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GIMNAZIJOS III-IV G KLASEI 
 

Nr. Modulio programos pavadinimas 

 

 Klasė Valandų 

skaičius 

Trumpas turinys/Tikslai 

Moduliai 

Lietuvių  kalba ir literatūra 

1 Teksto suvokimas ir kūrimas  III-IV  g 70 Gilinsime įvairių žanrų samprotaujamųjų tekstų  planavimo ir rašymo įgūdžius.  

3 Kalbos vartojimo, rašybos ir 

skyrybos įtvirtinimas 

 III-IV g  70 

 

Tobulinti ir gilinti lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos įgūdžius, pritaikyti juos praktinėje veikloje. 

3      

Užsienio kalbos 

1 Sakytinės komunikacijos gebėjimų 

tobulinimas 

 III-IV g 70 

 

Padėti gimnazijos III-IV klasių mokiniams geriau pasirengti valstybiniam brandos egzaminui, 

papildomai ugdant anglų kalbos dalyko kompetencijas, būtinas asmens visaverčiam gyvenimui ir  

sėkmingam mokymuisi. 

Istorija 

1 Darbas su istoriniais šaltiniais  III-IV g 70 Gimnazijos III-IV klasės mokiniams, norintiems gilintis į istorinius šaltinius, remiantis aktyvia 

veikla: darbai, skirti mokinių protinei veiklai, mokėjimams bei įgūdžiams formuoti, ir darbai, 

skirti kūrybiniam aktyvumui skatinti. 

Matematika 

2 Matematikos modelių taikymas 

praktinio  turinio 

 uždaviniams spręsti 

 III-IV g 70 Mokytis analizuoti uždavinių sąlygas, kurti matematinius modelius, sudaryti uždavinio sprendimo 

planą, jį racionaliai realizuoti, apibendrinti įvairių uždavinių sprendimo būdus, taikyti juos 

praktinėms ir teorinėms problemoms spręsti. 

 Biologija 

1 Homeostazė ir organizmo valdymas  III-IV g 70 Remiantis mokslo žiniomis, tyrinėti biologinius reiškinius ir procesus. Kritiškai vertinti 

biotechnologijų taikymą. 

Pasirenkamieji dalykai 

Nr. Programos pavadinimas 

 

 Kam 

skirta 

Valandų 

skaičius 

Trumpas turinys/Tikslai 

1 Filosofijos pagrindai  III-IV g 70 Pažintis su filosofijos sąvoka bei filosofija bendrai.  Mokytis pažinti save ir kitą, žmonių veiklą ir 

pasaulį. 

2 Grafinis dizainas  III-IV g 70 Mokiniai susipažįsta su pagrindais ir ypatumais kuriant tinklalapių ir spaudos dizainą naudojantis 

populiariausiomis grafinio dizaino kūrimo programomis (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) 



3 Profesinės karjeros planavimas  III-IV g 70 Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi 

krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui. 

4 Pilietis ir šalies gynyba  III-IV g 70 Ugdyti mokinių aktyvią poziciją pilietinės ir šalies gynybos srityse, pagilinant žinias ir supratimą, 

ugdant gebėjimus taikyti praktinėje veikloje, stiprinant šios srities svarbos taikymo ugdymo procese 

nuostatas. 
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