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Dalyko „Praktinė lietuvių kalbos gramatika (A2 ir B1 lygių studentams)“  

mokymosi planas (mokantis grupėje) 

 

Dėstytojo informacija: 

Dėstytoja – Elena Pakalnytė 
 

Visi kontaktiniai užsiėmimai su dėstytoja vyks „MS Teams“ platformoje. 

Mokymosi temos, tvarkaraštis ir atsiskaitymai: 

 

 

Tema 
Mokymosi 

savaitė 

Kontaktinės 

valandos 

(preliminaru) 

Atsiskaitymai 

1. Įvardžiai: 

• asmeniniai įvardžiai; 

• sangrąžinis įvardis savęs; 

• klausiamasis įvardis kas; 

• apibendrinamieji įvardžiai 

viskas ir niekas; 

• parodomieji įvardžiai šis ir 

tas. 

1 
2021-02-04 

11:30 –14:00 

Žinių vertinimas 1-ojo 

testo, kolokviumo ir 

egzamino metu 

2 
2021-02-11 

11:30 –14:00 

Žinių vertinimas 1-ojo 

testo, kolokviumo ir 

egzamino metu 

2. Būdvardžiai: 

• būdvardžių valdymas ir 

derinimas; 

• bevardė giminė; 

• būdo prieveiksmiai; 

• laipsniavimas: 

aukštesnysis ir 

aukščiausiasis laipsniai. 

3 
2021-02-18 

11:30 –14:00 

Žinių vertinimas 1-ojo 

testo, kolokviumo ir 

egzamino metu 

4 
2021-02-25 

11:30 –14:00 

Žinių vertinimas 1-ojo 

testo, kolokviumo ir 

egzamino metu 
3. Skaitvardžiai: 
• kiekiniai ir kelintiniai 

skaitvardžiai; 
• skaitvardžių valdymas ir 

derinimas. 

5 
2021-03-04 

11:30 –14:00 

Žinių vertinimas 
kolokviumo ir 
egzamino metu 

Skaitvardžiai (tęsinys) 
 
Kolokviumas 

6 
2021-03-18 

11:30 –14:00 
Žinių vertinimas 
kolokviumo metu 

4. Veiksmažodžiai: 
• laikai; 
• sangrąžiniai veiksmažodžiai; 
• liepiamoji ir tariamoji 
nuosakos. 

7 
2021-03-25 

11:30 –14:00 
Žinių vertinimas 2-ojo 
testo ir egzamino metu 

8 
2021-04-01 

11:30 –14:00 
Žinių vertinimas 2-ojo 
testo ir egzamino metu 

9 
2021-04-08 

11:30 –14:00 
Žinių vertinimas 2-ojo 
testo ir egzamino metu 

10 
2021-04-22 

11:30 –14:00 
Žinių vertinimas 2-ojo 
testo ir egzamino metu 

5. Priesaginė mažybinių formų 
daryba. 

11 
2021-04-29 

11:30 –14:00 
Žinių vertinimas 2-ojo 
testo ir egzamino metu 
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6. Veiksmažodžių su priešdėliais 
daryba ir jų derinimas. 

12 
2021-05-06 

11:30 –14:00 
Žinių vertinimas 
egzamino metu 

7. Prielinksniai ir jų derinimas. 
 
Kartojimas. 

13 
2021-05-13 

11:30 –14:00 
Žinių vertinimas 
egzamino metu 

14 
2021-05-20 

11:30 –14:00 
Žinių vertinimas 
egzamino metu 

Vertinimo strategija 
Užduotys Svoris Bendras svoris 

Tarpiniai atsiskaitymai 50 % 50 % 

Kolokviumas 20 % 20 % 

Egzaminas 30 % 30 % 

Iš viso: 100 % 

 


