
 
 

Daugiakalbės pažintys 
Kursas sudarytas iš dviejų dalių – anglų kalbos interaktyvių užsiėmimų ir kitų užsienio kalbų (suomių, ispanų, prancūzų, italų, vokiečių ir rusų) 
pradžiamokslio. Kiekvieną dieną moksleiviai valandą laiko gilins anglų kalbos žinias, o po trumpos pertraukos turės galimybę kasdien susipažinti 
su vis kita kalba ir išmokti svarbiausių frazių, kurių reikia, pavyzdžiui, keliaujant. 
 

 Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

10:00 – 10:45 

“ Undiscovered English” 
 
Susipažinsite su plačiai 
žinomais faktais apie anglų 
kalbą bei kultūrą, bei su 
„neatrastąja“ ir komiškąja 
jos puse. Kalbėsime apie 
muziką, literatūrą, šventes 
ir angliškąją virtuvę. 
Išmoksite būdingų frazių ir 
formuluočių. 

"Enjoy learning English with 
the help of songs". 
Mokysimės su dainomis, 
kurios Jums patinka! 
Dainos tekstą 
analizuosime iš lingvistinės 
pusės, atliksim įvairias  
užduotis,   susipažinsime 
su dainoje randamais 
kultūriniais elementais. Ir 
dainuosime. Aktyviausių 
lauks prizai! 

„English Learning Then and 
Now“ 
Supažinsime su trumpa, 
linksma anglų k. 
mokymo/si istorija. 
Palyginsim anglų kalbos 
vadovėlius išleistus 1970 
m. ir dabar, prisiminsim 
pirmąsias anglų k. 
pamokas bei 
įsivaizuosime, kaip atrodys 
anglų kalbos pamokos dar 
po 20 metų.  

“When differences make a 
difference” 
Skirta besidomintiems 
akademinėmis studijomis 
anglų kalba: aptarsime 
Keimbridžo universiteto 
profesoriaus paskaitos 
ištrauką apie kultūrinius ir 
kalbinius iššūkius svečioje 
šalyje bei diskutuosime 
apie tai, kaip įveikti 
kultūrinį šoką. 

Anglų kalbos bendrųjų 
pasiekimų testas 
Galėsite atlikti testą ir 
įsivertinti savo anglų 
kalbos  žodyno, 
gramatikos bei klausymo 
žinias: „Ar tikrai moku tai, 
ką manau, kad moku?“ 
Atlikusiems testą bus 
įteikiami pažymėjimai! 

11:00 – 11:45 

“Užmegzk daugiakalbę pažintį!“ 
Šis daugiakalbis pamokėlių ciklas skirtas susipažinti su suomių, ispanų, italų bei prancūzų  kalbiniu ir kultūriniu savitumu, pabendrauti rusiškai 
arba vokiškai, atrasti galbūt dar nepažintos kalbos skambesį ir žavesį,  pajusti,  kurios kalbos pirmoji pažintis galėtų atnešti ilgalaikės draugystės 
džiugesį, tęsiant jos mokymąsi pasirinkus studijas VDU. Pamokėlėse moksleiviams bus suteikta galimybė  šiek tiek išmokti pagrindinių 
kasdieninio bendravimo frazių. 
Suomių kalbos pradžiamokslis Ispanų  kalbos pradžiamokslis Bendraujame rusų arba 

vokiečių kalba 
Italų kalbos pradžiamokslis Prancūzų  kalbos 

pradžiamokslis 

 



 
 

 

 


