
Moduliai I gimnazijos klasei 

 

Lietuvių kalbos modulis  

Lietuvių k. mokytoja metodininkė I.Bagdonienė 

Modulio programa skiriama gabesniųjų ugdymui  ir kitai grupei mokinių, kuriai 

būtina pagilinti žinias, taip pat ruoštis PUPP. 

Lietuvių kalbos mokslo lyderiai mokysis pagal programą, kur naujai 

pažvelgiama į lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos ypatumus, kompiuterizuotų mokymo 

programų būdu pasitikrinamos asmeninės žinios ir gebėjimai, mokomasi atlikti teksto 

suvokimo testus. 

Silpniau besimokančiųjų grupė įtvirtins lietuvių kalbos žinias: moksleiviai 

gilins teorines žinias apie lietuvių kalbos sistemą. Praktiniai darbai padės įtvirtinti gimtosios 

kalbos gramatikos pagrindus.  

 

 

Anglų kalbos modulis „Tobulinkime anglų kalbos įgūdžius“ 

Anglų k. mokytoja  V.Andrašūnienė 

                              Modulis skiriamas įtvirtinti ir tobulinti mokinių anglų kalbos įgūdžius, 

apimančius pagrindines kalbinės veiklos sritis: klausymą, skaitymą, rašymą ir kalbėjimą. 

Mokiniai atliks įvairias užduotis, padėsiančias užpildyti žinių spragas bei toliau lavinti 

kalbinės veiklos gebėjimus. Modulis padės mokiniams geriau pasiruošti anglų kalbos žinių 

patikrinimui IIg  klasėje. 

 

 

Matematikos modulis  ,,Netradicinių uždavinių sprendimas“ 

 

Matematikos vyr. mokytoja E.Adomavičienė 

 

,,Netradicinių uždavinių sprendimas“- modulis skirtas norintiems plėtoti  

matematines žinias ir įgūdžius, įtvirtinti jau turimas žinias, lavinti įgūdžius sprendžiant 

įvairias praktines matematines problemas, mėgstantiems spręsti galvosūkius bei 

netradicinius uždavinius.  

 

 

 



Moduliai II gimnazijos klasei 

Lietuvių kalbos modulis ,,Teksto analizė ir interpretacija“  

Lietuvių k. vyr. mokytoja R.Juškauskienė 

               Programai skirta 1 savaitinė pamoka. Jos metu bus ugdomi mokinių gebėjimai 

analizuoti tekstus įvairiais aspektais: nusakyti temą, pagrindinę mintį, kelti problemas, 

aptarti kūrinio laiką, erdvę, veikėjų paveikslus. Modulio metu ugdytiniai įgis daugiau žinių 

apie eilėdarą, kūrinio kompoziciją. Daug laiko bus skiriama darbo diferencijavimui. 

Dirbdami individualiai, grupėmis, poromis, mokiniai nagrinės prozos, lyrikos, dramos 

kūrinius. Ugdytiniai bus mokomi atidaus teksto skaitymo, lavins mąstymą. Taip pat bus 

skiriamos ir įvairios kūrybinės užduotys. Mokiniai plačiau susipažins su teksto 

interpretacija, atrankiniu skaitymu. Šis modulis padės dešimtokams ruoštis pagrindinio 

ugdymo patikrinimui. Mokiniai kartos bei gilins žinias.  

 

„Matematika matematikoje ir praktikoje”  

Matematikos vyr. mokytoja D.Kubilienė 

 

                Modulis yra matematikos dalyko programos dalis. Modulio programa parengta 

vadovaujantis matematikos dalyko bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais. 

Programa skiriama mokiniams, norintiems geriau suvokti matematikos teorinius klausimus 

bei išmokti juos taikyti įvairiose realiose gyvenimiškose situacijose. Programa skiriama 

geriau pasiruošti PUPP matematikos egzaminui. Modulio programa skiriama vieneriems 

metams. 

                

Anglų kalbos modulis „Kalbėkime angliškai“   

Anglų k. vyr. mokytoja R. Babarskaitė 

 

Modulio metu mokiniai lavina kalbėjimo ir bendravimo anglų kalba įgūdžius. 

Žiūrėdami video siužetus, jie lavina klausymo įgūdžius, po to praktikuoja susijusias su 

siužeto tema dialogines ir monologines užduotis. Temos apima dažniausiai pasitaikančias 

gyvenimiškas situacijas: susipažinimas, patarimas, prašymas, pasiūlymas, informacijos 

suteikimas, instrukcijos ir kt. Modulis padės ruoštis anglų kalbos žinių patikrinimui IIg 

klasėje. 

 


