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Integruoto pilietiškumo - anglų kalbos modulio 

tikslai:

• Padėti mokiniams įgyti pilietinių žinių, ugdytis pilietines
kompetencijas: kaip patriotizmas, pagarba žmogaus teisėms,
suprasti kitų žmonių poreikius, jausmus, skirtingas nuomones ir
įsitikinimus.

• Suteikti pagalbą, skatinti kitus veikti, inicijuoti pokyčius, suprasti
savo tapatumą ir vaidmenį bendruomenėje, atsakingai atlikti
pareigas ir gebėjimus šias žinias panaudoti praktiškai.

• Ugdyti pilietinę savimonę, apimančią savęs pažinimą,
etnokultūrą, praktinę patirtį gyvenamojoje aplinkoje, šeimoje ir
bendruomenėje, vertybines nuostatas bei gebėjimus.

• Integruoti anglų kalbos žinias, plėsti ir gilinti kalbėjimo
kompetenciją.



Modulio pamokų temos ir veiklos:

• Pilietiškumas (diskusija, pokalbis, pavyzdžiai).

• Kur aš gyvenu? (projektas “Mano Tėvynė Lietuva”, žodžių

užrašymas lietuvių - anglų kalbomis, laiškas užsieniečiui apie

savo gimtąją šalį, darbų pristatymas ir aptarimas)



Mokinių darbai:



• Mano gyvenamoji vieta praeityje ir dabar (projektas)

 Projekto tikslo, įgyvendinimo, metodų pristatymas ir

aptarimas.

 Netradicinė pamoka „Vilkyškių miestelis anksčiau ir dabar“.

Vilkyškių miestelio pristatymas 2 - 3 sakinukais anglų kalba.

 Gyvenamosios vietovės išlikę istoriniai paminklai, įvairūs

šaltiniai informacijos paieškai apie savo gyvenvietę, apie

įvykius, apie žymius žmones. Esminių žodžių vertimas į anglų

kalbą.

 Projekto "Mano gyvenamoji vieta praeityje ir dabar" kūrybinio

darbo pristatymas.



Netradicinė pamoka 

„Vilkyškių miestelis anksčiau ir dabar“



Mokinių projekto "Mano gyvenamoji vieta praeityje 

ir dabar“ darbai



• Tolerancija, žmogaus teisės (pokalbis, kūrybinis darbas 

„Tolerancija ir aš“, pristatymas ir aptarimas, esminių žodžių 

vertimas į anglų kalbą)



• Šv. Kūčių papročiai ir tradicijos, išlikusios vertybės, burtai 

bei linksmybės (pažintis su etnokultūros paveldu: Kūčių ir 

Kalėdų papročiai 

https://www.svietimonaujienos.lt/kuciu-ir-kaledu-paprociai/

Advento spėjimai ir žaidimai

https://www.youtube.com/watch?v=hPF4YoBZx74 ,

vykdė apklausą tėvelių kokius žino papročius, žaidimus,

mokėsi ir žaidė senovinius žaidimus)

• Šv. Kalėdų tradicijos JK (mokiniai rinko informaciją ir

mokėsi pristatyti anglų kalba, žiūrėjo mokomąjį filmuką

https://www.youtube.com/watch?v=ZYCtfku_cu8)

https://www.svietimonaujienos.lt/kuciu-ir-kaledu-paprociai/
https://www.youtube.com/watch?v=hPF4YoBZx74
https://www.youtube.com/watch?v=ZYCtfku_cu8


• Valstybė ir demokratija:

 Sausio 13-oji laisvės gynėjų diena, jos reikšmė ir svarba

šiandienai (1991 m. Sausio 13-oji. Prisimena parlamente dirbę

žurnalistai

https://www.youtube.com/watch?v=uzloMd8OsYM ,

mokiniai aiškinosi kas yra Lietuvos valstybės simboliai ir ką

jie reiškia, Lietuvos simbolių vertimas į anglų kalbą)

https://www.youtube.com/watch?v=uzloMd8OsYM


 Vasario 16-oji Lietuvos valstybės atkūrimo diena, jos reikšmė

ir svarba šiandienai (kūrybinis darbas „Lietuvos gimtadienis“,

esminių žodžių vertimas į anglų kalbą, pristatymas ir

aptarimas, interaktyvi viktorina “Kahoot” svetainėje „Vasario

16-oji”)



 Kovo 11-oji Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, jos

reikšmė ir svarba šiandienai (kūrybinis darbas „Dovana

Tėvynei“, esminių žodžių vertimas į anglų kalbą, interaktyvi

viktorina “Kahoot” svetainėje „Kovo 11-oji”)



 Velykų šventės tradicijos ir papročiai, pažintis su kultūriniu

paveldu: Velykų belaukiant - senosios tradicijos ir papročiai

https://www.youtube.com/watch?v=8EerFSH4g6w

https://www.youtube.com/watch?v=KbBVU1Z6Chc

• Netradicinė pamoka Norkaičių tradicinių amatų ir 

etnokultūros centre.

https://www.youtube.com/watch?v=8EerFSH4g6w
https://www.youtube.com/watch?v=KbBVU1Z6Chc


 “Velykinis margutis” (praktinis – kūrybinis darbas,

palinkėjimas draugui lietuvių – anglų kalba)



Pamokose naudojami:

• Ištekliai: mokymo(si) internetinės svetainės, Youtube, Kahoot, 5

kl. istorijos vadovėliai ir skaitiniai.

• Metodai: projektai, netradicinės pamokos, tyrimai, pokalbiai,

diskusijos, informacijos paieška iš įvairių šaltinių ir jos

sisteminimas, viešas kalbėjimas, laiško rašymas, šaltinių

nagrinėjimas, bendradarbiavimas (grupėse, poroje), anglų kalbos

integravimas.

• Tai padeda skatinti mokinių smalsumą, žingeidumą,

domėjimąsi mokomaisiais dalykais, plėsti žinių “bagažą”, ugdyti

pilietiškumą bei patriotiškumą, tobulinti dalykines ir gebėjimų

kompetencijas.


