
Integruota anglų k. ir rusų k. programėlė „Sode, darže“ 

Tikslas – išmokti naujų žodžių, susijusių su tema  ir juos pritaikyti praktiškai įvairiose situacijose 

Integruotos edukacinės programos metu dalyviai išsiaiškina, kokius žodžius šia tema jau žino, 

kokius dar norėtų išmokti.  Dirbdami grupėse ar porose praktiškai taiko  išmoktus žodžius, derina 

daiktavardį ir būdvardį (giminė rusų k., laipsniavimas anglų k.). Patys modeliuoja  situacijas pagal 

pateiktus kriterijus.  Programa skirta 7-8 klasių mokiniams.  

Leitmotyvas  

Žmogaus elgesys gamtoje – jo sielos veidrodis. V. Bergas. 

Gebėjimai iš BP 

3.1.1. Dalyvauti ilgesniame pokalbyje siekiant komunikacinio tikslo 

Įžanga 

Anglų ir rusų k. mokytojos kalbasi tarpusavyje užsienio k. apie orus, kokie šiemet metai, kas 

užaugo sode ir darže, kas auginama mokyklos darže.  Įterpia leitmotyvą į savo pokalbį.  

Mokiniai aptaria leitmotyvą. 

Pokalbis su mokiniais 

1. Kokias daržoves auginate namuose? 

2. Kas auga jūsų sode? 

3. Kokius vaisius ir daržoves dažniausiai valgote? Kodėl? 

Mokiniai užsirašo daržovių ir vaisių pavadinimus, kurių nežino.  

Praktinės užduotys: 

 Žodžių mokymasis.  Individualiai kiekvienas persiskaito ir pasimoko 

 Žodžių mokymasis. Darbas porose. Suraskite Svajonių sode ir Vaistažolių darže augalus 

pagal pateiktas korteles ir juos įvardinkite garsiai 

 Žodžių įtvirtinimas. Darbas grupėse. Mokiniai suskirstomi į 2 grupes. Vienai grupei 

duodama kortelės su daržovių pavadinimais, kitai – su vaisių pavadinimais. Kiekviena 

grupė prie daržo ar sodo augalų turi padėti korteles su užrašais;  kurių augalų nėra, bet 

žino pavadinimus – sudeda į atskiras krūveles. Taip pat sudeda atskirai ir tuos 

pavadinimus, kurių nežino pavadinimų. Po to grupės keičiasi ir tikrina, ar gerai 

sudėlioti pavadinimai. Iš nežinomų žodžių krūvelės paskirsto žodžius (jei žino) 

Kartojimas  

Būdvardžio ir daiktavardžio galūnių derinimas (rusų k.) 

Būdvardžio laipsniai (anglų k.) 

Žodžiai-būdvardžiai (spalva, dydis, skonis) 

Praktinės užduotys: 



 Laikrodžio metodas: pasakyti po 2 žodžių junginius (vaisiusbūdvardis, daržovėbūdvardis) 

 Dirbant porose įrašyti praleistus žodžiu/žodžių junginius į duotą tekstą arba suderinti 

galūnes/padaryti reikiamą laipsnį 

 

Situacijų modeliavimas (darbas porose) 

 

Sukurti situaciją pagal pateiktus kriterijus ir ją pristatyti 

Vertinimo kriterijai (rusų k.) 

 Panaudoti naujai išmoktus 4-7 žodžius (4-5-6/7) 

 4-7 replikos (4-5-6/7) 

 Derinti daiktavardžio ir būdvardžio gimines (daro derinimo klaidų, mokytojas pataiso; 2-3 

derinimo klaidos, suprantamas tekstas; 1-2 derinimo klaidos, patys pataiso, tekstas aiškus) 

 Originalumas, vaidyba 

Iš viso – 10 t.  

Vertinimo kriterijai (anglų k.): 

  

 

Vertinimas ir įsivertinimas 

Vertinimas vyksta ratu: pirma pora atsakinėja, sekanti pora vertina pagal kriterijus. Įvertina 

mokytojas. 

 Įsivertinimas: užsimerkite ir įsivaizduokite, kad tėvams turite papasakoti apie šiandienos veiklą. Ką 

pasakysite? 

 

Apibendrinimas 

Grįžti prie leitmotyvo. Pateikiami klausimai: 

Ką supratote iš šios pamokos? (susieti su leitmotyvu) 

Ką galėtumėte pakeisti savo elgesyje? 

Ką konkrečiai keisite? 

 

Reikalingos priemonės: 

Kortelės su vaisių ir daržovių pavadinimais rusų ir anglų kalbomis 

Lauko klasės lenta 

Užduotys gramatinės medžiagos įtvirtinimui 

Lentelė su daikatavardžio ir būdvardžio galūnėmis (derinimui) 

Žodynėliai (užsirašyti pavadinimus) 

Lipnūs lapeliai 

A4 formato lapai 

 

 

 

 

Pavadinimai: 

Daržovės: 

Bulvės 

Morkos 

Salotos 

Svogūnai 

Krapai 

Burokėliai 

Agurkai 



Pomidorai 

Kopūstai  

Ridikėliai  

Vaistažolės 

 

КАРТОФЕЛЬ 

МОРКОВЬ 

САЛАТ 

ЛУК 

УКРОП 

СВȄ̄КЛА 

ОГУРЦЫ 

ПОМИДОРЫ 

КАПУСТА 

РЕДИСКА 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ 

 

 

 

Vaisiai: 

Slyvos 

Kriaušės 

Obuoliai 

Avietės 

Serbentai 

Aronija 

Riešutai 

Vyšnios  

Abrikosai  

 

СЛИВЫ 

ГРУШИ 

ЯБЛОКИ (ЯБЛОНИ) 

МАЛИНА 

СМОРОДИНА 

АРОНИЯ 

ОРЕХИ 

ВИШНИ 

АБРИКОСЫ 

АКТИНИДИИ 

 

 

Reikalingi kiti žodžiai: 

Sodas 

Daržas 

Augti 

Sodinti 

Skanus  

Skinti  

Ragauti  



Skanaus  

 

САД 

ОГОРОД 

РАСТИ 

САЖАТЬ 

ВКУСНЫЙ 

СРЫВАТЬ 

ПРОБОВАТЬ 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТАǃ 

 


