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Dalyko „Lietuvių kalba užsieniečiams B2“ mokymosi planas (mokantis grupėje) 

2022 pavasario semestras 

 

Dėstytoja – doc. dr. Vijolė Višomirskytė 

 

Visi kontaktiniai susitikimai su dėstytoja vyks pirmadieniais ir trečiadieniais 9.30–11.00 val.  

internete per BigBlueButton platformą, kuri yra integruota VDU Moodle apinkoje.  

Mokymosi temos, tvarkaraštis ir atsiskaitymai: 

Tema 
Mokymosi 

savaitė 

Kontaktinės 

valandos 

pirmadieniais ir 

trečiadieniais 

9.30–11.00 val. 

Atsiskaitymai 

Datos 

1. „Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs“ 

(išsilavinimas, mokymas(is) ir kalbos bei tarmės)  

Žodynas: švietimo sistema ir įstaigos, mokomieji 

dalykai, programos ir egzaminai; kalbų mokymas(is); 

kalbos ir tarmės.  

Gramatika: daiktavardžių priesaga –imas; užuot su 

veikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko dalyviu; 

kuopiniai skaitvardžiai; prielinksniai apie, pagal. 

1 2022-02-02 

Pratimai 

paskaitų metu, 

namų darbų 

užduotys, 

kolokviumas 

ir egzaminas. 

2 
2022-02-07 

2022-02-09 

3 2022-02-14 

4 
2022-02-21 

2022-02-23 

2. „Pasodintas medis – gražiausias paminklas“ (apie 

tradicijas, šventes ir renginius.  

Žodynas: tradicijos ir šventės.  

Gramatika: veikiamosios rūšies būsimojo laiko 

dalyviai; įterpiniai (aišku, tarkim, deja...); jungtukai 

(kol.., tol...; tiek..., kiek...); apibendrinamieji įvardžiai; 

nuolaidos raiška; neasmenuojamos veiksmažodžio 

formos. 

Kolokviumas 

5 
2022-02-28 

Pratimai 

paskaitų metu, 

namų darbų 

užduotys, 

kolokviumas 

ir egzaminas. 

2022-03-02 

6 
2022-03-07 

2022-03-09 

7 

2022-03-14 

2022-03-16 

3. „Laimingas žmogus – tai aš“ (apie žmogaus būdą, 

kūną, išvaizdą, jausmus, savijautą ir sveikatą).  

Žodynas: charakteris ir jausmai; kūnas ir sveikata.  

Gramatika: bendroji daiktavardžių giminė; kokybės 

kilmininkas; veikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko 

dalyviai; sangrąžinis įvardis (savęs); daiktavardžių 

priesaga –uolis; jaustukai; būdvardžių priesaga –utis. 

8 
2022-03-21 

Pratimai 

paskaitų metu, 

namų darbų 

užduotys, 

egzaminas. 

2022-03-23 

9 

2022-03-28 

2022-03-30 

10 
2022-04-04 

4. „Darbas darbą veja“ (apie namų ruošą, namų 

remonto darbus).  

Žodynas: namų ruoša; namų remonto darbai, 

automobilis ir jo priežiūra.  

Gramatika: būdvardžių priesaga –inis, veiksmažodžių 

priesaga –inti, reikiamybės dalyviai, būdiniai; dalelytės 

(tik, vos) 

2022-04-06 

Pratimai 

paskaitų metu, 

namų darbų 

užduotys, 

egzaminas. 

11 
2022-04-11 

2022-04-13 

12 

2022-04-25 

2022-04-27 

5. „Tai upės ir medžio, ir paukščio – ir tavo namai!“ 

(augalai ir gyvūnai, kaimas ir gamtosauga) 

Žodynas: augalai ir gyvūnai, kaimas, gamtosauga.  

13 
2022-05-02 Pratimai 

paskaitų metu, 

namų darbų 
2022-05-04 

14 2022-05-09 
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Gramatika: daiktavardžių priesaga -ynas, sudurtiniai 

žodžiai, ištiktukai, deminutyvai: jauniklių pavadinimai; 

besitęsiantis veiksmas. 

2022-05-11 užduotys, 

egzaminas. 
15 

2022-05-16 

2022-05-18 

Egzaminas 16 Gegužės pabaiga 

 

Vertinimo strategija 

Veikla Svoris Bendras svoris 

Pratimai paskaitų metu 5 % iš kiekvienos temos (5x5) 25 % 

Namų darbų užduotys  5 % iš kiekvienos temos (5x5) 25 % 

Kolokviumas 20 % 20 % 

Egzaminas  30 % 30 % 

Iš viso:  100 % 

 


