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Kalbų asorti: Europos šalys 
Tema: Tradiciniai šalies patiekalai 

 120 minučių pristatymui 

 nuo 9 metų (nuo 3 klasės) 

Reikalingos priemonės/Pasiruošimas  

§ Didelė pristatymo patalpa, lėkštės, stalo įrankiai, servetėlės 
§ Vėliavos/plakatai 
§ A4 formato popieriaus lapai su atitinkamu pristatomo patiekalo receptu 
§ A4 formato lapai su sakiniais kiekviena kalba 
§ Šiame projekte turėtų dalyvauti keletas klasių, jei įmanoma paralelinės klasės 

Mokymosi tikslai  

Mokiniai 
§ mokosi kas valgoma įvairiose šalyse. 
§ mokosi susipažįsta su šalių vėliavomis. 
§ mokosi sakinių ta kalba. 
§ ragaudami patiekalus susipažįsta su įvairių šalių kultūra ir išmoksta ja vertinti. 

Mokymo proceso organizavimo būdai  

Projektas, darbas grupėse, pristatymas, diskusijos 

Pamokos eiga  

Mokiniai su tėvais pagamina šalies  tradicinį patiekalą ir atsineša jį į mokyklą. Jis gali būti iš vaiko kilmės 
šalies arba iš bet kokios kitos pasirinktos šalies. Pristatymui kiekvienai grupei skiriamas stalas, ant kurio 
jie reklamuoja savo patiekalą ir šalį. Ant kiekvieno stalo yra padėti informaciniai lapeliai su siūlomų 
patiekalų receptais ir trumpu aprašymu tos šalies kalba. Kalbos bufeto svečiai yra mokiniai iš kitų klasių, 
kurie keliauja nuo vieno stalo prie kito, ragauja patiekalų ir tuo pačiu taip pat gauna informaciją apie šalį ir 
kalbą. 
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Detalus pamokos išplanavimas  

Veiklos Komentarai 

1. Mokiniai išsirenka šalį, kurią nori atstovauti ir 
namie pasiskaito, koks patiekalas yra tradicinis 
šioje šalyje (pvz.: štrudelis Austrijoje, micic: (ant 
grotelių kepta mėsa) Rumunijoje, pica arba lazanja 
Italijoje ir t.t.). 

Mokytojai nurodo mokiniams kaip viskas turi vykti. 

2. Mokiniai pagamina patiekalą namuose, užrašo 
receptą ant A4 formato popieriaus, padaro 
vėliavą/plakatą su vėliava ir užrašo duotus sakinius 
tos šalies kalba. 

§ Tėvai padeda gaminti 
§ Vėliavas galima pasigaminti mokykloje per 

darbų/piešimo pamokas (integruotas 
mokymas!) 

§ Didelis įskaitomas šriftas ant A4 formato 
popieriaus 

§ Šie sakiniai išverčiami į visas kalbas. 
(žiūrėti priedą) 

3. Pristatomi patiekalai. Pristatymas turi būti atliktas 
kruopščiai. 

 

Tolimesni nurodymai (tolimesnių veiklų, projektų, atvirų užduočių idėjos) 

Taip pat galima pasikviesti mokinių tėvus bei vyresnius mokinius iš mokyklos laikraščio/radijo, kurie ne tik 
nufotografuos renginį, bet ir užduos svečiams klausimus apie patiekalus. 

Kitos įdomios nuorodos šia tema  

http://www.leseuronautes.eu/die-europaeische-kueche/  
http://www.so-schmeckts.de/rezepte/europaeische-spezialitaeten  
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1 užduočių lapas (Greitas ................................ kalbos kursas) 
 
Laba diena! 

 

 
Mano vardas/ mūsų vardai ………….. 

 

 
Mūsų šalis ……………. 

 

 
Mūsų šalis yra ....................... Europos ( Š, P, V, R). 

 
 

 
Kaimyninės šalys .......................... 

 
 

 
Šalyje (šalies pavadinimas) mėgstamiausi 
patiekalai yra……………………. 

 
 

 
Mes mėgstame …………… 

 

 
Mūsų įžymiausi žmonės yra ………………………. 

 

 
Ačiū! 

 

 
Viso gero! 

 

 


