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Virtualios interaktyvios mokomosios medžiagos kūrimo konkurso GO ONLINE 

KONKURSINIO DARBO REIKALAVIMAI 

Mokymo turinys: 

- Orientuotas į 5-6 klasės mokinių žinias ir gebėjimus (A1-A2 kalbos mokėjimo lygis pagal BEKM).  
- Atitinka užsienio kalbos ugdymo bendrosios programos didaktines nuostatas.  
- Apima supratimo (skaitymo) gebėjimus ir raiškos (rašymo) gebėjimus. 
- Integruotai mokoma gramatikos ir žodyno (leksinių-gramatinių struktūrų). 

Apimtis: 

- Medžiagos apimtis – vienai pamokai (45 min.) skirta mokymosi medžiaga. 
- Mokomoji medžiaga – tai serija susijusių, nuosekliai išdėstytų užduočių pasirinkta tema iš 

rekomenduojamų temų sąrašo (žr. žemiau). 
- Medžiaga apima įvairius užduočių tipus.  

Universalumas ir sklaida: 

- Medžiaga tinkama 5-6 klasėms, nepriklausomai nuo to, koks vadovėlis naudojamas.   
- Po konkurso medžiaga bus prieinama visiems Lietuvos anglų k. mokytojams. 

Tematika: 

- Pagrindinė mokomosios medžiagos tema: My Country. 
- Rekomenduojamos potemės ir/ar užduočių pavadinimai: 
 Places: my town, my local area, sightseeing, castles, museums, the most interesting place, the 

place I would like to visit, my school trip to X place... 
 People: famous athletes, historical personalities, the person I admire, life story of X ... 
 Nature: rivers, lakes, hills/mounds, regional parks, climate, comparison with other countries... 
 Important/Interesting facts: dates, figures, statistics, comparisons with other countries... 
 Holidays/Festivals/Traditions: national holidays, calendar festivals, Kaziukas Fair at my school, 

my favourite holiday/festival, how my school celebrates X day... 

Autorystė: 

- Konkurso dalyvio parengta medžiaga yra autorinis kūrinys. Dalyviai nurodys savo autorystę ir 
pasirašys sąžiningumo deklaraciją.  

- Naudotos medžiagos (tekstų, paveikslėlių) šaltiniai nurodomi prie užduočių. 

Įrankiai: 

- Užduočių serija sukuriama dalyvio pasirinktais įrankiais.  
- Panaudojami įvairūs užduočių tipai, kurie buvo pristatyti mokymuose.  
- Įrankių ir užduočių tipų įvairovė yra privalumas.  

Patarimai: 

- Išbandykite medžiagą su kuo daugiau mokinių.  
- Paprašykite mokyklos kolegų komentarų, pagalbos. 

 

Šie reikalavimai bus naudojami kaip vertinimo kriterijai vertinant konkursinius darbus.  

 



 

 

Virtualios interaktyvios mokomosios medžiagos kūrimo konkurso GO ONLINE 

KONKURSINIS DARBAS  

 

Autoriaus vardas, pavardė  

El. pašto adresas  

Mokykla  

Sukurtos medžiagos tema 
ar pavadinimas 

 

Kokie kalbiniai gebėjimai 
ugdomi? 

 

Koks esminis (teminis) 
žodynas įtvirtinamas? 

 

Kokios gramatinės 
struktūros įtvirtinamos? 

 

Kokius įrankius 
panaudojote? 

 

Kiek skirtingų užduočių 
tipų sukūrėte – išvardykite 
juos. 

 

 

 

 

Kokius šaltinius naudojote 
medžiagai kurti? 

 

Kiek mokinių dalyvavo 
medžiagos išbandyme? 

 

Kokių patarimų gavote iš 
kolegų mokykloje? 

 

Kas buvo sunkiausia šiame 
konkurse? 

 

Kas buvo įdomiausia 
šiame konkurse? 

 

Kodėl Jūsų darbas turėtų  
būti apdovanotas prizu? 
 

 

 

 
Konkurso dalyviai pateikia savo darbo aprašymą lentelėje iki lapkričio 8 d. adresu admin@lakmaonline.lt 


