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Tikslas:  

skatinti mokinius skaityti tiek savarankiškai, tiek bendradarbiaujant su kitais, 

efektyvinant mokymosi proceso organizavimo formą ir mokymosi metodus. 

Uždaviniai:  

1. Sudaryti prielaidas (aplinką, turinio ir formos aktualijas ir kt.) mokinio, kaip 

kūrybingos asmenybės raiškai. 

2. Sudaryti galimybę studentams įdomiai ir aktyviai dirbti su kalba. 

3. Kūrybiškai tobulinti mokymo proceso organizavimo formą, mokymo ir mokymosi 

metodus. 

Mokymo priemonės: 

Siekiant paskatinti mokinius kūrybiškai reikšti savo įgūdžius, mokiniai skatinami 

patys kurti ir pristatyti inovatyvias ir lengvai suprantamas kalbų mokymosi priemones. 

Tai gali būti plakatai, koliažai, projektai įvairiomis temomis, pavyzdžiui, „Mano svajonių 

namai“, „Žmogus ir technologijos“, „Mano kelionė“ ir kt. 

Gerajai praktikai populiarinti mokymosi procese naudojami sėkmingiausi 

kūriniai, kuriuos autoriai galės pristatyti pamokos metu. Vienas iš pavyzdžių – 

studentės Dianos Filipovos (106 grupė) darbas. Siūloma užduotis: sukurti kelionių 

skelbimą pagal planą: 

1. Kur eiti? 

2. Kokios yra apgyvendinimo galimybės? 

3. Ką pamatysime? 

4. Kur pavalgyti? 

5. Kainos. 
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Kelionių reklama 

Kur vyksime? 

Kviečiame aplankyti vieną populiariausių pasaulio miestų, nepaprastai gražią ir labai 

ypatingą Rusijos sostinę – Maskvą. 

Ką pamatysime kelionėje? 

Maskvoje galite pamatyti: 

Raudonąją aikštę; 

Aleksandro sodą; 

Vieną seniausių gatvių – Arbatą; 

Pramogų ir edukacinį kompleksą VDNKX; 

Žvirblių kalvas; 

Maskvos miestą; 

Ostankino televizijos bokštą; 

Gorkio parką. 

Kur gyvensime? 

Kviečiame išsirinkti sau tinkamą apgyvendinimo variantą iš šių: 

AZIMUT viešbutis (https://azimuthotels.de/ru/moscow/azimut-hotel-smolenskaya) 

„Alfa Hotel“ (https://www.alfa-hotel.ru/) 

Arbat House (https://www.arbat-house.com/) 

„Izmailovo Delta Hotel“ (https://www.izmailovo.ru/) 

„Intourist Kolomenskoe“ viešbutis (https://intourist-kolomenskoe.ru/) 

Kaip maitinsimės? 

Viešbučiai gali skirtis, tačiau galime pasiūlyti 2 maitinimo variantus: 

tik pusryčiai (+5 eurai asmeniui) 

pusryčiai ir vakarienė (+12 eurų asmeniui) 

 

https://www.alfa-hotel.ru/
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Kainos 

Kaina priklauso nuo pasirinkto viešbučio, maitinimo tipo, turistų skaičiaus. Dėl 

tikslios kainos susisiekite su mumis el. paštu 

Viešbutis „Izmailovo Delta“ nuo 29 eurų asmeniui už 1 nakvynę 

„Alfa Hotel“ nuo 33 eurų asmeniui už 1 nakvynę 

„Hotel Intourist Kolomenskoye“ nuo 36 eurų asmeniui už 1 nakvynę 

AZIMUT viešbutis nuo 39 eurų asmeniui už 1 nakvynę 

„Arbat House“ nuo 45 eurų asmeniui už 1 nakvynę 

 

Mokiniai aktyviai naudojosi interneto prieiga, kad gautų papildomą informaciją, 

o tai savo ruožtu leidžia plėtoti prasmingą ir intensyvią diskusiją apie kelionę rusų 

kalbos pamokose: viešbučių apžvalga, meniu pasiūlymas, gido paslaugos, miesto 

viešojo transporto judėjimas, nuolaida, lankytinų objektų politika ir kt. Mokinių buvo 

prašoma surasti ir parašyti citatas apie lankytinas vietas ir sukurti kryžiažodį apie 

Maskvą. Mokytojas gali pasiūlyti rasti informacijos apie šiame mieste gyvenusius 

rašytojus ir kokias knygas jie parašė. Mokytojas gali perskaityti intriguojančius 

fragmentus ir pasiūlyti parašyti laišką knygų autoriui apie jo jausmus po skaitymo. Taip 

pat parašyti laišką bibliotekininkui, kodėl knyga turėtų ar neturėtų būti įtraukta 

į bibliotekos išteklius, kodėl verta rekomenduoti perskaityti kitiems. Mokiniai gali būti 

skatinami interneto svetainėse gauti informaciją apie bibliotekų prieinamumą mieste 

(skaičius, išteklius, lankytojų skaičius ir kt.), jų reitingą ir kt. 

Klausimai diskusijai: 

1. Ar žinote kokių nors knygų, kuriose aprašomos kelionės ir nuotykiai 

keliaujant? 

2. Ar tau patinka tokios knygos? Kodėl? 

Tokio pobūdžio darbai gali būti siūlomi ne tik užsienio kalbų, bet ir gimtosios kalbos, 

literatūros, istorijos bei socialinių mokslų pamokose. 

Vienas iš būdų lavinti skaitymo įgūdžius – darbas su filmu ar trumpu vaizdo įrašu. 

4 minučių trumpas filmas „Neteisk“. 

Mokinių prašoma rasti informacijos apie autorių. 

https://youtu.be/nRAJHJxNpckЗ
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Klausimai, kurie gali būti naudojami dirbant su vaizdo įrašais ar filmais. 

1. Sudarykite svarbių įvykių sąrašą. 

2. Įšvardinkite visus filmo veikėjus. 

3. Parašykite penkis klausimus apie filmą. 

4. Parašykite pagrindinę filmo mintį. Ar tai aktualu visuomenėje? 

5. Papasakokite apie savo patirtį, susijusią su renginiais. 

6. Apibūdinkite filmo veikėjus. 

7. Parašykite, kas, jūsų manymu, galėtų būti bet kurio veikėjo autobiografijoje. 

8. Parašykite savo filmo pabaigą. 

9. Parašyk laišką filmo autoriui apie savo jausmus po filmo peržiūros. 

10. Užrašykite, kodėl filmą reikėtų rekomenduoti ar nerekomenduoti kitiems. 

11. Kokias žinai knygas, kuriose aprašomos tokios ar panašios moralinės 

problemos/dilemos? Ar rekomenduotumėte kurią nors iš šių knygų grupės 

draugams? 

Technologijos šiandien tapo neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi, o pasaulinių 

pokyčių kontekste, nepriklausomai nuo mūsų, ateitis priklauso skaitmeninei 

visuomenei. Švietimo sritis taip pat vis labiau prisitaiko prie skaitmeninės realybės. 

Pasikeitus mokinių ieškomo jiems reikalingo turinio būdui, būtina ieškoti tinkamesnių 

sprendimų ir priemonių, kurios padėtų išlaikyti mokinių susidomėjimą skaitymu ir 

skatintų skaitymo įgūdžių ugdymą. Nors dažnai išsakoma nuomonė apie skaitymo 

įpročių pavojų, neabejotinai pripažįstama ir skaitmeninio turinio nauda – jis 

interaktyvus, motyvuojantis, globalaus pobūdžio, skatinantis pažintinių įpročių 

ugdymą. Didėjantis skaitmeninio turinio kiekis sukuria poreikį ugdyti mokinių supratimą 

apie atsakingą ir prasmingą turinio atranką, o tai savo ruožtu motyvuoja mokinius 

tobulinti skaitymo įgūdžius, gebėti atsirinkti ir vertinti savo gyvenimo situacijoms 

reikalingą turinį. 

Tęsiant moralinių vertybių temą, galima pasiūlyti temų monologui. 

1. Koks yra geras mokytojas? 

2. Papasakokite apie savo mokyklą. 

3. Mano vizija apie mokyklą. 
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      Temos pabaigoje galite pasiūlyti sukurti tekstą apie moralines vertybes. Tai 

gali būti rašinėlis, pasaka, eilėraštis ir pan. Gali būti organizuojamas kūrybinis 

konkursas, kuriame kūrinio autoriai pristatys savo kūrybą. 

   Muzika kaip skaitymo skatinimo priemonė 

Daina gali būti naudojama klausymosi gebėjimams lavinti ir mokinių kūrybiškumui 

ugdyti užsienio kalbų pamokose. Mokiniai gali pasirinkti dainą ir autorių. Pamokų metu 

mokinys dirba su dainos žodžiais ir pagal jį kuria savo literatūrinį kūrinį. Galima pasiūlyti 

dirbti su asociacijomis: klausytis ir rašyti asociacijas apie dainą, kurti savo žodžius 

dainos tema, ieškoti panašių žodžių kitoje autoriaus dainoje. Muzikos ir literatūrinio 

teksto sąveika mokymo procese suteikia puikių galimybių. Galima pasiūlyti knygų, 

aprašančių kompozitoriaus gyvenimą (pavyzdžiui, apie E.Greegą ir Mocartą rašo 

K.Paustovskis). Galima pasiūlyti skaitymo pamoką su muzikiniu pritarimu, taip pat 

sukurti literatūrinę muzikinę kompoziciją apie konkretų autorių. Muzikinių elementų 

panaudojimas lyriniam „aš“ formavimui (Darbas su asociacijomis. Empatijos užduotys). 

Nors muzikinių elementų panaudojimas skaitymo įgūdžiams gerinti yra plačiai 

taikomas tarp jaunesnių mokinių, tačiau jis veiksmingas ir kitose amžiaus grupėse. 

 

Informacijos kiekis, kurį šiandien gauna mokiniai, yra didžiulis ir ne taip 

lengva su juo susidoroti. Toks informacijos srautas leidžia vartotojui -skaitytojui 

atskirti faktus. Todėl skaitymo įgūdžiai yra strategijos esmė, kuri leidžia 

asmeniui atskirti šališką informaciją nuo kenkėjiško turinio. Būti raštingam 

šiandien reiškia būti saugiam ir neprarasti savo sumanumo informacijos 

amžiuje. 

 


