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1 žingsnis

+ 3

2 žingsnis

-3

3 žingsnis

Metodas +/- 3



Žodžių mokymasis

Minimalus lygis

Išmokti bent 3 
žodžius.

Pagrindinis lygis

Mokėti didesnę dalį
žodžių (-3).

Aukštesnysis 
lygis

Mokėti visus žodžius.
Taisyklingai juos ištarti.











Skaitymas (vertimas)

Minimalus lygis

Išmokti perskaityti 
(išversti) ne mažiau nei 
3 sakinius.

Pagrindinis lygis

Mokėti perskaityti 
(išversti) dalį teksto (3 
paveikslėlius).

*

Aukštesnysis 
lygis

Mokėti skaityti (versti) 
visą tekstą. Taisyklingai 
tarti žodžius.









Rašymas

Minimalus lygis

Mokėti taisyklingai 
parašyti 3 žodžius.

Pagrindinis lygis

Mokėti taisyklingai 
parašyti didesnę dalį
žodžių (-3).

*

Aukštesnysis 
lygis

Mokėti taisyklingai 
parašyti visus žodžius.

*1-2 smulkios klaidos







Mokymo procesas
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Mokymo/si procesas



Mokymo procesas
Aiškūs tikslai ir lūkesčiai

• Skaityti tekstą (tiksliai tariant žodžius).

• Skaityti ir versti tekstą (skaityti po sakinį ir jį pabaigus –
išversti).

• Išmokti sakyti žodžius (išmokti mintinai žodžio tarimą. 
Mokytoja klausia lietuviškai, o mokinys pasako žodį 
angliškai). 

• Nusirašyti žodžius į žodyną (žiūrėti į žodžius esančius 
vadovėlyje ir perrašyti į tinkamas eilutes žodyne).

• Kt.





❑ Puikiai perskaitė ir išvertė pasakojimą "My Birthday". 
Džiaugiuosi puikiu tarimu.

❑ Labai gerai perskaitė ir išvertė pasakojimą "My Birthday", tik 
šiek tiek trūko tarimo tikslumo. Džiaugiuosi puikia intonacija.

❑ Labai gerai perskaitė ir išvertė pasakojimą "From an egg". 
Džiaugiuosi pastangomis.



Diferencijavimo būdai: 
vertikalus ir horizontalus







Diferencijavimo ir individualizavimo 
metodas -/+3 anglų kalbos pamokose:

▪ padeda rasti SAVE, kuriame AŠ lygyje;

▪ skatina mokinių mokymosi motyvaciją;

▪ Įtakoja mokinių pasiekimų gerėjimą;

▪ padeda kopti į aukštesnius lygius.



Ačiū už dėmėsį
Sėkmės taikant I&D!


