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RESPUBLIKINIS TARPMOKYKLINIS ANGLŲ KALBOS – DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ 

PROJEKTAS „PASVEIKINKIM VIENI KITUS“  

SKIRTAS 1-4 KLASIŲ MOKINIAMS 

 

VILNIUS 

2017 – 2018 M.M. 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Visi supranta užsienio kalbų mokymosi svarbą ir naudą, tačiau, vis dažniau naujos kalbos 

mokymasis apsiriboja mechanišku taisyklių mokymusi be aiškaus konteksto ir sąryšio su realiu 

gyvenimu. Projektu „Pasveikinkim vieni kitus“ skatiname kūrybišką požiūrį į anglų kalbos mokymąsi, 

parodydami jos realų panaudojimą kasdieninėse situacijose.  

 

II. TIKSLAI 

2.1 Projekto tikslai:  

2.1.1. skatinti pedagogų iniciatyvumą ir bendradarbiavimą; 

2.1.2. sukurti kalėdinį atviruką (pasirinkta technika) ir užrašyti sveikinimą anglų kalba;   

2.1.3. ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumą.  

 

III. DALYVIAI 

3.1.  Projekte dalyvauja 1-4 klasių mokiniai ir juos ugdantys mokytojai. 

3.2.  Mokytojai registruoja dalyvausiančius mokinius užpildydami registracijos lapą                              

(žr. Priedas 1) ir jį išsiųsdami nurodytais el. pašto adresais (daimatus@gmail.com, 

vaida.sarnackaite@gmail.com ). 

IV. RENGĖJAI 

4.1.  Projektą rengia ir koordinuoja Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos anglų kalbos vyr. 

mokytoja Daiva Liškienė, anglų kalbos mokytoja Vaida Sarnackaitė. 
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V. ORGANIZAVIMAS 

5.1.  Projekto laikas:  2017 m. lapkričio 27 – gruodžio 22 d. 

5.2.  Projekto eiga:  

5.2.1. Dalyvių registracija 2017 m. lapkričio 27 – gruodžio 3 d. 

5.2.2. Gruodžio 4–5 d. organizatoriai mokyklas, dalyvaujančias projekte informuos, su kuriomis 

mokyklomis bus vykdomi atvirukų mainai. Informacija bus išsiųsta registracijos lape nurodytu 

elektroniniu paštu. 

5.2.3. Projekto eigoje siūlome: 

 Anglų kalbos pamokose aptarti anglakalbių šalių kalėdines tradicijas, bendravimo svarbą, 

nagrinėti angliškus kalėdinius sveikinimus. 

 Dailės ir technologijų pamokose nagrinėti ir praktiškai taikyti pasirinktą atlikimo techniką.  

 Organizuoti integruotas anglų kalbos – dailės ir technologijų pamokas. 

5.3.  Ant A5 formato atvirukų turi būti prisegta ir kompiuteriu surinkta kortelė (žr. pavyzdį).  

 

Mokinio vardas, pavardė, klasė  

Mokyklos pavadinimas  

Mokytojo (-ų) vardas, pavardė  

 

5.4.  Pagamintus atvirukus reikia išsiųsti iki gruodžio 13 d. Apsikeitimo atvirukais būdus 

(siunčiami paštu arba nunešami tiesiai į mokyklą) mokyklos pasirenka pačios. Mokykla viena kitai skiria 

ne daugiau kaip 20 atvirukų. Vienas mokinys pristato vieną darbą. 

5.5.  Gruodžio 18–22 d. mokyklose organizuojamos kalėdinių atvirukų – sveikinimų parodos.  

 

VI. VERTINIMAS IR SKATINIMAS 

6.1. Atvirukus vertina kiekvienoje mokykloje sudaryta vertinimo komisija. 

6.2. Vertinimo kriterijai: 

6.2.1. Atviruko dydis (A5 formatas). 

6.2.2. Kūrybiškas pasirinktos technikos taikymas. 

6.2.3. Vaiko (ne suaugusio) indėlis į kūrybą. 

6.2.4. Sveikinimo tekstas (gerai matomas, užrašytas dailyraščiu anglų kalba). 

6.2.5. Estetinis vaizdas. 

6.3.  Kiekviena mokykla išrenka ir skiria padėkas 5 geriausių atvirukų autoriams ir jų 

mokytojams. Padėkos išsiunčiamos paštu. 



VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1.  Projekto darbai negrąžinami. 

7.2.  Atvirukų parodos nuotraukos gali būti viešinamos mokyklų internetinėse svetainėse. 

___________________________ 

 

Parengė: 

Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 

anglų kalbos vyr. mokytoja 

Daiva Liškienė 

el. paštas: daimatus@gmail.com 

 

Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 

anglų kalbos mokytoja 

Vaida Sarnackaitė 

el. paštas: vaida.sarnackaite@gmail.com 

 

 

SUDERINTA 

Bronė Zalieckienė 

2017-10-23 

  

mailto:daimatus@gmail.com
mailto:vaida.sarnackaite@gmail.com


Priedas Nr.1 

Respublikinio tarpmokyklinio anglų kalbos – dailės ir technologijų projekto  

„Pasveikinkim vieni kitus“  

nuostatų priedas Nr.1 

 

Dalyvių sąrašas 

____________________________________________________________________ 
(Mokyklos pavadinimas, adresas) 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokytojo (-ų) vardas, 

pavardė 

Vieno iš mokytojų el. 

paštas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


