Anglų kalba IV gimnazijos klasei

Tema

o

Module 5.

o

Art

o

Menas

o

o

o

o

Vaizdo medžiaga

Mokymosi objektai
Pavadinimas,
aprašymas

Nuoroda

Pavadinimas, aprašymas

Nuoroda

1. Žodyno, susijusio
su menais,
literatūra,
laisvalaikiu
įtvirtinimo pratimas.
SB p.69
2. Žodyno, susijusio
su kino teatru,
įtvirtinimo pratimas

http://www.engli
shvocabularyexe
rcises.com/eveexercises/EngVo
cEx_arts_ent_lit
_1.htm
http://www.esllounge.com/stud
ent/vocabulary/3
v22-cinemavocabulary.php
http://www.worl
denglish.org/medi
a_vocabulary.ht
m
http://www.ihbri
stol.com/freeenglishexercises/test/eso
l-smc-musicand-song
http://www.onest
openglish.com/gr
ammar/pdfcontent/vocabula
ry-britishenglish/britishenglishnewspapers-andmagazinesworksheet/14710

1. Garsus režisierius Džeimsas
Kameronas pasakoja apie savo
kūrybą, kaip atsirado įvairūs efektai
jo filmuose

http://www.ted.com/talks/james_
cameron_before_avatar_a_curio
us_boy

2. Vaizdo paskaita, kurioje mokoma
vaizdingai kalbėti apie filmus

http://www.youtube.com/watch?
v=Xs2NvtV697U

3. Žodyno, susijusio
su žiniasklaida,
įtvirtinimo pratimas
4. Žodyno, susijusio
su muzika,
įtvirtinimo pratimas

5. Žodyno, susijusio
su laikraščiais ir
žurnalais,
įtvirtinimo pratimai

Iliustracijos
Pavadinimas,
aprašymas

Nuoroda

o

o

o

o

6. Pratimas skirtas
įtvirtinti
neveikiamąją rūšį.
(lengvas)
7.Pratimas skirtas
įtvirtinti
neveikiamąją rūšį.
(vidutinio sunkumo)
8. Pratimas skirtas
įtvirtinti
neveikiamąją rūšį.
(sunkus)

6.article
http://www.learn
englishfeelgood.
com/esl-passivevoiceexercise2.html
http://www.learn
englishonline.com/gram
mar/tests/passive
.html
http://www.ego4
u.com/en/cramup/tests/hadrians
-wall

9. Pratimas skirtas
įtvirtinti asmenes ir
beasmenes
konstrukcijas

http://www.engli
shexercises.org/
makeagame/vie
wgame.asp?id=6
854

10. Pratimas skirtas
įtvirtinti Causative

http://www.engli
shexercises.org/
makeagame/vie
wgame.asp?id=1
759

11. Pratimas skirtas
įtvirtinti Causative

http://www.ihbri
stol.com/freeenglishexercises/test/eso
l-smc-passivecausativesentences

3. Vaizdo paskaita apie
neveikiamąją rūšį. 1 dalis

http://www.youtube.com/watch?
v=pxbQ2U3Uuv0

1. Veikiamosios ir
neveikiamosios
rūšies laikų lentelė

4. Vaizdo paskaita apie
neveikiamąją rūšį. 2 dalis

http://www.youtube.com/watch?
v=ye3-vJkO0A8

2. Neveikiamoji
rūšis, kai
veikiamojoje yra
du papildiniai (ppt)
3. Pratimai skirti
įtvirtinti
neveikiamąją rūšį.

4. Asmenės ir
beasmenės
konstrukcijos (ppt)

5. Vaizdo paskaita apie Causative

http://www.youtube.com/watch?
v=o0YOITIDdKY

5. Causative
sudarymo lentelė

6. Leonard‘as da Vinci‘s , biografija
SB p. SB p.83

http://www.biography.com/peopl
e/leonardo-da-vinci-40396

6. Leonardo da
Vinci tapyta Mona
Lisa

http://www.slides
hare.net/fullscree
n/MattConsa/pass
ive-voice-chart23338256/1
http://www.slides
hare.net/f2teacher
/passive-voicetwoobjects?related=2
http://www.slides
hare.net/fullscree
n/guest003aec/pa
ssiveintermediatelanguagepractice/2
http://www.slides
hare.net/fullscree
n/JRodMolina/per
sonal-andimpersonalpassive/1
https://hagarlangu
ages.files.wordpr
ess.com/2014/03/
causative-verbslet-make-haveget.jpg

http://galeriadefot
os.universia.com.
br/uploads/2012_

7. Francesco Melzi
tapyta Mona Lisa

o

o

o

Module 6. Food and
Health

01_20_15_52_23
1.jpg
http://upload.wiki
media.org/wikipe
dia/commons/9/9
9/Gioconda_%28
copia_del_Museo
_del_Prado_resta
urada%29.jpg

7. Vaizdo paskaita, kurioje mokoma
apibūdinti negalavimus

http://www.youtube.com/watch?
v=-EGuJIHRIt0

8. Žodyno
įtvirtinimas:
sveikata,
negalavimai (ppt)

http://www.slides
hare.net/fullscree
n/kzakrzewska/ill
nesses32328920/4

8. Vaizdo įrašas apie nuodingus
maisto produktus.

http://www.youtube.com/watch?
v=pWGRxGIaMuU

9. Žodyno
įtvirtinimas: maisto
produktai (ppt)

http://www.slides
hare.net/TeresaLS
oto/vocabularyfood?qid=36d3c0
a0-bee7-41f0a013e619596ff2c1&v
=qf1&b=&from_
search=1

9. Vaizdo įrašas apie keisčiausius
pasaulio patiekalus

http://www.youtube.com/watch?
v=Mbf9SR9w_Qc&index=50&li
st=PLe7K6kDBf74H3HR8J3Rn
ERXDZV1MvdCeP
http://www.youtube.com/watch?
v=h-Np7dmvw0U

10. Sąlygos
šalutinių sakinių
sudarymo ir
vartojimo lentelė

http://4.bp.blogsp
ot.com/qHDAvbVSecI/U
UyvXF02DVI/A
AAAAAAASQg/
Yz7KprAY1yc/s1
600/conditional+s
entences.GIF
http://1.bp.blogsp
ot.com/ZyQfM9CvGpA/

Maistas ir sveikata

10. Vaizdo paskaita apie sąlygos
šalutinius sakinius

11. If, when, as
soon as vartojimas
sąlygos

šalutiniuose
sakiniuose (lentelė)

12. For and against
rašinio pavyzdys,
struktūra, pratimai

13. Pratimas skirtas
įtvirtinti teksto
jungimo žodelių
vartojimą.

14. Pratimas skirtas
įtvirtinti teksto
jungimo žodelių
vartojimą.

o

Module 7. Civilisations
& Science

o

Civilizacija ir mokslas

http://learnenglis
hteens.britishcou
ncil.org/skills/wr
iting-skillspractice/andagainst-essay
http://www.engli
shexercises.org/
makeagame/vie
wgame.asp?id=2
163

12. For and
against rašinio
rašymas (ppt)

http://waecbrow
n.files.wordpress
.com/2012/11/te
xtstructureframe
s-fullset.pdf

14. Teksto jungimo
žodeliai su
pavyzdžiais

13. Teksto jungimo
žodeliai

11. Vaizdo įrašas apie 10 didžiausių
neišaiškintų visų laikų paslapčių.

http://www.youtube.com/watch?
v=mRmUTwlm3eo&index=40&
list=PLe7K6kDBf74H3HR8J3R
nERXDZV1MvdCeP

12. Vaizdo įrašas apie 10
paslaptingiausių pasaulio vietų
(Tęsinys tekstui SB p.102)
13. Vaizdo pamoka apie būdvardžių
laipsniavimą

http://www.youtube.com/watch?
v=aqBHB9J82lU

U2IyHV9szLI/A
AAAAAAAXhU/
kZjg8RS3MCE/s
1600/When_if_m
ind-map.png
http://www.slides
hare.net/fullscree
n/monira21/forand-againstessays-guide/2
http://www.slides
hare.net/fullscree
n/englishbites/use
fulargumentativeessay-words-andphrases/1
http://www.slides
hare.net/fullscree
n/englishfun2011/
linking-wordsphrases32936335/1

o

o

15. Pratimas skirtas
įtvirtinti būdvardžių
laipsniavimą.
16. Pratimas skirtas
įtvirtinti būdvardžių

http://www.mont
semorales.com/g
ramatica/Compar
ative.htm
http://suz.digitale 14. Vaizdo paskaita apie būdvardžių
schulebayern.de/ laipsniavimo išimtis

http://www.youtube.com/watch?
v=pBm1kaLPUX0

15. Būdvardžių
laipsniavimas (ppt)

http://www.youtube.com/watch?
v=-kK9jANQOyQ#t=59

16. Būdvardžių
laipsniavimas

https://www.wizi
q.com/tutorial/18
7344-Degree-ofcomparison
https://prezi.com/
qgh1abtdp4ln/co

o

laipsniavimą.
17. Pratimas skirtas
įtvirtinti būdvardžių
laipsniavimą.

18. Pratimas skirtas
įtvirtinti inversiją.

19. Pratimas skirtas
įtvirtinti inversiją.

english/grammar
/comp3.htm
http://www.engli
shexercises.org/
makeagame/vie
wgame.asp?id=1
967#a
http://www.engli 15. Vaizdo paskaita apie inversiją
shtenses.com/exe
rcise/inversion_e
xercise
https://elt.oup.co 16. Vaizdo paskaita apie neigiamą
m/student/englis inversiją
hfile/advanced/a
_grammar/file03
/nef_int_gramma
r_3_02?cc=us&s
elLanguage=en

(prezi)

mparativeadjectives/

http://www.youtube.com/watch?
v=4K0npnSYjJE

17. Inversija (ppt)

http://www.youtube.com/watch?
v=8SjDcvKIlI0

18. Inversija (ppt)

http://www.slides
hare.net/saraverg
on/inversion10413826
http://www.slides
hare.net/eoiaviles/
inversions16625913?next_s
lideshow=1

19. Praktinės
užduotys skirtos
įtvirtinti inversiją
(ppt)

20. Pratimas skirtas
įtvirtinti tikslo
aplinkybės
šalutinius sakinius

http://www.engli
shexercises.org/
makeagame/vie
wgame.asp?id=6
268

20. Tikslo
aplinkybės
šalutiniai sakiniai
(ppt)
21. Priežasties
šalutiniai sakiniai
(ppt)

22. Tikslo
aplinkybės ir
priežasries
šalutiniai sakiniai
(ppt)

http://www.slides
hare.net/alexandr
aalvarez/inversio
n-exercises-220760597?related
=1
http://www.slides
hare.net/englishat
chabacier/purpose
-clauses2970250?related=
2
http://www.slides
hare.net/fullscree
n/miroslavakovac
evic1/clauses-ofreason/1
http://www.slides
hare.net/fullscree
n/lcslidepresentati
ons/purpose-andreason-clauses-

23. Kontrastą
reiškiantys
šalutiniai sakiniai
(ppt)

o

o

Module 8.
Education
Švietimas

o

o

http://www.agen
daweb.org/verbs/
modalsexercises.html

http://www.eslvideo.com/esl_vid
eo_quiz_high_intermediate.php?i
d=12133

18. Vaizdo paskaita apie modalinius
veiksmažodžius (1 dalis)

http://www.youtube.com/watch?
v=SaBH_huiJSM

19. Vaizdo paskaita apie modalinius
veiksmažodžius (2 dalis)
20. Vaizdo paskaita apie modalinius
veiksmažodžius (3 dalis)

http://www.youtube.com/watch?
v=cB7vltnJsOw
http://www.youtube.com/watch?
v=kZ3rHYcWFlA

24. Modaliniai
veiksmažodžiai
(ppt)

http://www.slides
hare.net/fullscree
n/neenushanu/eng
-ppt-fpr-ix-cbsecehsdone-bygroupamodals/21

25. Nuomonę
http://www.slides
išreiškiantis rašinys hare.net/fullscree
(ppt)
n/raulcabezali/opi
nion-essays31023124/1
26. Nuomonę
http://www.slides
išreiškiančio bei už hare.net/fullscree
ir prieš rašinių
n/freshneda/forpalyginimas (ppt)
and-against-andopinion-essays/10

o

o

21. Nuoroda į
pratimus
įtvirtinančius
modalinius
veiksmažodžius

17. Vaizdo paskaita apie juodasias
skyles ir suvokimo klausimai

15206505/11
http://www.slides
hare.net/fullscree
n/djalema/conces
sion/4

Medžiaga skirta
pasiruošti anglų kalbos
egzaminui

27. Skaitymo
suvokimo užduotys
su atasakymais
(B2)
28. Knyga skirta
pasiruošti
egzaminui (B2)

http://www.slides
hare.net/fullscree
n/teachermo2012/
fast-track-to-fcereading/5
http://www.slides
hare.net/nguyenh
uutrongsang/fce-

o

29. Knyga skirta
pasiruošti
egzaminui (B2)

o

30. Knyga skirta
pasiruošti
egzaminui (C1)

practice-testbook-3?related=1
http://www.slides
hare.net/pabletede
nia/cambridgefirst-certificatein-english-11?related=4
http://www.slides
hare.net/larodry/c
ambridgecertificate-inadvancedenglish1?related=
5

Parengė anglų kalbos mokytoja Danguolė Mačiulienė

