
MODULIŲ III – IV g  KLASEI ANOTACIJOS 

Lietuvių kalbos modulis  ,,Pakeliui į lietuvių kalbos egzaminą“ 

Lietuvių k. vyr. mokytoja V. Urbonaitė 

      Modulis ,,Pakeliui į lietuvių kalbos egzaminą“ skirtas III g – IV b g klasės 

mokiniams, pasirinkusiems išplėstinį lietuvių kalbos ir literatūros kursą. Programai skirta 1 

savaitinė pamoka. Modulio metu bus siekiama ugdyti mokinių gebėjimą analizuoti įvairius 

tekstus, aptarti įvairios kultūrinės patirties pritaikymą rašiniuose, gilinti žinias apie tai, kas 

yra tema, problema ir pagrindinė mintis, kaip pagrindinė mintis skaidoma į teiginius, taip 

pat gilinti pastraipų kūrimo ir siejimo įgūdžius, kurti atskiras teksto dalis ar visą tekstą.  

      Kadangi III-IV klasių dalyko programoje neskiriama valandų raštingumui 

gerinti, tai dalis modulio valandų bus skirta tokių įgūdžių formavimui.   

                                                                  

Lietuvių kalbos modulis „Teksto samprata, poveikio, sąsajos su kontekstu suvokimas“ 

IVg  klasei 

Lietuvių k. mokytoja metodininkė R.Juškauskienė 

Modulis suvoktinas kaip sisteminantis turimas žinias, padedantis formuotis 

asmeninį santykį su literatūra, plečiantis ir gilinantis kultūrinės tradicijos suvokimą, 

sudarantis sąlygas lavintis gebėjimus atpažinti tekstų poveikio priemones ir ugdytis 

atsparumą manipuliacijoms, kurios gali riboti asmens laisvę ir sąmoningumą. Šio tikslo 

siekti siūloma aktualizuojant kultūros istorijos žinias, analizuojant įvairaus pobūdžio 

grožinius ir negrožinius tekstus, provokuojant mokinių diskusijas, mokantis rašyti įvairaus 

pobūdžio rašytinius ir sakytinius tekstus.      

Pirmas modulio programos aspektas – žodžio, rašto, vaizdo epochų istorija ir 

skirtingi tekstų suvokimo būdai. Vertėtų pradėti nuo sakytinės kultūros, skatinant mokinius 

atpažinti šios kultūros tradicijos tąsą ir modifikacijas šiandien. Vėliau siūloma pereiti prie 

rašytinės (prisimenant masinės spaudos atsiradimą ir jos poveikį visai Europos civilizacijai 

bei lietuvių tautos formavimuisi), o nuo šios – prie vaizdo kultūros ir jos dominavimo šiais 

laikais. Svarbu, kad mokiniai suvoktų komunikacijos priemonių (medijų) ir teksto (skirtingų 

jų tipų) ryšius bei kaitą. Žinios apie komunikacines funkcijas turėtų padėti geriau suvokti 

tekste slypinčių reikšmių aktualumą ir pagelbėti mokiniams kuriant savo tekstus. Siūloma 

skaityti ne vien teorinius tekstus, bet  ir skatinti mokinius ieškoti įdomių analizės objektų 

internete ar kitoje terpėje.   

Antras šio modulio aspektas – mokymasis suprasti, kokį poveikį tekstai gali 

daryti žmogui. Dėmesio centre žodiniai ir vaizdiniai tekstai: publicistika, reklama, 

propagandiniai tekstai, jų poveikis ir argumentacijos būdai bei to poveikio etikos klausimai. 

Nuo analizės vertėtų pereiti prie savo tekstų – poleminio rašinio ar straipsnio, įtikinimo 

kalbos – kūrimo, numatant ne tik verbalinę, bet ir neverbalinę raišką, padedančią siekti 

įtaigos.       



Trečias modulio aspektas – grožinės literatūros (atskirais atvejais – kitų meno 

rūšių) tekstų sąveika, poveikis adresatui bei jų „perskaitymo“ ryšys su kultūriniu-istoriniu 

kontekstu. Čia svarbios dvi kryptys: a) žinių apie grožinę literatūrą kartojimas ir gilinimas, 

b) žinių taikymas analizuojant grožinės literatūros tekstus, atkreipiant dėmesį į literatūrinės 

komunikacijos specifiškumą, kūrinio ir parašymo laiko bei aktualiojo (interpretacijos) laiko 

sąsajas. Naudinga pasitelkti grožinės literatūros kūrinių iliustracijų, jos adaptacijų kine, 

teatre, dailėje, skatinti mokinius ieškoti jiems įdomios literatūros pavyzdžių.    

Modulio programa skirta vieneriems metams (1 savaitinė pamoka). 

Užsienio (anglų) k. modulis “Rašykime taisyklingai” III- IV g kl. 

Anglų k. vyr.mokytoja  R.Babarskaitė 

Modulio tikslas- mokiniai lavins rašymo anglų k. įgūdžius, teikiama pagalba 

ruošiantis egzaminams. Modulio metu mokiniai  stengiasi plėtoti bendravimo raštu 

gebėjimus anglų kalba. Mokiniai tobulina  rašymo įgūdžius programos temomis ir 

situacijomis, reikšti savo nuomonę, sudarant sakinius pagal  anglų k. sakinio gramatinę 

struktūrą.  Modulio programa skirta dvejiems metams (1 savaitinė pamoka). 

 

Modulis IVg klasei „ Kalbėkime ir rašykime angliškai“ 

                                          Anglų k. mokytoja  V.Andrašūnienė 

Modulis skiriamas lavinti  ir tobulinti rašymo ir kalbėjimo įgūdžiams bei 

pasiruošti anglų kalbos įskaitai bei valstybiniam anglų brandos egzaminui. Mokiniai lavins 

monologinės ir dialoginės kalbos įgūdžius, atlikdami įvairių tipų užduotis iš  įskaitos 

programoje nurodytų temų. 

Atlikdami rašymo užduotis, mokiniai taip pat lavins asmeninio laiško bei 

rašinio rašymo įgūdžius,  nagrinės ir aptars rašinių bei laiškų tipus, jų struktūrą.     

                   Modulio programa skirta vieneriems metams (1 savaitinė pamoka). 

 

Istorijos modulis ,,Istorinių šaltinių analizė"  III-IVg klasei 
 

Istorijos mokytoja metodininkė L. Bielevičienė 

 

Modulio paskirtis – mokinius mokyti mokytis, ugdytis savarankiško darbo su 

šaltiniais įgūdžius. Modulis padės jums pasitikrinti, kaip išmoko temą, kaip geba žinias 

panaudoti dirbdami su šaltiniais. Išmokę temas, atlikite savarankiškas užduotis. Tai padės 

pasitikrinti, kaip pasirengę istorijos egzaminui. Istorijos modulio programa sudaro sąlygas 

suprasti žmonijos istorinės raidos tendencijas, socialinių ir politinių procesų raidą, 

racionaliai vertinti ir kompetentingai dalyvauti šalies socialiniame ir politiniame gyvenime.                  

Modulis sudaro sąlygas gerinti savarankiško mokymosi gebėjimus, plėtoti kritinį mąstymą, 

svarstyti ir spręsti aktualias šiuolaikinės visuomenės gyvenimo problemas.                                               



Modulio programa skirta dvejiems metams (1 savaitinė pamoka). 

Biologijos  modulis III – IVg klasei „Biologija išsamiau “  

Biologijos mokytoja L.Čepulienė 

         Biologijos modulis yra skiriamas mokiniams, kurie pageidauja labiau pagilinti 

biologijos žinias, dalyvauti biologijos olimpiadose, konkursuose, projektuose, geriau 

pasiruošti biologijos valstybiniam egzaminui. 

         Užsiėmimų metu plačiau nagrinėjamos programinės temos, paįvairinant jas 

neprogramine medžiaga. Didesnis dėmesys kreipiamas į praktikos darbų atlikimo metodiką, 

tobulinami praktiniai įgūdžiai. 

          Mokiniai išmoksta taikyti įgytas biologijos žinias aiškinantis gamtos reiškinius 

ir sprendžiant gyvenimiškas problemas, kritiškai vertinti hipotezes, išvadas, pasiūlytus 

problemų sprendimus. 

Modulio programa skirta dvejiems metams (1 savaitinė pamoka). 

 

Chemijos modulis III – IVg klasei 

 

Chemijos mokytoja metodininkė   I. Tarasevičienė 

 

Šį  modulį rekomenduojama rinktis IIIg ir IVg klasių mokiniams, 

besimokantiems chemiją A kursu. Kiekvienais metais atsiranda mokinių, laikančių chemijos 

valstybinį egzaminą.  

Cheminių uždavinių sprendimas yra viena iš sudėtingiausių chemijos veiklos 

sričių. Spręsti cheminius uždavinius mokiniai pradeda jau 8-oje klasėje. Pirmus tris 

chemijos mokymosi metus jie sprendžia tik gana nesudėtingus uždavinius. Be to, laiko 

uždavinių sprendimui lieka ne tiek jau daug. IIIg klasėje atsiranda labai daug ir gana 

sudėtingų uždavinių. Daugeliui mokinių yra labai sunku per gana trumpą laiką juos 

perprasti ir išmokti spręsti. Todėl šis modulis būtų labai naudingas IIIg klasės mokiniams.  

IVg klasėje mokiniai, pasirinkę chemijos modulį, gilina žinias, reikalingas 

chemijos egzaminui. Be to, šis modulis padėtų mokiniams geriau pasiruošti chemijos 

olimpiadoms. Modulio programa skirta dvejiems metams (1 savaitinė pamoka). 

 

Fizikos modulis lll -lV g klasei  ,,Fizikos žinių ir reiškinių giluminis pažinimas" 
 

Fizikos vyr.mokytojas Romas Ruseckas 

 

Modulis skirtas fizikos išplėstiniam (A) kursui. Modulio programa parengta 

vadovaujantis fizikos dalyko bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais. 

Modulio tikslai: geriau suvokti sudėtingus fizikinius reiškinius, geriau išmokti 

spręsti sudėtingus fizikos uždavinius, pasirengti VBE. Uždaviniai atitinka brandos 

egzamino III  dalies užduotis. Modulis turi padėti mokiniams pasirinkti technologinio 

profilio profesijas ir sėkmingai jas studijuoti. 



Modulio programa skirta dvejiems metams (1 savaitinė pamoka). 

Matematikos modulis ,,Besidomintiems matematika“ IIIg – IVg  klasei 

 

Matematikos vyr. mokytoja E.Adomavičienė 

 

,,Besidomintiems matematika“ - modulis  skirtas A (išplėstiniu) kursu 

besimokantiems mokiniams ir  siekiantiems daugiau: pagilinti matematines  kiekvienos 

temos žinias; įtvirtinti tai, ko išmokome;  padėti  sėkmingai pasirengti VBE. Suburti  

mokinius į mokymosi komandą, kad mokymosi proceso metu išmoktų ieškoti įvairių 

sprendimo būdų, analizuoti, sisteminti.  

Modulio programa skirta dvejiems metams (1 savaitinė pamoka). 

  

   Matematikos modulis IVg klasei „Matematikos žinių gilinimas”  

Matematikos vyr. mokytoja D.Kubilienė 

 

 Modulis skiriamas besimokantiems matematiką A lygiu. Modulis yra 

matematikos dalyko programos dalis. Modulio programa parengta vadovaujantis 

matematikos dalyko bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais.  

 Modulio tikslas gilinti matematikos žinias, lavinti matematinį mąstymą, daryti 

išvadas. Modulio pamokose nagrinėjamos ir buvusių matematikos brandos egzaminų 

užduotys. 

                     Programa skiriama mokiniams, norintiems geriau pasiruošti matematikos 

brandos egzaminui, padės ugdyti matematinį mąstymą, siekti geresnio matematinio 

raštingumo. Modulio programa skiriama vieneriems metams (1 savaitinė pamoka). 

 

 


