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m. 

(5-10 klasės) 
 

Tema Temos paaiškinimas 
5-7 klasių moksleiviams 
Angliškos	  dainos	  
	  

Mokinys	  suranda	  5	  angliškas	  dainas,	  kurios	  turi	  
būti	  skirtingų	  stilių.	  Suradęs	  jas	  įrašo	  į	  laikmeną.	  
Prie	  kiekvienos	  dainos	  turi	  būti	  aprašytas	  
muzikinis	  stilius.	  Su	  muzikos	  mokytojos	  pagalba	  
mokinys	  mokslo	  metų	  gale	  surengia	  koncertą,	  
kurį	  vertina	  vertinimo	  komisija.	  	  	  

Pasaka,	  parašyta	  angliškai	  
	  

Mokinys	  parašo	  pasaką,	  kurią	  iliustruoja	  ir	  
mokslo	  metų	  gale	  pristato	  vertinimo	  komisijai,	  ją	  
perskaitydamas	  ir	  lietuviškai	  ir	  angliškai!	  	  
	  

Surask	  panašių	  patarlių	  ir	  
priežodžių	  lietuvių	  ir	  anglų	  
kalbose	  
	  

Mokinys	  suranda	  10	  patarlių	  ir	  10	  priežodžių,	  
kurios	  tiek	  anglų	  tiek	  lietuvių	  kalbose	  reiškia	  tą	  
patį.	  Mokinys	  padaro	  skaidres,	  kuriose	  surašytos	  
patarlės	  ir	  priežodžiai.	  Jas	  pristato	  vertinimo	  
komisijai.	  

Eilėraščių	  rinkinys	  anglų	  
kalba	  

Mokinys	  sukuria	  nuo	  5	  iki	  10	  eilėraščių	  ir	  juos	  
mokslo	  metų	  gale	  pristato	  vertinimo	  komisijai	  
raiškiai	  	  skaitydamas.	  

9-10 klasių moksleiviams 
Jungtinės	  Karalystės	  
ambasada	  Lietuvoje	  

Mokinys,	  bendradarbiaudamas	  su	  Jungtinės	  
Karalystės	  ambasada	  Vilniuje,	  surenka	  
informaciją	  apie	  jos	  įkūrimą	  ir	  veiklą	  Lietuvoje.	  
Mokinys	  mokslo	  metų	  gale	  pakviečia	  Jungtinės	  
Karalystės	  ambasados	  darbuotoją,	  kuris	  
dalyvauja	  projekto	  pristatyme.	  Mokinys	  pristato	  
vertinimo	  komisijai	  savo	  projektą	  ir	  gauna	  
įvertinimą.	  

Angliškos	  dainos	   Mokinys	  suranda	  10	  angliškų	  dainų,	  kurios	  turi	  
būti	  	  	  skirtingų	  stilių.	  Suradęs	  jas	  įrašo	  į	  laikmeną.	  
Prie	  kiekvienos	  dainos	  turi	  būti	  aprašytas	  
muzikinis	  stilius.	  Mokinys,	  su	  muzikos	  mokytojos	  
pagalba,	  	  mokslo	  metų	  gale	  surengia	  koncertą,	  
kurį	  vertina	  vertinimo	  komisija.	  

Lietuvių	  ir	  anglų	  kalbų	  
panašumai	  ir	  skirtumai	  

Mokinys,	  versdamas	  du	  pasirinktus	  tekstus	  
(teksto	  apimtis	  turėtų	  būti	  2	  lapai),	  išanalizuoja	  
sakinių	  struktūras,	  pateikdamas	  jų	  panašumus	  ir	  	  
skirtumus.	  	  Mokinys	  mokslo	  metų	  gale	  pristato	  
vertinimo	  komisijai	  savo	  projektą	  ir	  gauna	  
įvertinimą.	  

Autentiški	  britų	  patiekalai	   Mokinys	  surenka	  15	  autentiškų	  britų	  	  virtuvės	  



patiekalų,	  jų	  atsiradimo	  istoriją.	  Visą	  informaciją	  
susistemina	  ir	  projektą	  prezentuoja	  vertinimo	  
komisijai.	  Vieną	  patiekalą	  pasirinktinai	  pagamina	  
ir	  jį	  pristato.	  

 
 

 
Preliminarus projektinio darbo grafikas 
 
 

Projekto etapas Trukmė 
Mokinys renka informaciją ir ją pristato kuruojančiam 
mokytojui. Pirmas trimestras 

Mokinys pradeda rašyti projektą ir jau turi būti parašęs daugiau 
negu pusę darbo. Antras trimestras 

Mokinys baigia rašyti darbą ir ruošiasi pristatyti darbą vertinimo 
komisijai. Trečias trimestras 

 
 
 

Projektinio darbo pristatymas: 
 
 
1. Prisistatymas  (darbo autorius, temos pavadinimas). Galima pristatyti naudojant 
informacines skaidres arba kitas pateiktis.  
2. Temos aktualumas, pasirinkimo motyvai (komentuojama 1-2 min). 
3. Darbo tyrimo tikslas, uždaviniai, metodai. 
4. Darbo tyrimo organizavimas arba kūrinys (komentuojama 1-2 min). 
5. Darbo rezultatai (atrenkami svarbiausi duomenys, atskleidžiantys darbo 
rezultatus. Galima iliustruoti diagramomis, lentelėmis, praktiniais darbais).  
6. Išvados. 
 
Baigus pristatymą, padėkojama už dėmesį, tai mandagu ir auditorija supras, kad 

jūsų pristatymas baigtas. Prieš atsakant į pateikiamus klausimus,  išklausyti klausimą 
iki pabaigos. Pristatymui skirti iki 10 minučių. 

 
Planuojant pristatymą atsižvelgti į : 
- pristatymo tikslą (sudominti, informuoti, išlaikyti dėmesį, užimti, patraukti 
visuomenę, reikalauti reakcijos); 
- pranešimo turinį (informacijos kiekis, tikslumas, reikalingos detalės, 
informacijos išdėstymas, aiškumas, gerai įskaitomas, lengvai suprantamas); 
- auditoriją (dalyvių skaičius, patirtis, žinios, interesai, amžius, lytis, kultūros 
lygis); 
- apipavidalinimą (pagrindinis dėmesys, antraštės, spalva, parašai, apimtis, 
formatas); 



- vietą ir laiką (aplinka, turima įranga, dienos laikas, laikas dėmesiui sutelkti, 
pristatymui skirtas laikas). 
 

 
Praktinės – projektinės veiklos vertinimas: 

 
 
1. Organizuojami tarpinis ir galutinis projekto vertinimai. Tarpinis vertinimas – 
formuojamasis: pokalbis, aptarimas, susipažinimas su darbo eiga. Tarpinį 
vertinimą nurodytu laiku organizuoja projektų vadovas. Mokytojas vertina darbą 
pagal galutinį rezultatą. 
2. Mokinys projektą pristato vertinimo komisijai. 
3. Kad mokytojai ir mokiniai galėtų kartu dalyvauti vertinant projektą, galima 
būtų vesti specialius užrašus, kuriuose būtų rašomos kiekvieno dalyvio pastabos 
(pasiekimai ir nesėkmės).  
4. Vertintinas objektas turėtų būti ne tik žinios, mokėjimai, bet ir mokinių 
darbštumas, iniciatyvumas, aktyvumas ir kūrybingumas. 
5. Projektas vertinamas pažymiu, kuris sumuojamas prie trimestro arba galutinio 
vertinimo. 

 


