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pradinio ugdymo priemonių kataloge: www.sviesa.lt ir www.
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Rita Stoškienė, Audronė Timofejevienė
MY FIRST GRAMMAR
„Šviesa”, 2015

„My first grammar” nėra vadovėlis. Tai papildoma mokomoji kny-
ga 8–10 metų vaikams, pradedantiems mokytis anglų kalbos, 
taip pat ja gali naudotis ir vyresni vaikai. Savarankiškai besimo-
kantiems ši gramatika padės gilinti per pamokas jau įgytas gra-
matines žinias. Mokytojai gali naudotis šia knyga kaip papildoma 
medžiaga, nes joje pateikiamos gramatikos temos atitinka anks-
tyvojo anglų kalbos mokymo programą.

Ši gramatika tinka mokantis iš bet kokio vadovėlio. Mokytojai vai-
kams gali pateikti savus gramatinius aiškinimus ir tik pasinaudoti 
pa teiktaisiais pratimais.

Paprasti ir patrauklūs aiškinimai padės savarankiškai besimo kan-
tiems  vai kams suprasti painius gramatinius reiškinius. Suvokimą 
pa gilins pratimai.  

Gramatikos skyrių nebūtina skaityti pateikta tvarka. Jei mokyklo-
je mokėtės kurį nors gramatinį reiškinį, tai ir knygelėje susiraskite 
tokį patį skyrių.

Knygoje pateikiama 10 skyrių – artikelis, daiktavardis, įvar dis, 
būd vardis, skaitvardis, veiksmažodis, prielinksnis, neigiamasis 
sakinys, klau    simas, žodžių tvarka sakinyje. Šie skyriai skirstomi 
į smulkesnes te mas. Temą sudaro taisyklių paaiškinimai ir aiški-
namieji, tikrinamieji, kon teks tiniai bei komunikatyviniai pratimai.
Gramatikos priede yra patarimų, kaip versti sakinius į anglų kalbą 
bei visų 128 pra timų at sa kymus. Atsakymai pateikiami interneto 
svetainėje www.sviesa.lt.

Leidinyje rasite nuorodas į kiekvienos temos pa-
pildomus e-išteklius internetinėje erdvėje.

Gramatika skiriama 8–10 metų vaikams, kurie mokosi anglų kalbossavarankiškai ar mokykloje. Kad lengviau suvoktų gramatikos taisykles,vaikai supažindinami su gramatika žaidimo forma.

Knyga pravers ir mokytojams, dėstantiems anglų kalbą pradinėje mokykloje.Čia jie ras idėjų, kaip mokyti gramatikos nevartojant sudėtingų terminų.

Kiekviename knygos skyriuje siūloma įvairių pratimų, padedančiųsuvokti ir praktiškai pritaikyti išmoktą gramatinį reiškinį.

Kiekvienos temos papildomų užduočių pateikiama adresuhttp://www.sviesa.lt/papildomos_uzduotys/MyFirstGrammar.pdf.

 Vid. kaina knygynuose 
10,11 Eur 
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Jei turite klausimų ar 
pastabų dėl leidinių turinio, 
rašykite mums adresu 
pradinukai@sviesa.lt
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YUMMY ENGLISH!
Anglų kalbos mokymosi 
komplektas 2 klasei
„Šviesa”, 2016

Anglų kalbos mokymasis iš šio komplekto bus linksmas ir įdomus, nes čia rasite dau-
gybę nuostabių istorijų ir pasakojimų, kuriuos galima skaityti laisvalaikiu. 

„Yummy English!” – vadovėlio „Early School English” patobu-
linta mokymo(si) priemonė.

Naują mokymosi komplektą sudaro: 
 vadovėlis „Student’s Book”; 
 pratybų sąsiuvinis „Activity Book”; 
 mokytojo knyga „Teacher’s Book” (rasite adresu http://e.sviesa.lt);
 garso įrašai uždarame „Šviesos” youtube kanale; 
 anglų kalbos gramatika su pratimais;
 testai;
 žodynas.

„Yummy English!” mokymosi komplektą rinktis verta, nes jis: 
 atitinka savaitinių užsienio kalbos mokymo valandų ugdymo plane skaičių;
 atspindi naujausias užsienio kalbų mokymo tendencijas ir metodus;
 padeda mokiniams tinkamai pasirengti pasiekimų pasitikrinimo testams bai-
giant pradinę mokyklą ar laikant tarptautinius anglų kalbos žinių pasitikrinimo 
egzaminus: Pearson, Oxford University, Cambridge ir kt.;

 atspindi lietuviškas tradicijas;
 ugdo pasididžiavimą savo šalimi ir patriotiškumą;
 atspindi moderniausius mokslo ir technikos pasiekimus.

Išskirtinumas
Ši mokymo(si) priemonė – tai užsienio kalbos (FL – foreign language), o ne antrosios 
kalbos (ESL – English as a Second Language) vadovėliai, kai kalbos mokomasi aplin-
koje, kurioje ji dominuoja. Mūsų šalies vaikams sunku suvokti užsieniečių autorių 
vadovėliuose aprašomas gyvenimiškas situacijas, nes jos yra svetimos.

„Yummy English!” pasižymi aiškia struktūra, aktualia tematika, stipriu ryšiu su gyve-
nimu, nuoseklumu mokant kalbos konstrukcijų, gramatikos. Yra tinkamai pasirinkta 
mokymosi apimtis (pamokai pateikiamos medžiagos kiekis), todėl dėstomas turinys 
įsisavinamas per metus.

SPECIALUS PASIŪLYMAS!
Užsakius klasei vadovėlio „Yummy English!” 

1-ųjų knygų 2 klasei, mokytojui dovano-

jame: vadovėlį, pratybas, testus, gramatiką, 

skaitmeninį turinį ir papildomus išteklius moky-

mosi aplinkoje e.sviesa.lt.

Dovanos vertė 69 Eur

„Stipriosios vadovėlio „Yummy 

English!” ir komplektą sudarančių 

mokymo priemonių pusės: aiški 

metodika ir mokymosi struktūra, 

medžiaga išdėstyta nuosekliai, 

tinkamai parinktas žodynas, 

kiekvienoje pamokoje pateikiami 

nauji žodžiai su tarties ženklais, 

susitelkiama tik į vieną gramatikos 

taisyklę pamokoje, įdomios pratybų 

užduotys, akivaizdi koreliacija su 

atnaujinta Pradinio ugdymo anglų 

kalbos programa, tematika atitinka 

vaiko gyvenimo realijas, amžių ir 

mąstymą, apstu žaidimų, linksmų 

dainų ir skanduočių.”
Autorės

 Vadovėlis 
 1-oji knyga, 2-oji knyga
 Kaina ugdymo įstaigoms 
 Po 8,66  Eur
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