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Rengėjai: užsienio kalbų mokytojai, 1-4 klasių mokiniai. 

Dalyviai: 1-4 klasių gimnazijos mokiniai ir mokytojai. 
Data: 2020 m. rugsėjo 21-24d. 
Vieta: Šilutės Vydūno gimnazija. 

 

Dėl mokinių srautų reguliavimo mokytojai visą savo suplanuotą veiklą vykdys pamokose ar už gimnazijos ribų. 

 

Data Laikas Veikla Atsakingi Vieta 

2021-09 

21-24 

Pamokų metu Vokiečių kalba ir kultūra Šilutėje – 

apsidairyk 360 laipsnių kampu! 

(mokiniai bus kviečiami apsidairyti 

mokykloje, mieste ir atkreipti 

dėmesį į viską, kas atspindi 

„vokiškumą“. Visas ,,vokiškumo“ 

akimirkas užfiksuos telefonu arba 

fotoaparatu ir sudėlios ,,vokiškumo" 

akimirkų“ koliažą, sugalvos vokišką 

pavadinimą.) 

Viktorina naudojant IT įrankį 

Kahoot tema ,,Vokiškai kalbančios 

šalys“ 1-2 klasėse. 

Mokytoja R. 

Malinauskienė 

Vokiečių 

kalbos kab. 

ir Šilutės 

miestas 

 Pamokų metu Protmūšis tema „Ką žinau apie 

anglų kalbą“ 1-4 klasėse. 

Filmų žiūrėjimas bei analizavimas 

(„Whiplash“ ir „Front of the class“) 

1-4 klasėse. 

Mokytoja R. 

Klimanskienė. 

Anglų 

kalbos kab. 

 Pamokų metu Prezentaciją tema „Aš ir mano 

šeima“ 1 klasėse. 

Viktorina naudojant IT įrankį 

Kahoot tema ,,Kalbos, šalys“ 1-2 

klasėse. 

Plakatų paruošimas tema „Kokius 

rusiškus suvenyrus tu žinai?“ 

2 klasėse. 

Diskusija apie užsienio kalbų 

reikšmę gyvenime 3 klasėje.  

Filmo „Šuns širdis“ žiūrėjimas rusų 

kalba bei analizavimas 4 klasėse. 

Mokytoja Z.Vostrikova Rusų kalbos 

kab.  

 Pamokų metu Poezijos ir prozos skaitymas 1-2 

klasėse. 

Diktantas 3 klasėse. 

Mokytoja S. Filičkina Anglų 

kalbos kab. 



 Pamokų metu Filmo žiūrėjimas bei analizavimas 

„The great debators“ 2-4 klasėse. 

Plakatų paruošimas tema „Kalbų 

lobiai“ su 1-4 klasių  mokiniais. 

Debatai 2-3 klasėse tema „Reikia 

mokėti kuo daugiau užsienio 

kalbų“. 

Prezentaciją tema „Menas išreikšti 

save kalbos pagalba“ 4 klasėse. 

Mokytoja R. Baliasi Anglų 

kalbos kab 

 Pamokų metu Plakatų paruošimas tema „Pasaulio 

kalbų medis“ 1-2 klasė. 

Prezentacijos apie pasirinktų šalių 

kultūras 1-2 klasėse. 

Mokytojas D. Lomsargis Anglų 

kalbos kab. 

 Pamokų metu Plakatų ruošimas. 

Sveikinimo atviručių rašymas. 

Apklausos duomen (kokias užsienio 

kalbas moka šilutiškiai?) rezultatų 

apibendrinimas. 

Įžymių žmonių pasisakymai apie 

kalbas. 

Mokytoja 

R.Tamašauskienė 

Rusų kalbos 

kab. 

  Lotynų kalbos vadovėlių paroda. Mokytoja M.Stirbienė 2 aukštas 

 

 

Sudarė                                mokytoja metodininkė Zinaida Vostrikova 


