
1-2 pamokos 

Susipažinkime! 

Pamokos turinys: abėcėlė, asmeniniai įvardžiai, veiksmažodžio „būti“ esamojo laiko asmenavimas.  

Uždavinys: Išklausę mokytojos skaitomą abėcėlę, išsiaiškins sudėtingesnių garsų tarimą, aptars 

nepažįstamas jiems raides, perskaitys šalių ir miestų, tautybių pavadinimus, atpažins vns. vardininko mot. Ir 

vyr. g.  Užsirašys savo vardą lietuviškai. Išmokę asmeninius įvardžius bei būti asmenavimą pasakys savo 

vardą ir pavardę bei tautybę, mokės paklausti kito žmogaus vardo.  

Pamokos eiga: 

1. Pateikiama abėcėlė (vadovėlyje „Nė dienos be lietuvių kalbos“), mokytoja ją garsiai skaito, prašo 

pasakyti, kas yra neįprasta, kurių raidžių nepažįsta. Aptariamas nepažįstamų raidžių tarimas.  

2. Mokytoja skaito žodžius šalia abėcėlės, atkreipiamas dėmesys į dvibalsio ie tarimą, garsus e ir ė. 

Besimokantieji kartoja – skaito po keletą žodžių.  

3. Mokytoja klausia, kodėl žodžiai šalia abėcėlės raidžių suskirstyti į dvi grupes, aiškinamasi, kuo 

skiriasi vyr. ir mot. G.  

4. Pateikiami nauji žodžiai – vardas, pavardė. Įvardžiai mano, tavo. Mokytoja pasako sakinį Mano 

vardas Vilma, pavardė Auglytė. Besimokantieji kiekvienas prisistato.  

5. Lentoje užrašomi įvardžiai aš, tu, jis, ji, mes, jūs, jie, jos. Užrašomos būti formos, išasmenuojamas 

esamasis laikas.  

Aš esu  Mes esame 

Tu esi  Jūs esate 

Jis, ji yra  Jie, jos yra 

Atkreipiamas dėmesys į III asmenį – jis visada rašomas vienodai.  

Mokytoja sako sakinius Aš esu Vilma. Aš esu lietuvė.  Besimokantieji kiekvienas pasako savo vardą ir 

tautybę.  

6. Lentoje parašomi du sakiniai Mano vardas Vilma. Aš esu Vilma. Aptariama, kuo jie skiriasi. Mokiniai 

užsirašo šiuos sakinius su savo vardais.  

7. Mokomasi paklausti. Lentoje parašyti sakiniai, po jais parašomi klausimai.  

Mano vardas Vilma.  Aš esu Vilma. Aš esu Lietuvė.  

Koks tavo (Jūsų) vardas?  Kas tu esi?  Aptariamas tu ir jūs vartojimas. 

Mano vardas .............  Aš esu ................... 

8. Mokytoja kalbasi su mokiniais: prisistato ir paklausia. Besimokantieji atsako.  

 

Pertrauka 

 



2 pamokos dalis po pertraukos 

Pamokos turinys: Veiksmažodžių būti ir nebūti esamojo laiko asmenavimas, teiginiai ir neiginiai, 

pasisveikinimas.  

Uždavinys: Vartodami išmoktas veiksmažodžio būti formas pasisveikinimo žodžius bei tinkamus įvardžius, 

išmoks prisistatyti, formuluoti ir atsakyti į klausimus apie save, patys sukurs dialogus. 

Pamokos eiga: 

1. Pasikartojamos esamos žinios. Lentoje išasmenuojamas būti esamasis laikas. Mokytoja pasako 

savo vardą arba tautybę ir klausia besimokančiųjų, jie atsako.  

2. Šalia esu išasmenuojamos nebūti formos.  

3. Mokomasi paklausti. Šalia lentoje parašytų sakinių su klausimais užrašomi dar du klausimai su 

galimais atsakymais – teiginiu ir neiginiu.  

Mano vardas Vilma.    Aš esu Vilma. Aš esu lietuvė.  

Koks tavo vardas?    Kas tu esi? / Kas Jūs esate?  

Ar tavo vardas Tomas? / Ar Jūsų vardas yra Tomas?  Ar tu esi rusas? / Ar Jūs esate 

     rusas?  

 

Taip, mano vardas yra Tomas.  Taip, aš esu rusas. 

Ne, mano vardas nėra  / ne Tomas.   Ne, aš nesu / ne  rusas. 

   

 

4. Iš pradžių mokytoja klausia, o besimokantieji atsako. Vėliau besimokantieji suskirstomi poromis 

ir parepetavę kalbasi ir klausia tarpusavy.  

5. Klausiama, ar pažintis bus sėkminga, jei dialogas su žmogumi, su kuriuo norima susipažinti, bus 

konstruojamas taip? Besimokantieji atsakys, kad trūksta pasisveikinimo žodžių.  

6. Lentoje užrašomas žodis LABAS ir užrašomi kiti pasisveikinimo žodžiai: labas rytas, laba diena, 

labas vakaras. Paryškinamos galūnės, pasikartojamos giminės. Išmokstama frazė malonu 

susipažinti.  

7. Skaitymas. Duodami dialogai. Iš pradžių perskaito mokytoja. Vėliau besimokantieji skaito 

poromis.  

8. Jei sekasi ir yra laiko. Prijungiami nauji žodžiai: moteris, vyras, berniukas, mergaitė. Su šiais 

žodžiais taip pat sudaromi klausimai, konstruojamas dialogas. Iš pradžių pradeda mokytoja, 

vėliau besimokantieji poromis kalbasi tarpusavy.  

9. Žaidimas. Besimokantieji ant lapelių parašo sugalvotą vardą ir tautybę. Lapeliai sumaišomi ir 

jiems išdalijami. Tie, kurie turi vienodos spalvos lapelius, sukuria ir pasako dialogą pagal turimą 

informaciją.  

10. Baigiant pirmąją pamoką besimokantiesiems suprantama kalba pasikalbama apie tai, kas buvo 

sunku, lengva, kaip besimokantieji jaučiasi.  

 



Dialogai 

 

- Labas rytas!  

- Labas.  

- Mano vardas Tomas. Koks tavo vardas?  

- Mano vardas Dmitrijus.  

- Ar tu ukrainietis? 

- Taip, aš ukrainietis.  

- Malonu susipažinti.  

 

- Laba diena.  

- Laba diena. 

- Aš esu Tadas. O koks tavo vardas? 

- Mano vardas Andrejus.  

- Ar tu esi rusas? 

- Ne, aš nesu rusas. Aš ukrainietis.  

- Labai malonu.  

 

- Labas vakaras. 

- Labas vakaras. 

- Ar Jūs esate Algis? 

- Taip, aš esu Algis. 

- Malonu susipažinti! 

 

- Labas. 

- Labas.  

- Koks tavo vardas? Aš Olga. 

- O aš Darija.  

- Ar tu ukrainietė? 

- Taip, aš ukrainietė. 

- Malonu.  

 

 

- Labas rytas! 

- Labas rytas. 

- Aš esu Vilma, o kas Jūs esate? 

- Aš Dimitras.  

- Aš esu lietuvė, o Jūs ukrainietis? 

- Taip, aš esu ukrainietis.  

- Malonu susipažinti.  



 

 

- Laba diena. 

- Laba diena. 

- Aš esu Vilma, o koks Jūsų vardas? 

- Mano vardas Jurijus.  

- Ar Jūs esate ukrainietis? 

- Taip, aš esu ukrainietis. O Jūs rusė? 

- Ne, aš esu lietuvė.  

- Labai malonu.  

 

- Labas vakaras.  

- Labas vakaras. 

- Aš esu Igoris. O koks Jūsų vardas? 

- Mano vardas Olegas.  

- Ar Jūs esate rusas? 

- Ne, aš nesu rusas. Aš esu ukrainietis.  

- Malonu susipažinti.  

 

 

 

 

 


