyti tris skirtingas to 

veiksmažodžio formas (tęstinę / paprastąją / būtojo laiko). Dalyvis, teisingai nurodęs laikus, 

laimi savo komandai po blokelį piramidėje. Kai dalyvis laimi piramidės bloką, užpildykite tą 

bloką kreida arba žymekliu, kad pažymėtumėte procesą. Laimi pirmoji komanda, turinti 

pakankamai blokų visai piramidei pastatyti.  
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Refleksija: kaip jums patiko ši veikla? Ar buvo naudinga dirbti komandoje, o ne 

individualiai?" 

 

   Piramidės pavyzdys 
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5. 6 VERTINTI IR KURTI 

 

6 UŽDUOTIS:  

Pavadinimas: JUDANTI LINIJA 

Veiklos aprašymas: 

Šios užduoties tikslas - paklausti visų mokinių, ką jie ketina daryti po pamokos, ir, atlikus 

veiklą, pranešti atsakymus.  

Tikslai: 

Mokiniai kalbasi su visais grupės dalyviais.  

Mokiniai vietoje pasitikrina savo atmintį.  

Mokiniai lavina kalbėjimo įgūdžius greito tempo aplinkoje.  

Metodai: darbas poromis, darbas grupėmis. 

Patobulintos pagrindinės kompetencijos: kritinis mąstymas, kalbos mokymasis, gramatikos 

vartojimas kalbant. 

Geresni kritinio mąstymo įgūdžiai: kritinis požiūris į kitų žmonių atsakymus. 

Trukmė: 25 min. 

Medžiaga: nėra. 

Kalbos lygis: ši užduotis tinka tiems, kurie ne taip gerai moka anglų kalbą, todėl puikiai tinka 

tiems, kuriems reikia papildomos kalbėjimo praktikos.  

Eiga: 

Mokiniai suskirstomi į dvi vienodo dalyvių skaičiaus grupes. Mokiniai sudaro dvi eiles vienas 

priešais kitą.  
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Vienas mokinys klausia kito, stovinčio priešais juos: „Ką veiksite po pamokų?“ Mokinys 

atsako: „Aš eisiu į ______ . Ką tu veiksi po pamokų?“ Kitas mokinys atsako: „Aš eisiu 

________“. Viena linija pasikeičia vietomis taip, kad kiekvienas mokinys turėtų naują 

partnerį. (Asmuo, esantis judančios linijos gale, persikelia į linijos pradžią). 

                                                          

 

Mokiniai keičiasi ta pačia informacija su savo naujaisiais partneriais. Tada vėl pasikeiskite 

pozicijomis. 

Judančioje eilėje esantys mokiniai toliau bendrauja su naujais partneriais, o tada juda toliau. 

Užsiėmimas baigiamas, kai judančioje linijoje esantys mokiniai grįžta į pradines pozicijas. 

Pasibaigus žaidimui, mokiniai stengiasi prisiminti kuo daugiau kitų mokinių atsakymų.  
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Refleksija: ar jums buvo sunku prisiminti kitų mokinių atsakymus? Kas jums padėjo? 

Klausimai tolesnei diskusijai: kaip jautėtės atlikdami tokio greito tempo reikalaujančią 

veiklą? Kokių įgūdžių reikia norint sėkmingai atlikti tokio tipo veiklą? Kaip manote, ar ši veikla 

atspindi aplinką, kurioje gyvename? Kokių savybių ir įgūdžių reikia, norint sėkmingai 

dalyvauti tokioje visuomenėje? Kokios gali būti pasekmės? 
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5. 7 APIBENDRINTI 

 

7 UŽDUOTIS:  

Pavadinimas: PRAEITIES LAIKO KONSTRUKCIJOS DAINOJE 

Veiklos aprašymas: 

Šios užduoties tikslas - išsiaiškinti, kuris veiksmažodžio laikas vartojamas visoje dainoje, ir 

nustatyti, kada jis vartojamas. 

Tikslai: 

Mokiniai analizuoja dainos žodžius.  

Mokiniai išsiaiškina, kuris veiksmažodžio laikas yra visoje dainoje.  

Mokiniai kartu su mokytoju suformuluoja Past Simple vartojimo taisyklę.  

Metodai: dainų analizė. 

Patobulintos pagrindinės kompetencijos: Kritinis mąstymas, kalbų mokymasis, klausymo 

įgūdžiai. 

Geresni kritinio mąstymo įgūdžiai: refleksija, diskusija, gramatikos analizė. 

Trukmė: 25 min. 

Medžiaga: dainų tekstai. 

Kalbos lygis: ši užduotis tinka įvairių kalbų mokiniams. Ją galima lengvai pritaikyti visiems 

lygiams, atsižvelgiant į pasirinktos dainos sunkumą ir sudėtingumą, gramatinius teiginius ir 

mokiniams pateikiamus klausimus. 

Eiga: 

Mokiniai gauna dainos "Somebody that I used to know" kopiją. Pirmiausia jie klausosi dainos 

ir seka jos žodžius.  
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"Somebody That I Used To Know" 

 (feat. Kimbra) 

 

 [Gotye:] 

Now and then I think of when we were together 

Like when you said you felt so happy you could die 

Told myself that you were right for me 

But felt so lonely in your company 

But that was love and it's an ache I still remember 

 

You can get addicted to a certain kind of sadness 

Like resignation to the end, always the end 

So when we found that we could not make sense 

Well you said that we would still be friends 

But I'll admit that I was glad that it was over 

 

But you didn't have to cut me off 

Make out like it never happened and that we were nothing 

And I don't even need your love 

But you treat me like a stranger and that feels so rough 

No you didn't have to stoop so low 

Have your friends collect your records and then change your number 

I guess that I don't need that though 

Now you're just somebody that I used to know 

 

Now you're just somebody that I used to know 

Now you're just somebody that I used to know 

 

[Kimbra:] 

Now and then I think of all the times you screwed me over 

But had me believing it was always something that I'd done 

But I don't wanna live that way 

Reading into every word you say 

You said that you could let it go 

And I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know 

 

[Gotye:] 

But you didn't have to cut me off 

Make out like it never happened and that we were nothing 
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And I don't even need your love 

But you treat me like a stranger and that feels so rough 

No you didn't have to stoop so low 

Have your friends collect your records and then change your number 

I guess that I don't need that though 

Now you're just somebody that I used to know 

Somebody 

(I used to know) 

Somebody 

(Now you're just somebody that I used to know) 

 

Somebody 

(I used to know) 

Somebody 

(Now you're just somebody that I used to know) 

 

(I used to know) 

(That I used to know) 

(I used to know) 

Somebody 

 

Dar kartą paklausykite dainos ir pabraukite visas praeities veiksmažodžio formas. Išklausę ir 

pabraukę, dalyviai kartu su mokytoju pakomentuoja pabrauktus veiksmažodžius. Tada jie 

kartu išsiaiškina veiksmažodžio formą, kuri yra visoje dainoje, t. y. Past Simple. Jie pamažu 

suformuoja taisyklę ir padaro išvadą, kad Past Simple vartojamas kalbant apie anksčiau 

atliktą veiksmą. Veiksmo laikas gali būti netolima arba tolima praeitis, o veiksmo trukmė 

nėra svarbi. Mokytojas toliau aiškina: "Jis visada vartojamas, kai sakoma, kada kas nors 

įvyko, todėl siejamas su tam tikrais praeities laiko posakiais (I sometimes walked home at 

lunchtime. / I often bring my lunch to school.). Toliau mokytojas lentoje užrašo; tam tikrą 

laiko momentą: praėjusią savaitę, kai buvau vaikas, vakar, prieš šešias savaites (Praėjusią 

savaitę žiūrėjome gerą filmą. / Vakar atvykau į Ženevą.)"  

 

Patarimas mokytojui: rinkdamiesi dainą, stenkitės atsižvelgti į besimokančiųjų užsienio 

kalbos žinių lygį. Be to, kiekvienai pamokai stenkitės keisti dainų temas (romantiškos meilės 

samprata, rasizmas, smurtas, seksizmas ir t. t.), kad besimokantieji turėtų galimybę lavinti 

kritinį mąstymą įvairiomis temomis. 
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Refleksija: paklauskite mokinių: Ar jums buvo smagiau mokytis gramatikos klausantis dainos 

ir analizuojant dainos žodžius? Ar dažniau rinktumėtės tokį užsiėmimo būdą? 

Klausimai tolesnei diskusijai: ar yra nežinomų žodžių? Apie ką daina? Kas jam nutiko? Kaip 

jis jaučiasi dabar?  

 

B) Žodyno užduotis 

 

1 veikla  

MOKYTOJAS 

Užsiėmimo aprašymas: šios pamokos tikslas - supažindinti su žodyno mokymusi. Po įžangos 

atliekama aktyvinanti užduotis (gilumo ir sudėtingumo sistemos kūrimas), kurios metu 

mokomasi tam tikrų žodyno žodžių. 

Pavadinimas: ŽODYNO MOKYMOSI STRATEGIJA - GILUMO IR SUDĖTINGUMO 

SISTEMOS KŪRIMAS 

Tikslai:  

Mokiniai aptaria, kas svarbu mokantis žodyno. 

Mokiniai išsako savo nuomonę. 

Mokiniai žaidžia žaidimą ir nustato savo stipriąsias ir silpnąsias puses. 

Metodai: grupinė diskusija, mokytojo pristatymas 

Patobulinti pagrindiniai gebėjimai: kritinis mąstymas 

Patobulinti kritinio mąstymo įgūdžiai: diskusijų įgūdžiai, refleksija. 

Trukmė: 45 minutės 

Medžiaga: darbo lapas, pieštukai, žodynas 

Kalbos lygis: (rekomenduojamas B1 lygis), nes tekstas reikalauja tam tikrų žinių. Tačiau 

naudojant žemesnio sudėtingumo tekstą, šią užduotį galima naudoti ir žemesnio kalbos lygio 

mokiniams. 

Eiga: 

Aptarkite: Žvilgtelėkite į pateiktas citatas ir pagalvokite apie jas. Ar su jomis sutinkate? 

Aptarkite jas klasėje. Šios veiklos užduotis - nustatyti žodžių reikšmę. Mokiniai turėtų 

nustatyti savo stipriąsias ir silpnąsias puses 
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Prašykite ir motyvuokite: Kaip manote, ar galėtumėte patobulinti savo žodyno žinias? Ar 

galite pateikti keletą pavyzdžių iš savo kasdienio gyvenimo, kai supratote, kad jums reikėtų 

daugiau žodyno? 

Duokite nurodymus: Gilumo ir sudėtingumo rėmo pristatymas 

 

2 UŽDUOTIS 

a) Perskaitykite trumpą tekstą. Pasirinkite žodį, kurio nežinote.  

b) Naudokite rėmelį ir žemėlapio centre padėkite žodį, kurio nežinote. Išsakykite žodį 

ir paieškokite jo internetiniame žodyne (jei reikia). 

c) Dar kartą perskaitykite tekstą. Ar pasirinkto žodžio kontekste minimi giminingi 

žodžiai?  

d) Naudokitės žodynu, ieškokite žodžio ir raskite tinkamą apibrėžtį. 

e) Raskite žodžius ir frazes, atitinkančias žodžio reikšmę. Į rėmelį įtraukite rastus 

žodžius. 

d) Dar kartą perskaitykite tekstą. Susiekite žodį su teksto reikšme. 
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3 UŽDUOTIS 

Užpildykite likusius laukelius, esančius gylio ir sudėtingumo rėmelyje. 

- Raskite žodžio pavyzdį 

- Raskite sinonimą 

- Raskite antonimą (priešingybę) 

- Suraskite pavyzdį, kuris būtų priešingas jūsų žodžiui. 

 

         Tekstas (nežinomų žodžių pavyzdžiai paryškinti): 

 

Vašingtonas, D.C. 

Vakar Stephenas grįžo iš kelionės į Jungtinių Amerikos Valstijų sostinę Vašingtoną. Jis 

lankėsi savaitę prieš liepos 4 d. Logiška, kad ruošiantis Nepriklausomybės dienai mieste 

vyko daugybė renginių ir švenčių. Viešnagės mieste metu Stivenas aplankė daug svarbių 

istorinių vietų ir paminklų, todėl išvyko geriau supratęs Jungtinių Valstijų politinę istoriją. 

Stephenas daug laiko praleido lauke, tyrinėdamas svarbius paminklus aplink Kapitolijaus 

kalvą. Žinoma, jis apžiūrėjo Baltuosius rūmus nuo jų išorinių vartų, esančių Pensilvanijos 

aveniu 1600. Stivenas taip pat aplankė Vašingtono paminklą, Džefersono memorialą ir 

Linkolno memorialą. Šios statulos ir paviljonai skirti buvusiems JAV prezidentams. Juose 

įamžintas šių lyderių indėlis per visą Amerikos istoriją. Vašingtone taip pat yra keletas 

karo memorialų, skirtų žuvusiems kariams per didžiuosius XX a. karus. 

Vašingtone, toli nuo Kapitolijaus kalvos, yra daug muziejų ir meno galerijų, kurias verta 

aplankyti. Stephenui patiko apsilankyti Vašingtone, nes apžiūrėjęs kiekvieną svarbią 

įžymybę jis sužinojo daug daugiau apie Amerikos istoriją. 

 (Šaltinis: https://lingua.com/de/englisch/lesen/washington/) 
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 Gilumo ir sudėtingumo rėmas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apmąstykite: 

- Ar manote, kad dabar supratote šį žodį? Ar manote, kad rytoj galėsite prisiminti šį 

žodį? 

 

Išvados: 

Ką šiandien sužinojote apie žodyno mokymąsi ir apribojimus? Mokiniai manys, kad iš pradžių 

žodį įsimins. Tačiau norint ilgam įsiminti vieną žodyno žodį, reikia dažnai kartoti. 

Užduoties gilumo ir sudėtingumo rėmai stiprina kritinį mąstymą, yra labai lankstūs ir padeda 

mokiniams įtvirtinti konkretų žodyną ir žodžių grupes. 

  

Nežinomas žodis: 

Parašykite antonimą. 

Parašykite šio žodžio pavyzdį. 

 

Parašykite sinonimą. 

Parašykite nežinomo žodžio 

priešingybės pavyzdį. 
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2 VEIKLA 

MOKYTOJAS 

Veiklos aprašymas: tai linksma, bet kartu ir prasminga veikla. Pirmiausia reikia surūšiuoti 

duotus žodžius į poras. 

Pavadinimas: SUSIETI IR NAUDOTI ŽODYNĄ 

Tikslai: mokiniai grupėse sudaro žodžių poras ir taip lavina savo žodyno ir kritinio mąstymo 

įgūdžius. 

Metodai: grupinė diskusija, mokytojo pristatymas 

Patobulinti pagrindiniai gebėjimai: bendravimas užsienio kalba, žodyno mokymasis, kritinis 

mąstymas. 

Patobulinti kritinio mąstymo įgūdžiai: refleksija, nuomonės reiškimas, diskusijų įgūdžiai. 

Trukmė: 45 minutės 

Medžiaga: darbo lapai, žodžių poros (kortelės), pieštukai, lenta. 

Kalbos lygis: Šis užsiėmimas reikalauja tam tikro pradinio anglų kalbos terminų supratimo, 

tačiau jo sudėtingumą galima lengvai keisti. Pavyzdžiui, sudėtingus žodžius galima pakeisti 

kitais, taip sumažinant užduoties sudėtingumo lygį. Mokymų dalyviai turėtų turėti bent 

pagrindines (A2) žinias. 

Eiga: 

Aptarti: 

Šio užsiėmimo pradžioje lentoje pateikiami du pavyzdžiai apie „žodžių poras“.  

a) 

 

(„Gražus“ ir „patrauklus“ yra būdvardžiai, apibūdinantys, kai daiktas atrodo gerai. Tai gali 

būti tiek išorinė išvaizda, tiek siela ar charakteris.) 

 

a)  

 

 

(„Pavojinga“ ir „saugu“ yra priešingybės.) 

Šios veiklos tikslas - kad mokiniai žinotų, kokia bus jų užduotis grupėse. 

Klauskite ir motyvuokite: 

Dabar matote žodžių porų pavyzdį. Ar galite sugalvoti kitą pavyzdį? 

patrauklus 

pavojinga 

gražus 

saugus 
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➔ Dabar mokiniai turėtų pagalvoti ir pateikti savo pavyzdį. Tai skatina mokinius pačius 

kurti pavyzdžius ir kartu skatina jų kritinį mąstymą. 

 

Instrukcijos mokiniams: 

Pažvelkite į žodžių korteles ir pasirinkite žodžių poras. Grupėse aptarkite, ar žodžiai yra 

priešingi, ar turi tą pačią reikšmę, ar nesusiję, ar tinka kartu. 

 

 

Apmąstykite: 

Tada mokinių paprašoma pristatyti savo žodžių poras ir apibūdinti, kaip šie du žodžiai yra 

susiję. 

Išvados: 

Ar jums buvo lengva sudaryti žodžių poras, ar susidūrėte su sunkumais jas suprasti? Kur 

įžvelgiate savo asmenines stipriąsias ir silpnąsias puses? 
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Ką išsinešėte iš šios žodyno mokymosi užduoties? Ar jūs asmeniškai manote, kad tokios 

smagios užduotys padeda pagerinti jūsų žodyno supratimą? 

Ši veikla ir integruoti metodai yra skirti padėti mokytis žodyno linksmai, bet kartu skatina 

kritinį mąstymą, nes apie žodyną reikia galvoti iš įvairių perspektyvų. 
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3 VEIKLA 

MOKYTOJAS 

Veiklos aprašymas: Tai linksma ir paprasta veikla, kuri žaismingai įtvirtina žodyną ir 

reikalauja greito mąstymo bei veiksmo. „Juodosios lentos lenktynės“ yra tradicinis klasės 

žaidimas, skirtas visų amžiaus grupių mokiniams. Lenta padalijama į dvi dalis, o visa klasė - į 

dvi komandas. Mokytojas paskelbia kategoriją ir liepia mokiniams bėgti prie lentos ir parašyti 

kuo daugiau susijusių žodžių.  

➔ Pavyzdys: Pavyzdys: „Gyvūnai, kuriuos pamatysite zoologijos sode“. Po vieną mokinį 

iš kiekvienos komandos turi pribėgti prie lentos ir per tam tikrą laiką parašyti tiek 

angliškų zoologijos sodo gyvūnų pavadinimų, kiek tik gali sugalvoti.  

Pavadinimas: ŽODYNO ŽAIDIMAS -> LENTOS LENKTYNĖS 

Tikslai: Tikslai: Mokiniai praktikuojasi greitai mąstyti tam tikra žodyno tema. 

Metodai: žodyno žaidimas. 

Patobulinti pagrindiniai gebėjimai: bendravimas užsienio kalba, kritinis mąstymas, kūrybinis 

mąstymas. 

Patobulinti kritinio mąstymo įgūdžiai: refleksija, greitas mąstymas. 

Trukmė: 45 minutės 

Medžiaga: darbo lapai, lenta 

Kalbos lygis: Šiam užsiėmimui dalyviai vėlgi turi turėti pagrindines anglų kalbos žinias. 

Atitinkamai reikia, kad jis būtų ne žemesnio kaip B2 lygio. Tačiau vėlgi galima reguliuoti 

sudėtingumą naudojant skirtingus paveikslėlius, kurie asocijuojasi su skirtingomis sąvokomis. 

Taip pat galima išsamiau aptarti pateiktus paveikslėlius. 

Eiga: 

Aptarti: Pažiūrėkite į pateiktą paveikslėlį. Kokios kategorijos jis galėtų būti? 
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3 pav. 

 

Paveikslėlyje siūloma „draugystės“ tema.  

Klauskite ir motyvuokite: 

Kitas žingsnis - mokiniai turi apsvarstyti galimus terminus ir patys juos užrašyti. Šis žingsnis 

leidžia savarankiškai ir kritiškai mąstyti. 

Metodinės rekomendacijos: pasirinktas vaizdas reiškia draugystę ir kitus susijusius terminus. 

Tačiau galima atpažinti ir tokias sąvokas kaip „vienybė nepaisant rasinių skirtumų“. Tolesnes 

diskusijas galima pritaikyti prie atitinkamo mokinių kalbos lygio. 

Pavyzdžiai: 

PRAMOGOS 

DŽIAUGSMAS 

PASITIKĖJIMAS 

PAGALBA 

ALJANSAS 

BENDRUOMENĖ 

KELIONĖS 

HARMONIJA 

INTERESAI 

VIENAS SU KITU 
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SĄŽININGUMAS 

UŽUOJAUTA 

 

Instrukcijos mokiniams: 

Mokytojas duoda žaidimo nurodymus lentoje. Jis paaiškina tvarką ir suskirsto komandas. 

 

a) Mokytojas pristato pirmąją kategoriją: 

 

Įvardykite gyvūnus, kuriuos galite rasti zoologijos sode. 

 arba: Įvardykite dalykus, susijusius su terminu "paplūdimys". 

 

Apmąstykite: 

Remiantis "Blackboard" žaidimu: Ar jums buvo lengva rasti tinkamus terminus? 

Mokiniai turėtų apmąstyti žaidimą ir atpažinti savo sunkumus, kad galėtų juos patobulinti. 

Išvados: 

Ko išmokote per šią žaidimo pamoką? Ar kai kurios kategorijos jums buvo naujos? Užrašykite tris 

elementus, kuriuos išsinešėte iš šio užsiėmimo. 
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5. 1 ĮVADINĖ VEIKLA 

A) GRAMATIKOS UŽDUOTYS 

 

1 UŽDUOTIS:  

Pavadinimas: „KARŠTOS BULVĖS“ GRAMATINĖ VERSIJA 

 

1 UŽDUOTIS: 

Atsistokite ir sustokite ratu. Mokytojas jums duoda temą, pavyzdžiui, vasara, mokykla, 

atostogos, ir  kalbos dalį (daiktavardis, veiksmažodis, būdvardis...). Mokytojas duos jums 

rutuliukų maišiuką ir nustatys laikmatį atsitiktiniam intervalui, pavyzdžiui, vienai minutei ir 

šešioms sekundėms. Kiekvienas iš jūsų pasakys tam tikrai kategorijai priklausantį žodžių tipą 

ir kuo greičiau perduos pupelių maišelį į kairę. Tas mokinys, kuris, nuskambėjus laikmačiui, 

lieka su maišeliu, turi palikti ratą. Kiekvienam naujam ratui jums bus duodama vis kita žodžių 

rūšis. Žaidimas žaidžiamas tol, kol lieka vienas žmogus ir jis tampa nugalėtoju.  

Refleksija:  

Po kiekvieno turo mokiniai apmąsto savo pasiūlytus žodžius ir paaiškina, kaip ir kodėl jie 

susiję su konkretaus turo tema.  
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5. 2 ŽINOTI 

 

2 UŽDUOTIS: 

Pavadinimas: ŽYMAUS ŽMOGAUS BIOGRAFIJA 

 

2 UŽDUOTIS: 

Gausite garsaus žmogaus biografijos kopiją. Naudodamiesi biografija nustatysite įvairias 

būtojo laiko formas. Šioje konkrečioje užduotyje turėsite pabraukti būtojo laiko formas 

Adolfo Hitlerio biografijoje. Mokytojas klausia, kaip atpažinote laiko formą?  

 

Refleksija:  

Mokytojas paklaus: „Ar jums buvo sunku pastebėti skirtingus veiksmažodžių laikus istorijoje? 

Kas jums padėjo juos rasti? Ar jums patinka tokio tipo gramatikos pratimai?“ 

 

  



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 36  

 
 

LIETUVA 

5. 3 SUPRASTI 

 

3 UŽDUOTIS: 

Pavadinimas: GRAMATIKA IR SKYRYBA BINGO 

Gausite bingo korteles, kuriose pateikiamos šios instrukcijos: „suraskite sakinį, parašytą 

veikiamąja nuosaka“, „suraskite sakinį, kuriame yra bent trys daiktavardžiai“, „suraskite 

sakinį, kuriame yra bent du asmeniniai įvardžiai“, „suraskite sakinį, parašytą tiesiogine 

kalba“. Jums bus duotas straipsnis iš "The Guardian" ir turėsite lenktyniauti, ar pavyks 

pirmam gauti „BINGO“. Po to trys ar keturi savanoriai iš grupės pasakys, ko bus ieškoma 

toliau. Vėlgi, pirmas tekste tai radęs asmuo turi sušukti „BINGO“. Jums bus duota dalomoji 

medžiaga su straipsnio tekstu:  

„Dokumentuoju keistą Amerikos grožį“: "Mano vardas - Earlas" aktoriaus Jasono Lee 

fotografija 

Įžengęs į filmavimo aikštelę Jasonas Lee žinojo, kad turi problemų. Buvo 1992-ieji, "Sonic 

Youth" buvo pačiame įkarštyje, o jis vaidino pasmerktą riedlentininką naujausiame jų vaizdo 

klipe. Būdamas apsėstas muzikos profesionalus riedlentininkas ir turėdamas aktorinių 

ambicijų, jis jautė, kad turi ką įrodyti. Kad būtų dar didesnis įspūdis, buvo pasirinkta daina 

"100%" - klasikinė grupės odė nužudytam "Black Flag" keltininkui, o vaizdo klipą režisavo 

vienas iš jo draugų riedlentininkų (kažkoks Spike'as Jonze'as). 

„Labai stengiausi susikaupti, - sako Lee. Filmavimo aikštelėje tarsi apsimetinėjau Robertu De 

Niro, iš tiesų stengiausi įsijausti ir padaryti viską taip, kad tai būtų tikra ir įtikinama." 

„Aš tik riedlentininkas iš Orange County“... Jasonas Lee. Nuotrauka: Mark Davis/Getty 

Images 

Tiesa, gulėti ant žolės su balta paklode ant savęs - tai ne visai rusiškos ruletės scena iš filmo 

"Elnių medžiotojas", bet ribotų pasiekimų žmogui tai vis tiek buvo stumtelėjimas. "Nežinau 

Šekspyro, nemoku daryti akcentų, nesimokiau, neskaitau daug pjesių, niekada nesu vaidinęs. 

Esu tiesiog riedlentininkas iš Orange County, kuris į aktorystę įkrito, nes mėgstu žiūrėti 

filmus", - sako Lee, kalbėdamas telefonu iš savo namų Los Andžele. 

Lee mano, kad jo karjera buvo laimingų atsitiktinumų virtinė. Jis tapo profesionaliu 

riedlentininku, kai devintajame dešimtmetyje kilo didžiulis kelio įtvarų bumas. Per atranką jis 

sužavėjo "Clerks" režisierių Keviną Smithą, susidraugavo su juo ir galiausiai gavo gyvenimą 

pakeitusius vaidmenis filmuose "Mallrats" ir "Chasing Amy". Kameronas Krou (Cameron 

Crowe) jį taip pamilo, kad skyrė jam nusivylusios roko žvaigždės vaidmenį filme "Beveik 

garsus" (Almost Famous). Tuomet jis persikėlė į televiziją, kai persikėlimas iš kino į mažąjį 

ekraną vis dar buvo laikomas žingsniu žemyn. Tačiau jis atsistojo ant kojų ir suvaidino vieną 

https://www.theguardian.com/music/2020/may/25/sonic-youth-where-to-start-in-their-back-catalogue
https://www.theguardian.com/music/2020/may/25/sonic-youth-where-to-start-in-their-back-catalogue
https://www.youtube.com/watch?v=N3gN9Up6hmc
https://www.theguardian.com/music/musicblog/2013/dec/06/black-flag-punk-band-bad-reunion
https://www.theguardian.com/film/spike-jonze
https://www.theguardian.com/film/2010/oct/19/deer-hunter-action-scene
https://www.stereosoundagency.com/blogs/news/jason-lee-skateboarding-hall-of-fame
https://www.theguardian.com/film/2016/sep/01/kevin-smith-mallrats-clerks-critical-success-failure
https://www.theguardian.com/film/2020/sep/14/almost-famous-at-20-cameron-crowe-warm-hearted-ode-to-music-journalism
https://www.theguardian.com/film/2020/sep/14/almost-famous-at-20-cameron-crowe-warm-hearted-ode-to-music-journalism
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didžiausių pastarųjų dviejų dešimtmečių televizijos hitų - pagrindinę serialo "Mano vardas - 

Erlas" žvaigždę. 

Dabar, būdamas 50 metų, jis yra penkių vaikų tėvas, susiduriantis su realybe, susijusia su 

mokymu namuose. Vis dar yra užuominų apie jo praeitį - anekdotuose kartais pasigirsta 

"duuuuude", tačiau, kaip ir kiti riedlentininkai, tokie kaip Jonze'as, Edas Templetonas ir 

Markas Gonzalesas, sulaukęs vidutinio amžiaus Lee atrado meną. 

Aš myliu Ameriką. Mane žavi visos jos formos, dydžiai ir pavidalai. 

Pastarąjį dešimtmetį Lee pasitraukė nuo ekrano ir įsikūrė už trikojo. Fotografija jis 

susidomėjo po to, kai teko dirbti filmavimo aikštelėje ir norėjo "šiek tiek geriau suprasti, kaip 

jaučiasi aktorius". Jis nusipirko fotoaparatą ir šviesos matuoklį, uždavė keletą klausimų ir 

pradėjo fotografuoti. "Pradėjau tiesiog klajoti po Ameriką ir dokumentuoti jos keistumą ir 

keistą grožį. Tai tęsiasi jau 14 metų", - sako jis. 

Jis išleido fotografijos knygų seriją, kurioje aprašomos jo kasmetinės laisvos kelionės po 

Ameriką, į kurias jis leidžiasi vienas arba su vaikais. "Man patinka keliauti. Man patinka 

Amerika, - sako jis. "Mane žavi visos jos formos, dydžiai, pavidalai ir visa tai, kas lieka 

užmarštyje." 

Nuotraukų rezultatas - platūs kraštovaizdžiai ir mažesni gražios, bet nykstančios šalies 

vaizdai, primenantys Williamo Christenberry ir olandų kilmės Paryžiaus, Teksaso valstijos, 

operatoriaus Robby Muellerio darbus. 

Naujausioje jo knygoje „Aukso dulkių karštligėje“, kuri buvo fotografuota Niujorko valstijoje, 

Teksase, Arizonoje, Naujojoje Meksikoje, Kolorade, Jutoje, Nevadoje, Oregone ir Šiaurės 

Kalifornijoje, galima įžvelgti Peterio Bogdanovičiaus filmo „Paskutinio filmo šou“ (angl. The 

Last Picture Show) atgarsių, kuriame užfiksuotas mažų miestelių Amerikoje nykimas. Senos 

degalinių iškabos guli ant purvo krūvų, vienkiemių miesteliai tyliai dūsta, o Lee kamera stebi 

sceną. Ūkiniai pastatai atrodo taip, tarsi juos galėtų nuversti stiprus vėjas. „Amerika yra 

nuostabiai šūdina“, - sako Lee. "Tokia jau ta žemė. Štai ką galite rasti dykumoje, štai kaip 

atrodo mūsų priemiesčiai." 

Lee žino viską apie priemiesčius: jis užaugo Oranžinėje apygardoje. Jo šeima gyveno 

septintojo dešimtmečio name su riedlenčių rampa priekyje ir BMX dviračiais. Jis važinėjo 

riedlente į mokyklą, ėjo į alkoholio parduotuvę ir žaidė vaizdo žaidimus. „Tai buvo tipiškas 

70-ųjų ir 80-ųjų Amerikos priemiesčių auklėjimas: ištisas naktis vaikas praleisdavo lauke, 

keldavo problemų, eidavo į žaidimų automatų saloną ir pirkdavo picas prekybos centre“, - 

sako jis. 

 

Šaltinis: https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-

photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush  

Refleksija: kaip jums patiko ši veikla? Ar jums buvo sunku rasti šias konkrečias gramatines 

struktūras? Ar perskaitėte visą tekstą, ar tik jį nuskaitėte?  

https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/oct/22/from-karma-to-coma-why-my-name-is-earl-should-have-been-left-for-dead
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/oct/22/from-karma-to-coma-why-my-name-is-earl-should-have-been-left-for-dead
https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2017/jun/26/ed-templeton-photography-california-in-pictures?page=with%3Aimg-3
https://www.theguardian.com/fashion/fashion-blog/2011/dec/05/rise-fall-skateboard-chic
https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/dec/04/william-christenberry-obituary
https://www.theguardian.com/film/filmblog/2015/apr/27/my-favourite-cannes-winner-paris-texas
https://www.theguardian.com/film/filmblog/2015/apr/27/my-favourite-cannes-winner-paris-texas
https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/jun/22/private-polaroids-robby-muller-cinematographer-arles-like-sunlight-coming-through-clouds
https://www.theguardian.com/film/2011/apr/14/the-last-picture-show-review
https://www.theguardian.com/film/2011/apr/14/the-last-picture-show-review
https://www.nytimes.com/2005/05/15/magazine/saving-the-tract-house.html
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush
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5. 4 PRITAIKYTI 

 

4 UŽDUOTIS  

Pavadinimas: KRYŽIAŽODŽIŲ GALVOSŪKIAI 

 

 

 

Mokytojas išdalija padalomąją medžiagą su kryžiažodžiu. Šį kryžiažodį sukūrė Mary C. 

Howard, jį sudaro įvairūs gramatiniai klausimai. Šį galvosūkį spręsite poromis / grupėmis, o 

paskui savo atsakymus tikrinsite su likusiais mokiniais. 
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Refleksija:  

Mokytojas paklausia: „Ar buvo naudinga, kad šias užduotis sprendėte grupėje? Kaip vyko 

diskusija grupėje?“ 
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5. 5 ANALIZUOTI 

 

5 UŽDUOTIS 

Pavadinimas: VEIKSMAŽODŽIŲ PIRAMIDĖ 

Mokytojas abiejose lentos pusėse nupiešia piramidę ir padalina ją į blokelius - kažką 

panašaus į maisto piramidę, tačiau blokelių turi būti tiek, kiek yra žaidimo raundų. Taigi, jei 

yra 10 raundų, kiekvienoje piramidėje turėtų būti nupiešta 10 blokų. Jums duodamas 

veiksmažodis ir turite bėgti prie lentos bei parašyti tris skirtingas to veiksmažodžio formas 

(tęstinę / paprastąją / būtojo laiko). Mokinys, teisingai nurodęs laiką, laimi savo komandai po 

bloką piramidėje. Kai mokinys laimi piramidės bloką, treneris užpildo tą bloką kreida arba 

žymekliu, kad pažymėtų procesą. Laimi pirmoji komanda, turinti pakankamai blokų visai 

piramidei pastatyti.  

 

Refleksija:  

Mokytojas paklausia: „Kaip jums patiko ši veikla? Ar buvo naudinga dirbti komandoje, o ne 

individualiai?“ 
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5. 6 VERTINTI IR KURTI 

 

6 UŽDUOTIS: 

Pavadinimas: JUDANTI LINIJA 

 

Esate suskirstyti į dvi vienodo skaičiaus grupes ir suformuojate dvi linijas, kurios stovi viena 

priešais kitą.  

                                                              

Vienas mokinys klausia kito, stovinčio priešais juos: „Ką veiksite po pamokų?“ Mokinys 

atsako: „Aš eisiu į ______ . Ką tu veiksi po pamokų? Kitas mokinys atsako: „Aš eisiu ________ 

. Viena linija pasikeičia vietomis taip, kad kiekvienas mokinys turėtų naują partnerį. (Asmuo, 

esantis judančios linijos gale, persikelia į linijos pradžią). 
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Su naujaisiais partneriais pasikeisite ta pačia informacija. Tada vėl pasikeičiate pozicijomis. 

Judančioje eilėje esantys mokiniai toliau bendrauja su naujais partneriais, o tada juda toliau. 

Užsiėmimas baigiamas, kai judančioje linijoje esantys mokiniai grįžta į pradines pozicijas. 

Pasibaigus žaidimui, mokiniai stengiasi prisiminti kuo daugiau kitų mokinių atsakymų.  

Refleksija:  

Mokytojas klausia: „Ar jums buvo sunku įsiminti kitų mokinių atsakymus? Kas jums padėjo?“ 
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5. 7 APIBENDRINTI 

 

7 UŽDUOTIS:  

Pavadinimas: PRAEITIES KONSTRUKCIJOS DAINOJE 

 

Gausite dainos "Somebody that I used to know" kopiją. Pirmiausia klausotės dainos ir sekate 

tekstą. Tada dar kartą perklausykite dainą ir pabraukite visas praeities veiksmažodžio formas. 

Išklausę ir pabraukę, kartu su mokytoju pakomentuosite pabrauktus veiksmažodžius. Tuomet 

išsiaiškinate veiksmažodžio formą, kuri yra visoje dainoje, ir kartu su mokytoju suformuojate 

jos vartojimo taisyklę. 

Refleksija:  

Mokytojas jūsų paklausia: Ar jums buvo smagiau mokytis gramatikos klausantis dainos ir 

analizuojant dainos žodžius? Ar norėtumėte dažniau rinktis tokį užsiėmimo būdą? 
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B) Žodyno užduotys 

1 VEIKLA 

MOKYTOJAS 

Žodyno mokymosi strategija - gilumo ir sudėtingumo sistemos kūrimas 

1 užduotis 

Pažvelkite į pateiktas citatas ir pagalvokite apie tai. Ar sutinkate su jomis? Aptarkite jas klasėje. 

 

 

1 pav. (Šaltinis: https://www.azquotes.com/quote/810169) 

 

2 pav. (Šaltinis: https://www.quotemaster.org/good+vocabulary#&gid=1&pid=1) 

2 UŽDUOTIS 

 

a) Perskaitykite trumpą tekstą. Pasirinkite žodį, kurio nežinote.  

b) Naudokite rėmelį ir žemėlapio centre padėkite žodį, kurio nežinote. Išsakykite žodį 

ir paieškokite jo internetiniame žodyne (jei reikia). 

c) Dar kartą perskaitykite tekstą. Ar pasirinkto žodžio kontekste minimi giminingi 

žodžiai?  
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d) Naudokitės žodynu, ieškokite žodžio ir raskite tinkamą apibrėžimą. 

e) Raskite žodžius ir frazes, atitinkančias žodžio reikšmę. Į rėmelius įtraukite rastus 

žodžius. 

d) Dar kartą perskaitykite tekstą. Susiekite žodį su teksto reikšme. 

 

Vašingtonas, D.C. 

Vakar Stephenas grįžo iš kelionės į Jungtinių Amerikos Valstijų sostinę Vašingtoną. Jis 

lankėsi savaitę prieš liepos 4 d. Logiška, kad ruošiantis Nepriklausomybės dienai 

mieste vyko daugybė renginių ir švenčių. Viešnagės mieste metu Stivenas aplankė 

daug svarbių istorinių vietų ir paminklų, todėl išvyko geriau supratęs Jungtinių 

Valstijų politinę istoriją. 

Stephenas daug laiko praleido lauke, tyrinėdamas svarbius paminklus aplink 

Kapitolijaus kalvą. Žinoma, jis apžiūrėjo Baltuosius rūmus nuo jų išorinių vartų, 

esančių Pensilvanijos aveniu 1600. Stivenas taip pat aplankė Vašingtono paminklą, 

Džefersono memorialą ir Linkolno memorialą. Šios statulos ir paviljonai skirti 

buvusiems JAV prezidentams. Juose įamžintas šių lyderių indėlis per visą Amerikos 

istoriją. Vašingtone taip pat yra keletas karo memorialų, skirtų žuvusiems kariams per 

didžiuosius XX a. karus. 

Vašingtone, toli nuo Kapitolijaus kalvos, yra daug muziejų ir meno galerijų, kurias 

verta aplankyti. Stephenui patiko apsilankyti Vašingtone, nes apžiūrėjęs kiekvieną 

svarbią įžymybę jis sužinojo daug daugiau apie Amerikos istoriją. 

 Šaltinis: https://lingua.com/de/englisch/lesen/washington/ 
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3 UŽDUOTIS 

Užpildykite likusius laukelius, esančius gylio ir sudėtingumo rėmelyje. 

- Raskite žodžio pavyzdį 

- Rasti sinonimą 

- Raskite antonimą (priešingybę) 

- Suraskite pavyzdį, kuris būtų priešingas jūsų žodžiui. 

 

4 UŽDUOTIS 

Ar manote, kad dabar supratote šį žodį? Ar manote, kad rytoj galėsite prisiminti šį 

žodį? Užrašykite tris elementus, kuriuos reikia žinoti efektyviai mokantis žodyno. 
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2 VEIKLA 

MOKYTOJAS 

 

Žodyno mokymosi strategijos - susieti ir naudoti žodyną 

 

1 UŽDUOTIS 

Atidžiai išnagrinėkite du pateiktus pavyzdžius. Koks ryšys yra tarp šių dviejų žodžių? 

 

1. Ar jie yra priešingybės ir (arba) antonimai?  (juoda - balta) 

2. Ar tai sinonimai? (gražus ir patrauklus) 

3. Ar žodžiai nesusiję? 

4. Ar žodžiai priklauso vienai grupei (namas ir stogas)? 

 

 

a)  

 

 

 

b)  

 

  

gražus patrauklus 

pavojinga saugus 
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2 UŽDUOTIS 

Dabar matote žodžių porų pavyzdį. Ar galite sugalvoti dar du pavyzdžius? 

 

 

3 UŽDUOTIS 

 

Pažvelkite į žodžių korteles ir pasirinkite žodžių poras. Grupėse aptarkite, ar žodžiai yra 

priešingybės / antonimai (1), ar turi tą pačią reikšmę / sinonimai (2), ar yra nesusiję (3), ar 

tinka kartu (4). 

Aptarkite tai savo grupėje. Yra keletas sprendimų. Jei žodis nežinomas, naudokitės žodynu. 
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3 VEIKLA 

MOKYTOJAS 

Žodyno žaidimas -> lentos lenktynės 

1 UŽDUOTIS 

 

Pažvelkite į pateiktą paveikslėlį. Kokios kategorijos jis galėtų būti? 

 

Šaltinis: https://kajabi-storefronts-production.global.ssl.fastly.net/kajabi-storefronts-

production/blogs/6119/images/FeLAGBTLSI6RjyQpWooL_pexels-photo-1574650.jpg 
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2 UŽDUOTIS 

 

Įvardykite atitinkamus terminus, susijusius su paveikslėlio tema. 

 

3 UŽDUOTIS 

Lenktynės prie lentos: susirinkite į komandą ir išsirikiuokite priešais lentą. Atidžiai klausykitės 

kategorijos, kurios prašo mokytojas.  

 

a) Įvardykite gyvūnus, kuriuos galite rasti zoologijos sode. 
 

 

b) Įvardykite dalykus, susijusius su terminu "paplūdimys". 
 

 

4 UŽDUOTIS 

Remiantis "Blackboard" žaidimu: Ar jums buvo lengva rasti tinkamus terminus? 
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5 UŽDUOTIS 

Ko išmokote per šią žaidimo pamoką? Ar kai kurios kategorijos jums buvo naujos? Ar 

būtumėte norėję tęsti veiklą mažesniais žingsniais? Užrašykite tris elementus, kuriuos 

išsinešėte iš šio užsiėmimo. 

 

 

 


