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. Pasirinkite temą,
apie kurią galėsite surasti pakankamai informacijos ir pakalbėti bent 5 minutes.
Pasiruošimas šiam projektui vyks etapais.
PIRMAS ETAPAS (kovo 9d.- kovo 16d.)
Namų darbas kitam šeštadieniui: pagalvokite ir nuspręskite, kokią temą
pasirinksite ir parašykite trumpą planą, apie ką norėtumėte kalbėti. Reikia
išskirti bent 3 dalis ir parašyti kelias detales kiekvienai daliai.
Pavyzdys: jeigu jūsų tema būtų “Lietuva”, tai trumpas planas turėtų atrodyti
maždaug taip:
● Įžymios vietos
a) Vilnius – Lietuvos sostinė
b) Baltijos pajūris ir kurortai
c) Kitos įdomios vietos (Kryžių kalnas, Čiurlionio muziejus, Europos parkas
● Įžymūs žmonės
a) Maironis
b) M.K.Čiurlionis
c) A.Sabonis
● Lietuviškos tradicijos
a) Kūčios
b) Užgavėnės
c) Kaziuko mugė

ANTRAS ETAPAS (kovo 16d.-balandžio 6d.)
Kovo 16d. klasės darbas: parašyti įžangą jūsų kalbai (7-10 sakinių)
● Sudominti klausytoją. Tai gali būti intriguojantis klausimas ar faktas. (1-2
sakiniai)
● Pranešti klausytojui, koks jūsų kalbos tikslas ir apie ką jūs ruošiatės
kalbėti.(1-2 sakiniai). Pvz. - Šiandien aš jums papasakosiu apie Lietuvą. Gal
ne visi esate girdėję apie šią šalį, bet aš tikiuosi, kad po mano pristatymo
norėsite apie ją dar daugiau sužinoti ir galbūt net kada nors ten nuvažiuoti.
● Kodėl jūs nusprendėte kalbėti šia tema.(2-4 sakiniai)
● Išvardinti apie ką kalbėsite (3-5 sakiniai). Pvz. - Aš kalbėsiu apie įdomiausias
ir įžymiausias Lietuvos vietas, kad nuvažiavę į Lietuvą galėtumėte jas
aplankyti. Papasakosiu apie įžymius žmones ir kuo jie nusipelnė Lietuvai.
Supažindinsiu su lietuviškomis tradicijomis ir papasakosiu, kaip mūsų šeima jų
laikosi čia Amerikoje.
Kovo 23d. klasė darbas: parašyti dėstymą, ką jūs kalbėsite (essay), 1.5-2 psl.
Namų darbai: pabaigti klasės darbus, jei nebaigėte ar nebuvote mokykloje.
Paruošti 5-8 skaidres (slides) su “PowerPoint” arba “Google Slides”.
Skaidrės turi padėti pristatyti projektą. Įdėkite nuotraukų, parašykite pagrindines
mintis, kurios padėtų prisiminti, ką norite papasakoti. Skaidres atsiųskite e-paštu:
ekunickiene@maironis.org. iki balandžio 6d. Būtinai naudokite lietuvišką šriftą.
TREČIAS ETAPAS (balandžio 6d.)
Balandžio 6d. klasės darbas: parašyti kalbos pabaigą/apibendrinimą,
pataisyti klaidas skaidrėse.
Namų darbai: pasiruošti pristatyti (ne perskaityti) projektą.
KETVIRTAS ETAPAS (balandžio 13d., 27d., gegužės 4d.) – projektų pristatymai.

