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2015-02-09 

• Lietuvių k. ir pasaulio pažinimo modulis „Smalsučių šalis“ (2 kl.). N.Gabrielaitienė 

• Matematikos modulis „Pažinimo vingrybės“ (2 kl.). E.Montvilienė 

• Lietuvių k. modulis „Gudrutis“ (3 kl.). A.Didžgalvienė  

• Matematikos modulis „Gabių vaikų akademija“ (3 kl.). I.Vinickienė 

• Lietuvių k. modulis „Riešutėliai“ (4 kl.). A.Adomaitienė 

• Matematikos modulis „2x2“ (4 kl.). A.Marcinkienė 

 

Modulius lanko 110 mokinių. Palyginimui 2013-2014 m.m. lankė 74 mok. 

 

Informacija apie modulių veiklą skelbiama: 

• Mokyklos internetinėje svetainėje - modulių programos, I-ojo pusmečio veiklos 

ataskaitos. 

• Žinutėmis el.dienyne -  pirmojo pusmečio veiklos aprašai mokinių tėvams. 

• Tvarkaraštyje. 

 

1972

2014-2015 m. m. pirmąjį pusmetį 1-4 kl. gabių 

mokinių ugdymui skirti moduliai 



Lietuvių k. ir pasaulio pažinimo modulis „Smalsučių šalis“ (2 kl.).  

Mokytoja N.Gabrielaitienė (1) 

Modulį lankė 21 mokinys: 2a klasė – 4 mokiniai, 2b klasė– 10 mokinių, 2c klasė – 2 

mokiniai, 2d klasė – 3 mokiniai, 2e klasė – 2 mokiniai 

 

Skirtas gabiems antrų klasių mokiniams, kurie domisi raidėmis, 

žodžiais, juos supančiu pasauliu, žmogaus galiomis.  

Užsiėmimai: 

•skatina šio amžiaus mokinių poreikį stebėti, tyrinėti,  

•padeda geriau suprasti gamtos ir žmogaus ryšį,  

•lavina kūrybiškumą, erdvinį suvokimą, vaizduotę, mąstymą, 

dėmesį, pastabumą,  

•tobulina mokinių gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti.  



 Lietuvių k. ir pasaulio pažinimo modulis „Smalsučių šalis“ (2 kl.).  

Mokytoja N.Gabrielaitienė (1) 

    Veiklą sudaro trys dalys. 

• „Garsų ir raidžių karalystė“. Keliaudami po „Garsų ir raidžių 

karalystę“ mokiniai susipažįsta su garso, žodžio, sakinio ir teksto galia, turtina 

žodyną, lavina kalbinius ir kūrybinius gebėjimus.  

•„Gramatikos šalyje“. Gilina rašybos ir skyrybos žinias. 

•„Aš ir pasaulis“. Užsiėmimuose susipažįsta su gamtos ir vaikus 

supančios aplinkos ryšiais, lavina praktinius problemų sprendimo įgūdžius, 

vaizduotę, mąstymą, dėmesį, pastabumą. 

 



Pradinių klasių mokinių respublikinė konferencija  

„Jaunieji literatai“. 

 Lietuvių k. ir pasaulio pažinimo modulis „Smalsučių šalis“ (2 kl.).  

Mokytoja N.Gabrielaitienė (1) 



Akimirkos iš užsiėmimų 

 Lietuvių k. ir pasaulio pažinimo modulis „Smalsučių šalis“ (2 kl.).  

Mokytoja N.Gabrielaitienė (1) 



Matematikos modulis „Pažinimo vingrybės“  

(2 kl.). E.Montvilienė 

2015-02-09 

Modulį lankė 22 mokiniai 

 

Mokiniai gilina matematikos bei pasaulio pažinimo žinias, bendrauja 

matematinėmis temomis, sprendžia matematines vingrybes tuo pačiu metu 

pažindami gyvūnų, augalų, gamtos reiškinių ypatumus.  

 

Tekstiniai uždaviniai, loginės užduotys skatina vaikus aktyviai mąstyti, 

matematines žinias pritaikyti gyvenimiškose situacijose. 

 

Intriguojamai bei žaismingai pateiktos užduotys ragina vaikus dar labiau 

pamėgti matematiką.  

Mokiniai užsiėmimų metu dirba ir individualiai ir grupėse. Mokiniai ruošiami 

dalyvauti konkursuose bei olimpiadose.   

 



Modulį lankė 17 mokinių: 3b ir 3c klasės mokiniai 

        

Tikslas:–  padėti mokiniams mokytis sklandžiai 

kalbėti, suprasti, ką jie patys kalba, suvokti, ką 

kalba kiti, matyti, analizuoti ir suprasti, kas 

vyksta aplinkui, mokytis logiškai ir kūrybiškai 

mąstyti. 

 

        

 

 Lietuvių k. modulis „Gudrutis“ (3 kl.). A.Didžgalvienė  



Veikla 

 

Užsiėmimuose vaikai vykdo grupinę bei individualią veiklą, lavina 
praktinius problemų sprendimo įgūdžius, diskutuoja drauge, bendrauja 
bei žaidžia. Jų metu remiasi protui įprastais mokymosi būdais:  

emocijomis, jutimais, smalsumu, kūrybiškumu. 
 

„Gramatikos labirintuose“ gilina žinias, ruošiasi lietuvių kalbos 
olimpiadai, diktanto konkursui. 

„Fantazijos pasaulyje“ lavina kūrybinius gebėjimus.  

 

Sukūrė rašinius, kuriuos pristatė respublikinėje konferencijoje „Jaunieji 
literatai“.  

 

 

 

 

 Lietuvių k. modulis „Gudrutis“ (3 kl.). A.Didžgalvienė  



2015-02-09 

1972

• Modulį lankė 14 mokinių. 
 

• Skirtas gabiems 3 klasių  mokiniams, kurie mėgsta ir myli 

matematiką, puikiai „sutaria“ su skaičiais.  
 

• Užsiėmimuose mokiniai lavina praktinius problemų sprendimo 

įgūdžius,  puikiai  bendrauja  spręsdami  įvairias  matematines 

užduotis. 
 

• Užsiėmimuose  pateikiama  įdomių faktų „Kas galėtų patikėti?“  arba 

„Tai įdomu“,  įvairios  matematinės mįslės, praktinės užduotys,  

įdomiosios  užduotys.  
 

• Mokiniai ruošiasi matematikos olimpiadoms, konkursams. 

Matematikos modulis „Gabių vaikų akademija“  

(3 kl.). I.Vinickienė 



2015-02-09 

1972

Modulį lankė 18 mokinių. 

 

Programa skirta gabiems mokiniams, kurie nori dalyvauti lietuvių k. 

konkursuose, olimpiadose.  

Programa sudaryta taip, kad mokinys gautų pakankamą kalbėjimo, 

skaitymo, rašymo ir klausymo įgūdžių kiekį. Temos derinamos prie 

vadovėlio išplanavimo, atsižvelgiant į Bendrąsias programas.  

Į lietuvių kalbos programą yra integruota pasaulio pažinimo temų.  

Užsiėmimų metu didelis dėmesys skiriamas lietuvių kalbos gramatikos 

teisingam taikymui, kūrybinėms užduotims ir taisyklingai kalbėsenai, 

pasaulio pažinimo žinių gilinimui. 

 

Lietuvių k. modulis „Riešutėliai“  

(4 kl.). A.Adomaitienė 



2015-02-09 

1972

I pusmetį „keliavome“, kūrėme, susipažinome: 

• Pasakojimo kūrimas iš patirties. 

• Projektas. Lietuvos miestai prie Nemuno. 

• Lietuvių rašytojai ir jų kūriniai. 

• Prie arbatos puodelio. Tautosaka. 

• Po Europą pasidairius. Laiškas. 

• Kelionė po Lietuvą. Lietuva posmuose ir... 

• Stebuklinga skrynelė. 

• Keliauju per pasaulį. Aprašymas. 

• Gramatikos karalystėje. 

II pusmetį planuojame dalyvauti: 

mokyklos, miesto lietuvių kalbos olimpiadose, pasaulio pažinimo olimpiadoje, 

„Kengūros“ gamtos pažinimo olimpiadoje, viktorinose, konkursuose, diktanto 

rašymo konkurse. 

 

 

Lietuvių k. modulis „Riešutėliai“  

(4 kl.). A.Adomaitienė 



Dalyvavome baigiamajame projekto „Įtraukiantis skaitymas 

su mirioramomis“ renginyje. 

Lietuvių k. modulis „Riešutėliai“  

(4 kl.). A.Adomaitienė 



 

Projektinė veikla.  

Lietuvos miestai prie Nemuno. 

 

Lietuvių k. modulis „Riešutėliai“  

(4 kl.). A.Adomaitienė 



 

Stebuklinga skrynelė. Pasaka darželinukams. 

 

Lietuvių k. modulis „Riešutėliai“  

(4 kl.). A.Adomaitienė 



2015-02-09 

1972

• Modulį lankė 18 mokinių. 

 
Tikslas: 

• Suburti gabius matematikai mokinius ir skatinti jų tobulėjimą. 

Uždaviniai: 

• Įdomių matematinių ir loginių užduočių paieška ir tinkamas pateikimas 
mokiniams; 

• Darbo porose, grupėse, komandose skatinimas; 

• Mokinių savitarpio pagalbos ugdymas. 

 

 

Matematikos modulis „2x2“ (4 kl.). 

A.Marcinkienė 



2015-02-09 

1972

Veikla: 

• Netradicinės sudėtingesnės matematinės užduotys; 

• Pasiruošimas olimpiadoms ir konkursams. 

• Matematinių galvosūkių ir loginių užduočių sprendimas; 

• ,,Senieji” matematiniai žaidimai; 

• Testų sprendimas.   

 
 

 

Matematikos modulis „2x2“ (4 kl.). 

A.Marcinkienė 



2015-02-09 

1972

Matematikos modulis „2x2“ (4 kl.). 

A.Marcinkienė 

Akimirkos iš užsiėmimo 



2015-02-09 

1972

Matematikos modulis „2x2“ (4 kl.). 

A.Marcinkienė 

Akimirkos iš užsiėmimo 



MOKINIŲ MINTYS APIE MODULIUS 

• Modulis patinka, nes geriau moku lietuvių kalbą. 

• Per modulį žaidžiame žaidimus, kurie yra įdomūs ir susiję su lietuvių kalba. 

• Patinka kurti eilėraščius. 

• Pasikartoju gramatines taisykles. 

 

• Taip, nes būni protingesnis, išmanus klasėje. 

• Taip, nes čia gali daugiau sužinoti. 

• Taip, todėl kad patinka. 

• Taip, nes skaičiuojame didelius skaičius, žaidžiame matematinius žaidimus. 

• Taip, nes būna linksmos užduotys, įdomūs uždaviniai. 

• Lankau matematikos modulį, nes patinka matematika. 

• Taip, nes gera mokytoja, mokanti išaiškinti. 

• Taip, nes išmoksti anksčiau negu kiti ir patinka skaičiuoti. 

• Taip, nes už puikiai atliktas užduotis gaunu paskatinimus. 

 
2015-02-09 



2015-02-09 

2014-2015 m. m. pirmąjį pusmetį 6-7 kl. gabių mokinių ugdymui buvo 

skirti lietuvių k., matematikos moduliai: 

  

• matematikos modulis „Skaičiuojame įvairiai“ 6 klasėse. Mokytoja 

E.Brikienė 

• matematikos modulis „Skaičiuojame įvairiai“ 7 klasėse. Mokytoja 

R.Baliūnienė 

• lietuvių k. modulis „Gimtosios kalbos šalis“ 6 klasėse. Mokytoja 

I.Turovaitė 

• lietuvių k. modulis „Gimtosios kalbos šalis“ 7 klasėse. Mokytoja 

D.Šimkuvienė 

 

• Modulius lankė 60 mok. 

 

1972



 Lietuvių k. modulis „Gimtosios kalbos šalis“ (6-7 kl.).  

Mokytojos I.Turovaitė, D.Šimkuvienė 

• Modulį lankė 14 mokinių (6 kl.), 12 mokinių (7 kl.). 

 

• Skirtas 6 – 7 kl. gabiems lietuvių kalbai mokiniams. 

• Pagilintas klasės kurso mokymas(is). 

• Modulio užbaigimas – varžytuvės, diplomai, prizai, 10. 

• 6 kl. 12 mok.(6b, d), 7 kl. 12 mok. (7a, b) 

 



Modulio užbaigimas - varžytuvės 

• Tradiciškai tai šeštokų ir septintokų varžytuvės, kas geriau išmano gimtąją kalbą.  

• Mokiniai rungėsi dviejuose turuose. Pirmajame ture teko mokiniams kirčiuoti, 
skaičiuoti raides ir garsus, ieškoti žodžio dalių, taisyklingai rašyti. Septintokams 
sekėsi geriau, jiems nemažai taškų laimėjo ir žaidėjai, kurie atsakinėjo į klausimus 
žiūrovams. Tai buvo įvairūs klausimai apie lietuvių kalbos vingrybes. Septintokai 
dirbo komandiškai, apgalvotai ir pirmoji pergalė atiteko jiems. 

• Antrajame ture šeštokai susikaupė ir ramiai bei užtikrintai veržėsi į priekį. Mokiniai 
turėjo atpažinti kalbos dalis, taisyti rašybos, kalbos kultūros klaidas, prisiminti 
žodžių darybą, skyrybą. Džiugu, kad kai kuriose užduotyse šeštokai net aplenkė 
septintokus. Tačiau septintokų žiūrovai ir vėl žinojo daugiau, spėliojo taikliau ir 
pelnė saviškiams nemažai papildomų taškų. Antrasis turas baigėsi lygiosiomis.  

• Sudėjus abiejų turų rezultatus, pergalę šventė septintokai, kurie garbingai atlaikė 
jaunesniųjų mokinių mestą iššūkį. Šeštokų antroji vieta taip pat verta pagyrų, nes 
buvo įrodyta, kad amžius ne kliūtis pažinti, mokėti gimtąją kalbą gerai.  

 Lietuvių k. modulis „Gimtosios kalbos šalis“ (6-7 kl.).  

Mokytojos I.Turovaitė, D.Šimkuvienė 



6 – 7 klasių varžytuvės 

 Lietuvių k. modulis „Gimtosios kalbos šalis“ (6-7 kl.).  

Mokytojos I.Turovaitė, D.Šimkuvienė 



6 – 7 klasių varžytuvės 

 Lietuvių k. modulis „Gimtosios kalbos šalis“ (6-7 kl.).  

Mokytojos I.Turovaitė, D.Šimkuvienė 



6 – 7 klasių varžytuvės 

 Lietuvių k. modulis „Gimtosios kalbos šalis“ (6-7 kl.).  

Mokytojos I.Turovaitė, D.Šimkuvienė 



 6 kl. mokinių atsiliepimai: 

• Patiko varžytuvės, nes ten viską apibendrinome, smagiai pabuvome. 

• Tokį modulį reikia tęsti, nes tai yra papildomas žinių patikrinimas, o „ką 
išmoksi, ant pečių nenešiosi”. 

• Buvo įdomu, daug sužinojau. 

• Galima pasikartoti žinias, patikrinti save. 

• Modulyje visada gera nuotaika. 

• Buvo smagu. Bus gerų prisiminimų. 

 Lietuvių k. modulis „Gimtosios kalbos šalis“ (6-7 kl.).  

Mokytojos I.Turovaitė, D.Šimkuvienė 



 7 kl. mokinių atsiliepimai: 

 Lietuvių k. modulis „Gimtosios kalbos šalis“ (6-7 kl.).  

Mokytojos I.Turovaitė, D.Šimkuvienė 

• Tai puiki galimybė pakartoti, plėsti ir įtvirtinti žinias, 

• Jo metu smagiai ir turiningai praleidi laiką tarp panašiai 
besimokančių mokinių, patiri „sveiką" konkurenciją, 

• Tau suteikta galimybė grįžti ir išsiaiškinti tuos dalykus, kurių per 
pamoką nesupratai 

• Mokytoja taikė įvairius metodus, kurie padėjo geriau įsisavinti 
mokomąją medžiagą; patiko darbas grupėse, porose, kai gali vienas 
kitam patarti, padėti; 

• Per užsiėmimus nejaučiau jokio streso, buvome draugiški, mokytoja 
buvo kantri, supratinga ir paslaugi; mokytoja tikėjo mūsų jėgomis; 

• Modulio užsiėmimams būtų galima skirti daugiau negu 1 val. per 
savaitę; 

• Septintokai turėtų aktyviau rinktis šį modulį. 



2015-02-09 

Matematikos modulis „Skaičiuojame įvairiai“  

6 kl. Mokytoja E.Brikienė 

  

 

 

1972

Modulį lankė 14 mokinių. 

 
 Programa buvo skirta: 

• gabiems mokiniams, turintiems geras matematines žinias.  

• nagrinėti sudėtingesnius įvairių skyrių matematikos uždavinius.  

 

 Modulį lankė 14 mokinių (4 mok.-6a kl., 10 mok.-6b kl.).  

 

 Modulį mokiniai lanko noriai, suvokia jo veiklos naudą, yra patenkinti 
veikla.  

 



2015-02-09 

Matematikos modulis „Skaičiuojame įvairiai“  

7 kl. Mokytoja R.Balčiūnienė 

Modulį lankė 20 mokinių: 7a, 7b, 7c kl. 

 

Modulis buvo skirtas gabiems mokiniams, kurie nori išmokti spręsti 

sudėtingesnius matematikos uždavinius, sužinoti matematikos mokslo 

paslapčių. Įsisavinti naujus sprendimo būdus, gebėti taikyti praktiškai. 

  

 

1972



Matematikos modulis „Skaičiuojame įvairiai“  

7 kl. Mokytoja R.Balčiūnienė 



2015-02-09 

Matematikos modulis „Skaičiuojame įvairiai“  

6-7 kl. Mokytojos E.Brikienė,  R.Balčiūnienė 

Mokinių atsiliepimai: 

 

• Mokiniams patiko įvairesni uždavinių sprendimo būdai,  

• Džiaugėsi, kad gali pagilinti matematikos žinias, 

• Geriau pasiruošti kontroliniams darbams,  

• Mokytis spręsti taikant kompiuterines mokymo priemones.  

• Kai kurie mokiniai išreiškė norą, kad modulis būtų visus metus.  

• Smagu praleisti laiką netradicinėje aplinkoje,  

• Džiaugėsi, kad neužduodami namų darbai.  

  

 

1972



2015-02-09 

2014-2015 m. m. pirmąjį pusmetį 6-8 kl. mokinių, siekiančių gilinti dalykų 

žinias, integruotų dalykų ugdymui buvo skirti ekonomikos ir antrosios 

užsienio k. bei IT moduliai: 

  

• ekonomikos modulis „Pasirinkimų šalis“ 6-8 klasėse. Mokytoja I.Rafael 

 

• integruotas antrosios užsienio k. ir IT modulis „Bendraukime užsienio 

kalbomis“ (8c kl.) 

 

 

1972



2015-02-09 

Ekonomikos modulis „Pasirinkimų šalis“  

6-8 kl. Mokytoja I.Rafael 

Modulį lankė 14 mokinių. 

 

• Mokiniai užsiėmimų metu per įvairias veiklas supažindinti su pagrindinėmis 
ekonomikos sąvokomis: paklausa, pasiūla, rinka, rinkos kaina. 

• Užsiėmimų metu gauti patarimai kaip geriau tvarkyti savo pinigus padės 
mokiniams priimti geresnius sprendimus, kaip užsidirbti, leisti, taupyti, 
skolintis ir skolinti bei valdyti pinigus. 

• Vyko netradicinė ekonomikos pamoka „Pinigų keitimas: indėliai, bankomatai, 
euro banknotai ir monetos. Praktinė informacija bei patarimai“. Pamoką vedė 
„Swedbank“ Asmeninių finansų instituto vadovė  Odeta Bložienė. 

• Jaunieji ekonomistai vyko į Joniškio raj., Kalnelio k. susipažinti su 
šiuolaikiniu lietuvišku ūkiu. Verslo kūrimo subtilybių sužinojo apsilankydami 
pas šiuolaikinį ūkininką Eugenijų Stonį. 

  

 

1972



2015-02-09 

Ekonomikos modulis „Pasirinkimų šalis“  

6-8 kl. Mokytoja I.Rafael 

• Mokomųjų dirbtuvėlių įkūrimas mokiniams suteikė galimybę teorines 
ekonomikos ir finansinio raštingumo žinias pritaikyti praktiškai bei paragauti 
verslininko duonos. Mokiniai dirbo nuo produkto idėjos iki jo pardavimo. 

 

• Mokiniai aktyviai dalyvavo projekte „Kuriame grožį“. Jaunieji ekonomistai 
savo sukurtus darbelius pardavė „Gėrio mugėje“, o uždirbtus pinigėlius 
perdavė GĖRIO FONDUI. Taip prisidėjo prie mokykloje trečius metus 
rengiamo projekto „Atbėga elnias devyniaragis". 

 

• Mokiniai aktyviai dalyvavo Tarptautinės verslumo savaitės renginiuose. 
Organizavo Monopolio turnyrą 1-4 klasių mokiniams. 

 

• Mokiniai dalyvauja tęstiniame projekte „Pasveikinkime vieni kitus“.  

1972



Modulis „Pasirinkimų šalis"          

2014-2015 m. m. 

Ekonomikos modulis „Pasirinkimų šalis“  

6-8 kl. Mokytoja I.Rafael 



Modulis „Pasirinkimų šalis"          

2014-2015 m. m. 

Ekonomikos modulis „Pasirinkimų šalis“  

6-8 kl. Mokytoja I.Rafael 



Modulis „Pasirinkimų šalis"          

2014-2015 m. m. 

Ekonomikos modulis „Pasirinkimų šalis“  

6-8 kl. Mokytoja I.Rafael 



Modulis „Pasirinkimų šalis"          

2014-2015 m. m. 

Ekonomikos modulis „Pasirinkimų šalis“  

6-8 kl. Mokytoja I.Rafael 



2015-02-09 

Integruotas antrosios užsienio k. (rusų) ir IT modulis 

„Bendraukime užsienio kalbomis“ 

Mokytojos R.Balčiūnienė, I.Rafael, G.Korkevičienė 

  

Modulį lankė 8c kl. mokiniai. 

• Moduliui skirtas vienas pusmetis (17 val.), mokiniai dirba atskirose grupėse.  

• Antrosios užsienio kalbos (vokiečių, rusų) ir IT užsiėmimai keičiasi kas savaitę: vieną savaitę 

mokiniai atlieka praktinius darbus rusų kalba (su rusų k.mokytoja), kitą savaitę parengtus praktinius 

darbus atlieka kompiuteriais (su IT mokytojomis).  

• Paskutinė pusmečio pamoka skirta bendram mokinių grupių praktinių užduočių pristatymui, 

pasidalinimui gerąja patirtimi.  

• Mokiniai atliko po 9 praktinius darbus. 

 

Atliktas mokinių anketavimas ir apklausa apie modulio veiklą: 

 

Dauguma mokinių atsakė, kad modulis naudingas, išmoko greičiau rinkti tekstus užsienio kalba, buvo 

smagu, nebuvo sunku. 

Patiko atlikti kūrybinius darbus, prisiminė darbo su kompiuteriu įgūdžius. 

Išmoko naudotis ekranine klaviatūra 

 

 

 

 

1972



Pasibaigus pusmečiui, surengiama mokinių darbų paroda. 
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Имя, фамилия: Угне Мачюлите 

Дата рождения: 22 октября 2000 г. 

Адрес: Литва, г. Шяуляй, ул. Аушрос, д.  

23, кв. 13 

Номер телефона: моб. тел.: 

+37065613729 

Электронная почта: ugniss@gmail.com 

Школа, класс: прогимназия Гегужяй, 8c 

Языки: литовский язык, английский язык, 

русский язык 

Качества характера: самостоятельная , 

общительная, активная 

Другая информация: люблю мизика, 

танцы. Посещаю школу художеств. 
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1. Меня зовут Угне. Мне 14 лет. Живу в городе Шяуляй. 

Интересуюсь музыкой, играю на гитаре. Самый любимый - 

урок математики. Пишите. Жду ответа. 

 

2. Меня зовут Дарюсь. Учусь в восьмом классе. Живу у 

Балтийского моря, в городе Паланге. Играю в футбол. 

Собираю информацию о лучших футболистах мира. 

Пишите. Отвечу обязательно. 

 

3. Меня зовут Герда. Я учусь в первом классе гимназии. 

Меня интересует многое: спорт, музыка, литература, 

искусство. Если кого- то заинтересовало, обязательно 

пишите. 

 

4. Меня зовут Ремигиюс. Мне 15 лет. Живу в городе 

Вильнюсе. Я - гимназист. Хочу стать врачом. Интересуюсь 

биологией, химией. В свободное время занимаюсь 

плаванием. Пишите. Жду.     
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Приглашаю тебя на день рождения. Жду тебя 27-ого апреля в 18 часов.  

На прошлой неделе мы переехали в свой новый дом. У меня теперь есть 

своя комната. Придёшь, сама всё увидишь. Очень хочу, чтобы ты пришла на 

мой праздник. Познакомишься с моей семьёй. Придут ребята из нашего 

класса.  

Жду тебя. 

       Твоя подруга Ирина 

Мой новый адрес: ул. Аушрос 7  

 

 

Приглашаю тебя на день рождения 4-ого мая в 17 часов. Жду в кафе 

«АКРОПОЛИС». Придут все друзья. 

        Твой друг Томас  
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Таблица «Мой день» 

No Время Распорядок дня Примечания 

1. 6.50 Встаю  

2. 7.00 Делаю зарядку  

3. 7.10 Убираю постель, умываюсь  

4. 7.15 Одеваюсь, завтракаю  

5. 7.25 Езжу в школу  

6. 8.00 Уроки  

7. 12.00 Обедаю (в школе)  

8. 13.45 Возвращаюсь из школы  

9. 15.30 Сажусь за уроки  

10. 17.30 Иду на репетиции танцов Понедельние, четверг 

11. 20.30 Ужинаю. Время любимых занятий и 
отдыха 

 

12. 23.10 Ложусь спать  
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   Моя семья это мама, папа и сестра. Папу зовут 

Алдас. Ему 42 года. Он работает в школе. Папа - 

учитель. Он любит играть в баскетбол. Мою маму 

зовут Раймонда. Ей 36 лет. Мама работает в 

поликлинике. Мама любим читать. Она очень вкусно 

готовит. Мою сестру зовут Айсте. Ей 15 лет. Она учится 

в гимназии. 

   Наша семья очень дружная. У меня есть и бабушки, и 

дедушки. Это родители моей мамы и моего папы. Они 

живут в деревне. Мы часто к ним ездим.                                                                                                
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МОДЕРНОЕ КАФЕ 

  Организует банкеты, фуршеты. 
Обслуживаем тургруппы. Вкусно и недорого. 

Вильнюс, Жямейи, ул. Янкишкю, 41 

(в здании “Линавы“), тел. 868022728. 
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Анкета для обобщения работы модуля 

 

1. Какие темы понравились тебе больше всего? 

А   Описание жизни (СV)         □ 

Б   Записка другу         

     «Моя семья»                          

Г   Объявление «Ищу друга»  □  

         Д   Приглашение на день         

             рождения                               □ 

Е   Рекламное объявление       □ 

2. От кого зависит успех твоей работы? 

А   От моей подготовки         □ 

Б   От одноклассников         □ 

В   От  учителя                  

 

3. Что ты больше всего любишь делать? 

 А   Быть в кругу друзей        □ 

         Б   Заниматься любимым         □ 

            делом (входит и учёба)  

         В   Мне лень что-то делать       

 

 
 

 

 

Integruotas antrosios užsienio k. (rusų) ir IT modulis 

„Bendraukime užsienio kalbomis“ 

Mokytojos R.Balčiūnienė, I.Rafael, G.Korkevičienė 



Paskutinę pamoką - apibendrinimas 
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