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Dalyko „Lietuvių kalba užsieniečiams B1“ mokymosi planas (mokantis grupėje) 

 

Dėstytojo informacija: 

dėstytoja – Indrė Žakevičienė 

 

Dalyko mokymosi rezultatai: 

1. Baigę kursą studentai vartos sudėtingas gramatines kategorijas rašydami ir kalbėdami – pasakodami 

apie kasdienį gyvenimą ir diskutuodami konkrečiomis temomis. 

2. Nusakys emocijas, jausmus, svajones, mokės smulkiai nupasakoti lūkesčius, tikslus. 

3. Vartodami skirtingas veiksmažodžių formas ir sudėtinius sakinius, pasakos apie perskaitytą knygą, 

aplankytą parodą ar koncertą, pamatytą filmą. 

4. Gebės taikyti gramatikos taisykles sakytinėje ir rašytinėje kalboje. 

 

Visi kontaktiniai susitikimai su dėstytoju vyks internete, „Moodle“ ir 

„Teams“ aplinkoje. 

Mokymosi temos, tvarkaraštis ir atsiskaitymai: 

 

Tema Mokymosi 

savaitė 
Kontaktinės 

valandos 

(preliminaru) 

Atsiskaitymai 

Kartojimas: būtasis dažninis laikas    

ir būsimasis laikas. Daryba ir 

vartojimas 

1 Data, valanda  

2022 – 08 – 30 

 

17:15 – 18:45 

 

 Žinių vertinimas pirmo       

kontrolinio darbo metu. 

Sangrąžinių veiksmažodžių 

asmenavimas. Įvardžiuotiniai 

būdvardžiai 

2 2022 – 09 – 06 

2022 – 09 – 08 

17:15 – 18:45 

 

 Žinių vertinimas pirmo 

kontrolinio darbo metu. 

 

Pakartotos medžiagos įtvirtinimas ir 

žinių patikrinimas 

3 2022 – 09 - 13 

2021 – 09 – 15 

 

 Žinių patikrinimas. Pirmas 

kontrolinis darbas. 

Kartojimas: liepiamosios ir 

tariamosios nuosakos vartojimas. 

4 2022 – 09 – 20 

2022 – 09 – 22 

17:15 – 18:45 

 

Žinių vertinimas kolokviumo 

metu. 

 
 

Esamojo laiko veikiamosios rūšies 

dalyviai. Daryba ir vartojimas 

5 2022 – 09 – 27 
2022 – 09 – 29 
17:15 – 18:45 
 

Žinių vertinimas kolokviumo 

metu. 
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Pakartotos ir naujos medžiagos 

įtvirtinimas ir žinių patikrinimas  

  6  

2022 – 10 – 04 

2022 – 10 – 06  

2022 – 10 – 08 

17:15 – 18:45 

 

 

 

 

Koliokviumas. 

Būtojo laiko veikiamosios rūšies 

dalyviai. Daryba ir vartojimas 

7 2022 – 10 – 11  

2022 – 10 – 13 

17:00 – 18:30 

Žinių vertinimas antro 

kontrolinio darbo metu. 

Neveikiamosios rūšies esamojo ir 

būtojo laiko dalyviai. Daryba ir 

vartojimas 

8 2022 – 10 – 18 

2022 – 10 – 20 

17:15 – 18:45 

 

Žinių vertinimas antro 

kontrolinio darbo metu. 

Kartojimas ir įgytų žinių 

patikrinimas 

9 2022 – 10 – 25 
2022 – 10 – 27 
17:15 – 18:45 
 

Žinių patikrinimas. 

Antras kontrolinis 

darbas. 

Padalyvis. Daryba ir vartojimas 

10 2022 – 11 – 03 

2022 – 11 – 08 

17:15 – 18:45 

 

 Žinių vertinimas trečio 

kontrolinio darbo metu. 

 

Pusdalyvis. Daryba ir vartojimas 

11 2022 – 11 – 10 

2022 – 11 – 15 
17:15 – 18:45 

 

 Žinių vertinimas trečio 

kontrolinio darbo metu. 

 

Kartojimas ir įgytų žinių 

patikrinimas 

12 2022 – 11 – 17 

2022 – 11 – 22 

17:15 – 18:45 

 

 Žinių vertinimas trečio 

kontrolinio darbo metu. 

 

Kurso medžiagos kartojimas. 

Pasirengimas egzaminui. 

13 2022 – 11 – 24 

2022 – 11 – 29 

17:15 – 18:45 

 

Žinių patikrinimas. Trečias 

kontrolinis darbas. 

Kurso medžiagos kartojimas. 
Pasirengimas egzaminui. 

14 2022 – 12 – 02 

17:15 – 18:45 
 

 Žinių vertinimas egzamino 

metu. 

 

Egzaminas 15   
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Vertinimo strategija 
Užduotys Svoris Bendras svoris 

Kolokviumas 20 % 20 % 

Darbai seminarų metu 50 % 50 % 

Baigiamasis atsiskaitymas 30 % 0 % 

Viso: 100 % 

 

Užduotys, vertinimo kriterijai ir svoriai 

 

Užduotys Vertinimo kriterijai Kriterijų 

svoris 

Užduoties 

svoris 

Kontrolinis darbas 

Nr. 1 (pratimai) 

1. Studentas moka sudaryti būsimojo ir būtojo 
dažninio  
laiko formas, moka asmenuoti būsimojo ir 
būtojo dažninio laiko veiksmažodžius ir 
taisyklingai juos vartoti sakinyje. 
2. Studentas nedaro linksniavimo klaidų ir moka 
asmenuoti sangrąžinius veiksmažodžius. 
3. Studentas moka tinkamai vartoti 
įvardžiuotinius būdvardžius ir be klaidų juos 
linksniuoja. 

4 

 

 

 
3 
 
 
 
3 

10 % 

Kontrolinis darbas Nr. 

2 (pratimai) 

1. Studentas moka sudaryti tariamosios ir 

liepiamosios nuosakos formas ir žino, kada jas 

vartoti. 

2. Studentas moka sudaryti esamojo laiko 

veikiamosios rūšies dalyvius ir taisyklingai juos 

vartoti sakiniuose. 

5 

 

 

5 

 

 

10 % 

Kontrolinis darbas 

Nr. 3 (pratimai) 

1. Studentas moka atskirti padalyvį nuo 
pusdalyvio ir šias kalbos dalis taisyklingai 
vartoti sakinyje. 
2. Studentas geba pavartoti tinkamą 
veiksmažodžio formą sudėtiniame sakinyje. 

 

5 

 

5 

 
 

10% 

 
Darbas seminarų metu 

1. Studentas geba atsakyti į pateiktą klausimą, 
susijusį su paskaitos tema. 
2. Studentas geba sudėtiniais sakiniais dalyvauti 
diskusijoje paskaitos tema. 
3. Studentas geba parašyti rišlų tekstą, 
vartodamas sudėtinius sakinius. 

7 

 

7 

 

6 

20 % 

Kolokviumas 1. Studentas geba sudaryti neveikiamosios 
rūšies esamojo ir būtojo laiko dalyvių formas ir 
taisyklingai jas vartoti sakinyje. 
2. Studentas geba pagal sakinio prasmę atskirti, 
kada vartoti veikiamosios ir neveikiamosios 

7 

 

 

7 

 

20 % 
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rūšies dalyvius. 
3. Studentas geba linksniuoti veikiamosios ir 
neveikiamosios rūšies esamojo ir būtojo laiko 
dalyvius. 

 

6 

Egzaminas 1. Studentas geba sudaryti veikiamosios ir 
neveikiamosios rūšies esamojo ir būtojo laiko 
dalyvių formas ir taisyklingai jas vartoti 
sudėtiniuose sakiniuose. 
2. Studentas geba sudaryti pusdalyvio ir 
padalyvio formas ir taisyklingai jas vartoti 
sakinyje. 
3. Studentas geba parašyti sklandų tekstą 
vartodamas išmoktą leksiką ir sudėtinius 
sakinius, atsakydamas į klausimus paskaitų 
metu aptartomis temomis. 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

30 % 

 


