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Reikalavimai studijuojančiajam
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grupė

Rudens arba pavasario
semestras

Lietuvių ir
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nėra

Koordinuojantis dėstytojas

Kiti dėstytojai

Fakultetas (institutas)

Lekt. Virginija Stumbrienė

Asist. Lina Vaškevičienė

Filologijos fakultetas

Studijų kryptis

Dalyko (modulio) tikslas: ugdomos kompetencijos
Tikslas – ugdyti A2 lygio studentų lietuvių kalbos vartojimo kompetenciją.
Atsižvelgiant į pradedančiojo poreikius formuojami praktinio pobūdžio klausymo, skaitymo, kalbėjimo bei rašymo gebėjimai.
Ugdomas gebėjimas bendrauti kasdienėse situacijose viešojo maitinimo įstaigose, parduotuvėse, turguje, viešajame transporte, mokymosi įstaigose,
darbe, gydymo įstaigose, bendraujant su draugais, leidžiant laisvalaikį ir pan.

Numatomi studijų rezultatai (siekiniai)

Studijų metodai

Vertinimo metodai

Baigę šį kursą studentai turėtų gebėti vartoti
lietuvių kalbą A2 lygiu.
Minimaliomis
kalbinėmis
priemonėmis
komunikuojama žodžiu svarbiausiose kasdienio
gyvenimo situacijose: suteikiama informacija ir jos
teiraujamasi viešbutyje, pašte, banke, buitinių
paslaugų įstaigoje, parduotuvėje ir pan.;
užsisakoma maisto viešojo maitinimo įstaigoje;
suteikiama informacija apie save bei teiraujamasi
apie kitą; pranešama informacija; pareiškiama
savo nuomonė. Kalbama pagal pateiktus
modelius.
Komunikuojama raštu: suteikiama informacija
apie save (įvairios anketos); sveikinama
(sveikinimas); pranešama žinia (žinutė, trumpas
asmeninio
pobūdžio
laiškas);
kviečiama
(kvietimas).
Skaitoma bei suprantama iš klausos kasdienėms
reikmėms tenkinti būtiną informaciją (TV
programos, orų prognozės, skelbimai, transporto
tvarkaraščiai ir pan.).

Komunikacinė mokymo kryptis.
Taikomi įvairūs kalbiniai žaidimai.
Vaidinamos gyvenimiškos situacijos.
Dirbama poromis ir grupelėmis.
Savarankiškas darbas.

Formuojamasis vertinimas: užduočių atlikimas
ir semestro vidurio testas.

Dalyko planas

Apibendrinamasis vertinimas:
- testas raštu (atitikmenų siejimas, atitikmenų
parinkimas, teiginių įvertinimas, teiginių
siejimas su vienu iš trijų tekstų arba lentelės
pildymas, tarpų užpildymas, rinkimosi iš kelių
pasirinkčių, valdomas informacijos perteikimas
raštu);
- egzaminas žodžiu (trumpas asmeninio
pobūdžio pokalbis, pasikeitimas informacija
pagal skelbimą).
Skaitymas ir rašymas – 50%, klausymas – 25%,
kalbėjimas – 25%.

Kontaktinės valandos ir studijavimo
būdas

Savarankiškų studijų laikas
ir užduotys
Užduotys

2.

Miestas. Asmenų pavadinimai. Profesijos. Metų laikai,
savaitės dienos, laiko prieveiksmiai. Skaičiai 0-10.
Daiktavardžių vienaskaitos galininkas. Prielinksniai į ir
pas. Laiko galininkas. Vienaskaitos šauksmininkas. Nėra
+ kilmininkas nebuvimui reikšti. Pavadinimo
kilmininkas.
Šeima. Giminės. Būdvardžiai. Laisvalaikis.
2 asmenuotės veiksmažodžių esamasis laikas.

33

1

54

3.

33

Savarankiškas
darbas

54

Praktika

1

Konsultacijos

33

Laboratoriniai
darbai

Valstybės, miestai, gyventojai.
Asmeniniai įvardžiai, veiksmažodžio būti esamojo laiko
formos, veiksmažodžių 1 asmenuotės esamasis laikas,
daiktavardžių vyr. ir mot. giminės vienaskaitos
vardininkas,
kilmininkas,
vietininkas.
Būdo
prieveiksmiai su -iškai.

Pratybos

1.

Seminarai

Tema

Paskaitos

Nr.

55

Gramatikos ir žodyno
užduotys; skaitomo ir
klausomo teksto
supratimo užduotys;
komunikavimo raštu ir
žodžiu užduotys,
skiriamos per visą
semestrą.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Veiksmažodžių valdymas: turėti, mylėti, žiūrėti +
galininkas. Veiksmažodžiai galėti, mėgti, turėti +
veiksmažodžių bendratis. Daiktavardžių daugiskaitos
vardininkas. Daiktavardžių vienaskaitos ir daugiskaitos
galininkas. Priklausomybės raiška daiktavardžių ir
asmeninių įvardžių kilmininku bei savybiniais įvardžiais
mano, tavo. Kiek + daiktavardžių daugiskaitos
kilmininkas. Kiekinių skaitvardžių vardininkas ir
galininkas. Būdvardžių vienaskaitos ir daugiskaitos
vardininkas.
Maistas. Indai. Stalo įrankiai.
3 asmenuotės veiksmažodžių esamasis laikas,
veiksmažodžių būtasis kartinis ir būsimasis laikas,
liepiamoji nuosaka. Daiktavardžių vienaskaitos ir
daugiskaitos naudininkas ir įnagininkas. Prielinksniai su
ir be. Būdvardžių negimininė forma. Kokybiniai
prieveiksmiai.
Skaičiai 11-19, 20-90, 100, 1000. Pakuotė, kiekis.
Kiek, daug, daugiau, mažai, mažiau, truputį, pusė,
pusantros, pusantro, šiek tiek + kilmininkas. Būdvardžių
negimininės formos lyginamieji laipsniai. Kokybinių
prieveiksmių
laipsniavimas.
Tariamoji
nuosaka
mandagumui reikšti.
Laikas (valandos, minutės, mėnesiai, metai). Kelias,
transportas. Vieta.
Kelintinių skaitvardžių vienaskaitos vardininkas ir
galininkas, daugiskaitos vardininkas ir įnagininkas.
Kelio įnagininkas. Veiksmažodžių krypties priešdėliai.
Vietos prielinksniai: ant, prieš, tarp, už, virš. Laiko
prielinksniai: apie, be, iki, nuo, per, po, prieš. Krypties
prielinksniai: į, iš, nuo, per, už.
Būstas. Kiemas. Patogumai.
Daiktavardžių ir būdvardžių derinimas. Įvardžiai: anas,
ana, joks, jokia, kuris, kuri, šis, ši, tas, ta, toks, tokia,
kuris, kuri, kurie, kurios. Kokybinių būdvardžių
laipsniavimas.
Orai. Drabužiai, medžiagos, avalynė, papuošalai.
Spalvos, medžiagos.
Daiktavardžių ir būdvardžių derinimas (tęsinys).
Išvaizda. Kūno dalys, sveikata.
Tariamoji nuosaka. Sąlygos sakiniai. Mažybinės
priesagos: -ukas, -utė, -ytė, -ėlis, -elė. Jungtukai:
kadangi, kai, kol, nors, tačiau, todėl. Dalelytė nebe.
Dauginiai skaitvardžiai.
Darbas, dienotvarkė. Paštas. Bankas.
Sangrąžiniai veiksmažodžiai. Esamojo, būtojo kartinio,
būsimojo laiko, liepiamosios ir tariamosios nuosakos
sangrąžiniai veiksmažodžiai.
Baigiamasis egzaminas (raštu ir žodžiu)
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4

Iš viso:
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Vertinimo strategija

Svoris
procentais

Atsiskaitymo
laikas

Vertinimo kriterijai

Žiemą arba pavasarį kriterinis lygio testas.
Skaitymas ir rašymas – 50%, klausymas –25%, kalbėjimas – 25%

100 %

Semestro
pabaigoje

„Bendrųjų Europos mokymosi,
mokymo ir vertinimo metmenų“ A1,
A2 lietuvių kalbos mokėjimo lygio
reikalavimai

Vidurio semestro testas, kontroliniai darbai kiekvieną savaitę, darbas
pratybų metu.

Formuojamojo
vertinimo
strategija

Viso semestro
metu

Privaloma literatūra
Nr.
Autorius
1.

Stumbrienė V., Kaškelevičienė A.

Papildoma literatūra
Nr.
Autorius
1.
2.

Vilkienė L., Stumbrienė V.,
Roebuck W.
Prosniakova H., Stumbrienė

Leidimo
metai

Pavadinimas

2001

Nė dienos be lietuvių kalbos

Leidimo
metai

Pavadinimas

2007

365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai
365 Lithuanian Verbs
365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai

2015

Periodinio leidinio
nr. ar tomas

Leidimo vieta:
leidykla ar nuoroda
Vilnius, Gimtasis žodis

Periodinio leidinio
nr. ar tomas

Leidimo vieta:
leidykla ar nuoroda
Vilnius, Tyto alba
Vilnius, Eugrimas

3.
4.
5.
6.
7.

V., Vilkienė L.
Stumbrienė V., Vilkienė L.
Ramonienė M.,
Pribušauskaitė J.
Norkaitienė M., Šepetytė R.,
Šimėnaitė Z.
Babickienė Z., Bareikytė A.
Bagdonavičienė D.,
Pribušauskaitė J.

8.

Aprašą parengė
Virginija Stumbrienė
Lina Vaškevičienė

2007

365 глаголов русского языка
365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai
365 verbi lituani
Praktinė lietuvių kalbos gramatika

2000

Mokomasis lietuvių kalbos žodynas

Vilnius, Baltos lankos

1996
1998

Lietuviškas paveikslėlių žodynas
Skaitome lietuviškai

Vilnius, Baltos lankos
Vilnius, VU leidykla

2015

Vilnius, Eugrimas
Vilnius, Baltos lankos

http://www.oneness.vu.lt/course/
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