BAIGIAMASIS 8 KLASĖS DARBAS
IŠKALBOS PROJEKTAS
Pasirinkite temą, apie kurią norėsite kalbėti. Tai gali būti bet kokia jums
įdomi tema: įžymus žmogus, įžymi vieta, įdomus užsiėmimas, mokslo
išradimas, istorinis įvykis ir t.t. Svarbu, kad jums patiems būtų įdomu
ruoštis šiai kalbai, taip pat, kad jūsų draugams būtų įdomu jūsų klausytis
ir jie kažką naujo sužinotų.
Namų darbas kitam šeštadieniui: pagalvokite ir nuspręskite, kokią
temą pasirinksite. Parašykite įžangą. Kitą šeštadienį peržiūrėsime
įžangas ir rašysime dėstymo dalį.
Pasiruošimas šiam projektui vyks etapais.
PIRMAS ETAPAS (kovo 18d.- kovo 25d.) – t emos pasirinkimas ir
įžangos paruošimas. Šio etapo metu reikia pasirinkti temą ir parašyti
įžangą jūsų kalbai. Įžanga:
● Sudominti klausytoją. Tai gali būti intriguojantis klausimas ar
sudominanti vaizdinė priemonė. (1-2 sakiniai)
● Pranešti klausytojui, koks jūsų kalbos tikslas ir apie ką jūs
ruošiatės kalbėti.(1-2 sakiniai)
● Kodėl jūs nusprendėte kalbėti šia tema.(2-4 sakiniai)
● Išvardinti apie ką kalbėsite (3-5 sakiniai). Pvz. jeigu jūsų tema yra
„Lietuva“, tai šitoje dalyje jūs išvardintumėte.- Aš kalbėsiu apie
Lietuvos istoriją, nes ji yra labai įdomi. Supažindinsiu jus su
įdomiausiomis ir įžymiomis Lietuvos vietomis, kad nuvažiavę į
Lietuvą galėtumėte jas aplankyti. Papasakosiu apie įžymius
žmones ir kuom jie nusipelnė Lietuvai. Pabaigai papasakosiu apie
lietuviškas tradicijas ir kaip mūsų šeima jų laikosi čia Amerikoje.
ANTRAS ETAPAS (kovo 25d.- balandžio 8d.) – d
 ėstymo paruošimas.
Šio etapo metu reikia parašyti dėstymo dalies planą ir dėstymą (ką jūs
kalbėsite). Ši dalis yra ilgiausia jūsų kalboje, todėl apimtis turėtų būti

vienas ranka rašytas lapas (abi pusės). Dėstymą bus lengviau rašyti,
jeigu prieš tai parašysite planą. D
 ėstymo plano pavyzdys ( jeigu tema
būtų „Lietuva“):
● Lietuvos istorija
a) Lietuvos kunigaikščiai ir didingoji istorija.
b) Lietuva okupacijoje (kiek kartų buvo okupuota ir kas ją buvo
okupavę)
c) Kelias į nepriklausomybę.
● Įžymios vietos
a) Vilnius – Lietuvos sostinė
b) Baltijos pajūris ir kurortai
c) Kitos įdomios vietos (Kryžių kalnas, Čiurlionio muziejus,
Europos parkas ir t.t)
● Įžymūs žmonės
a) A.Sabonis
b) Maironis
c) M.K.Čiurlionis
● Lietuviškos tradicijos
a) Kūčios
b) Užgavėnės
c) Kaziuko mugė
TREČIAS ETAPAS (balandžio 8-22d.) – a
 pibendrinimas ir vaizdinė
medžiaga bei pasiruošimas pristatyti projektą. Š
 io etapo metu reikia
parašyti apibendrinimą jūsų kalbai (5-7 sakiniai). A
 pibendrinime reikia
apžvelgti pagrindines jūsų kalbos mintis. Ką jūs norėjote pasakyti ir ką
klausytojai turėjo atsiminti iš jūsų kalbos. V
 aizdinė medžiaga: siūlau
„power point“ su nuotraukomis ir pagrindinėmis mintimis. Projektą reikia
išmokti papasakoti.
KETVIRTAS ETAPAS (balandžio 22d.,29d., gegužės 6d.) – p
 rojektų
pristatymai.

