


Kodėl 
• Gera išeitis norint pakeisti tradicinį mokymosi būdą, kai centrinė figūra klasėje – mokytojas.

• Puikus būdas pasikartoti tai,kas išmokta, bei gilinti žinias ieškant daugiau informacijos ir gilinantis į 
dalykus, kurie mokiniui yra įdomūs, priimtini (nes temą renkasi kiekvienas pagal savo pomėgius).

• Tobulinami skaitymo ir naudojimosi informacinėmis technologijomis įgūdžiai (informacijos 
ieškojimas, atrinkimas, sisteminimas, PowerPoint pateikčių ar filmuko kūrimas, interaktyvaus 
testo kūrimas (quizizz.com).

• Ugdomasi patirtis kalbėti viešai, kas daugeliui jaunų žmonių yra pakankamai didelis iššūkis, taip 
pat mandagiai klausti, tinkamai reaguoti į klausimus, padėkoti už atsakymą, pasakyti teigiamą 
atsiliepimą ar išreikšti konstruktyvią kritiką ir pan.

• Įgyjama daugiau pasitikėjimo savimi (iš moksleivių atsiliepimų).

• Išmokstama pastebėti savo darbo minusus ir skatina tobulinti, gerinti galutinį variantą.

• Nuostabi galimybė pažinti vieniems kitus, o tai labai svarbu klasės mikroklimato kūrimui (iš 
moksleivių atsiliepimų).

• Įgyjama vertinimo ir įsivertinimo įgūdžių vertinant savo ir draugų darbus pagal kriterijus.



Pasiruošimo laikas:    2 savaitės

Tarpiniai atsiskaitymai: 

a) kuo platesni atsakymai į visiems pateiktus bendrus klausimus, 
pradedant kalbėti apie savo mėgstamą veiklą, hobį (įžanga)

b) turinys: (kažkas naujo, įdomaus, intriguojančio, juokingo, 
įkvepiančio, aktualaus)

c) specifinis žodynas (6-10 naujų žodžių, susijusių su tema) 

d) sukurtas  quizizz testas (ne mažiau 10 klausimų, susijusių su 
mokinio vestoje pamokoje paminėtais faktais, pateikta informacija)

e) galutinio patobulinto varianto pateikimas mokytojo peržiūrai



Vertinimas

EVALUATION CRITERIA:                                                                     MAX 12 points

INTRODUCTION: (gave expanded answers/lengthy explanations to the 
questions)………………………………………………………………………………………..................…0-2

CONTENT:

• Informative (you found out/learned something new) ……………….……................0-1

• Understandable (the speaker gave clear explanations) …………......….................0-1

• Entertaining/ Inspiring (the speaker provided some fun facts/ told an

• inspiring story/ provided interesting/relevant information)…………...................0-1

• Specific (6-10 words relating to the speaker’s hobby) vocabulary provided......0-1

QUIZ:

• connected with the material provided in the presentation…………...............…..0-1

• has at least 10 questions………………………………………………………………................…0-1

OVERALL IMPRESSION (creative, engaging tasks involved, the visuals are relevant 

to the topic, the message is communicated by speaking, not reading)….…….....0-2

IMPROMPTU QUESTIONS (without earlier preparation) – the speaker understood and 

• answered the questions, gave grammatically correct answers (containing 1-3 
mistakes)……………………………………………………………………………………….………............0-2



Iš mokinių darbų:





Words related to music

❑Soprano (the highest voice of female soloist)

❑Mezzo-soprano( a half soprano), 

❑Contralto (the lowest female voice), 

❑ Stave (a set of five parallel lines on which the musical notes are written) , 

❑Treble clef (symbol placed on stave before writing notes),

❑Tenor (the highest male voice),

❑Baritone (a half tenor),

❑Boss (the lowest male voice type).





VIDEO:

Video - https://www.youtube.com/watch?v=rgRNlAvNr9c

https://quizizz.com/admin/quiz/5fb3dd1102ae66001b90e312

Quizizz

https://www.youtube.com/watch?v=rgRNlAvNr9c
https://quizizz.com/admin/quiz/5fb3dd1102ae66001b90e312

