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“Say hello to the world”
 Skype programa bendraujame su tarptautinio 

projekto partneriais iš Kroatijos bei Slovėnijos. 
 Panevėžio M.Karkos pagrindinės mokyklos 2 kl. 

mokiniai ir Panevėžio rajono Naujamiesčio vaikų 
lopšelio – darželio “Bitutė” priešmokyklinės grupės 
ugdytiniai.





Projekto tikslai: 
 Per žaidimą mokyti vaikus užsienio kalbų žodžių (ne 

tik anglų k.)
 Supažindinti su skirtingomis kultūromis bei 

tradicijomis;
 Skype programa padėti bendrauti įvairių Europos šalių 

vaikams;
 Mokyti saugiai naudotis internetu, kompiuteriu.



Lietuviai 
 2012 m. 
 2014 m. jau 20 šalių





Tikslai:
 Suteikti mokiniams galimybę praktiškai vartoti 

užsienio kalbą;
 Pristatyti savo šalį, miestą, ugdymo įstaigą, šeimą;
 Supažindinti mokinius su anglų k. bendrųjų programų 

temomis (2 kl.);



Temų integracija
 Apie save (vardas, pavardė, 

tautybė, amžius). 
 Mokinio aplinka (gyvenamoji 

vieta, namas, butas; šeima, 
draugai, mokykla, klasė). 

 Laisvalaikis, žaidimai. 
Kasdienė veikla (mokymasis, 
poilsis). 

 Susisiekimo priemonės. 
Maitinimasis, maisto 
produktai. 

 Parduotuvės, pirkiniai. 
 Gamta, metų laikai. 
 Gyvūnai, augalai.

Tai aš.
Aš ir mano šeima.
Aš ir mano darželis / mokykla.
Aš ir mano miestas.
Aš ir mano šalis.



Uždaviniai:
 Kelti ugdytinių motyvaciją.
 Supažindinti su kitos šalies kultūra, tradicijomis, 

folkloru.
 Mokyti mokinius anglų k. pristatyti save, savo šeimą, 

šalį, kultūrą.
 Mokyti išklausyti pašnekovą.



“Say hello to the world” svetainė

 Talpiname nuotraukas bei dokumentus;
 Rašome žinutes (projekto partneriams);
 Kuriame išmoktų žodžių žodynėlį (anglų ir partnerių 

kalbomis);
 Planuojame video susitikimus;
 Pildome projeko įsivertinimo formas;
 Organizuojame video konferencijas.



http://my.sayhellototheworld.eu/Connection/195/Board
/1#topic-selector

http://my.sayhellototheworld.eu/Connection/195/Board/1#topic-selector


“Say hello to the world”
Lenkiame penkis pirštukus:
1. Tai aš;
2. Aš ir mano šeima;
3. Aš ir mano darželis / mokykla;
4. Aš ir mano miestas;
5. Aš ir mano šalis.



“Say hello to the world”
 Tai aš.







“Say hello to the world”
 Aš ir mano 

šeima.









“Say hello to the world”
 Aš ir mano 

darželis/ 
mokykla.









“Say hello to the world”
 Aš ir mano 

miestelis/ 
miestas.











“Say hello to the world”
 Aš ir mano 

šalis.



Projekto sėkmės:

Greitas ir apčiuopiamas rezultatas;
Projekto temos –artimos kiekvienam projekto 

dalyviui;
Kiekvienas dalyvis patiria sėkmę;
Partneriai iš tolimos, dar nepažįstamos šalies.



Dar yra kur tobulėti:

Skype ryšys kartais neveikdavo;
Mokiniams sunku išklausyti kalbantįjį;
Projekto tęstinumas.



“Say hello to the world”

Mes jau dalyvaujame trečius metus, 
rekomenduojame ir Jums nutiesti tiltus 
į svetingas Europos šalis.

 http://www.youtube.com/watch?v=iuHBiwTj
Wwc

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


http://sayhellototheworld.eu

http://my.sayhellototheworld.eu/
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