
__Kaunio miesto savivaldybės__ 

_Senamiesčio progimnazija 

(įstaigos pavadinimas) 

neformaliojo vaikų švietimo programa 

__                      Kinų kalbos būrelis_________ 

(programos pavadinimas) 

 

1. Programos rengėjai 

Vardas ir pavardė Pareigos, kvalifikacija 

Laura Brazaitytė Būrelio vadovė 

2. Programos kryptis – kinų kalbos mokymas 

3. Programos trukmė (trumpalaikė 
– pusė metų ar vieneri metai, 
ilgalaikė – daugiau nei vieneri 
metai) 

Apimtis (valandų skaičius) 

Per savaitę Per mokslo metus 

pusmečio 6 210 val. 

4. Paskirtis (vaikų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos 
poreikių tenkinimas, ugdimosi specifiniai gebėjimai ir 
kompetencijos) 

 

Supažindinti vaikus su Kinijos kultūra ir išmokyti kinų kalbos pradmenų. 

5. Tikslas, uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės 

Tikslas Uždaviniai Priemonės 

Išmokti šnekamosios kinų kalbos 
pradmenis ir svarbiausius 
hieroglifus. Susipažinti su Kinijos ir 
kitų rytų Azijos šalių kultūromis. 

Išmokti kinų kalbos pagrindų Vadovėlis „Road to Success“, 
mokomieji Youtube vaizdo 
įrašai, nemokamos telefoninės 
programėlės, milimetrinis 
popierius hieroglifų rašymui, 
raštinės priemonės 
kūrybinėms rankdarbių 
dirbtuvėms. 

Puoselėti toleranciją ir 
daugiakultūriškumą 
susipažįstant su tolimosiomis 
kultūromis ir papročiais. 
Tobulinti kūrybinius 
sugebėjimus. 

6. Programos, dalyviai ir jų amžius 

Dalyvių skaičius grupėje (klasėje) Grupių (klasių) skaičius Vaikų amžius 

Iki 15 4 8-10 metų ir 13-15 metų 

7. Programos turinys 

Teorija Praktika 

Vaikai mokydamiesi kinų kalbos tobulins atmintį, 
lingvistinį suvokimą, gerins vėlyvesnio amžiaus 
įsidarbinimo galimybes. Susipažindami su nauja 
kultūra vaikai plės akiratį apie pasaulį, ugdys 
toleranciją ir tobulins geografines, socialines ir 
istorines žinias. 

 Hieroglifų rašymas, kaligrafija, tradicinių 

kiniškų rankdarbių iš popieriaus dirbtuvės, kinų 

kalbos įgūdžių tobulinimas, edukacinių vaizdo 

įrašų žiūrėjimas. 

 



8. Programos sėkmės kriterijai 

Gebėjimas sudaryti primityvius kiniškus sakinius, parašyti paprastus hieroglifus. 
Išplėstos vaikų kultūrinės žinios. 

9. Dalyvių pasiekimų ir pažangos vertinimas (pažangos, pasiekimų vertinimo principai, kaupimo, 
apibendrinimo būdai) 
 

Vaikų tarimas ir jo tobulėjimas bus vertinami žodžiu, skatinant tarti kuo aiškiau. Vėliau, būrelio 
eigoje, jaunesnieji mokiniai bus vertinami pagal gebėjimus kalbėti, kurti dialogus ar monologus, o su 
vyresniais mokiniais bus rašomi ir kiniškų hieroglifų diktantai. 
 

 
 
 

Programos rengėjas                       ___Laura Brazaitytė___                        _________________ 
                                                              (vardas ir pavardė) (parašas) 

 



学 习 汉 语
Kviečiame 3-4 klasių mokinius į  kinų

kalbos ir kultūros būrelį!
Būrelis vyks po pamokų, 2 kartus per

savaitę.
Trečiokams vyks pirmadienį po 5

pamokų, o ketvirtokams -  antradienį po
5 pamokų. 

Penktadienį po 5 pamokų abi grupės
turės  galimybę pakartoti išmoktą

medžiagą ar pagilinti kultūrines žinias. 
Susidomėjus kreipkitės į klasių vadovus.

 
Kilus klausimams, skambinkite/rašykite:

863865241
laurabrazaityte26@gmail.com 

 



学 习 汉 语
Kviečiame 7-8 klasių mokinius į  kinų

kalbos ir kultūros būrelį!
Būrelis vyks po pamokų, 2 kartus per

savaitę.
Septintokams vyks pirmadienį po 7

pamokų, o aštuntokams -  antradienį po  7
pamokų. 

Penktadienį po 7 pamokų abi grupės turės 
 galimybę pakartoti išmoktą medžiagą ar

pagilinti kultūrines žinias. 
Susidomėjus kreipkitės į klasių vadovus. 

 
Kilus klausimams, skambinkite/rašykite:

863865241
laurabrazaityte26@gmail.com 

 


