
Virtuali užsienio (vokiečių) kalbos pamoka  

„Kokiose šalyse yra kalbama vokiškai?“ 

 

Šių metų gruodžio 7 d. užsienio (vokiečių) kalbos mokytoja Jūratė Geigalienė  II a, b klasių 

mokiniams organizavo virtualią pamoką „Kokiose šalyse yra kalbama vokiškai?“ nuotolinio mokymosi 

MOODLE aplinkoje. 

Mokiniai diskutavo, kokiose šalyse yra kalbama vokiškai, plėtė ir pakartojo žodyną naudodami 

žodžių ir iliustracijų plakatus apie Vokietiją, Austriją ir Šveicariją.  

Svetainėje www.youtube.com žiūrėjo ir aptarė vaizdo įrašus: 

DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER: https://www.youtube.com/watch?v=cjaIjAZ_XKI 

Fürstentum Liechtenstein – Flugaufnahmen: https://www.youtube.com/watch?v=GH4Off1NGvA 

Wo spricht man Deutsch? Deutschsprachige Länder - In welchen Ländern außerhalb von Europa? Wo?:     

https://www.youtube.com/watch?v=gd1E1P1Bkzw 

Peržiūrėję vaizdo medžiagą, mokytojos pateiktus plakatus, mokiniai virtualiai susipažino su 

vokiškai kalbančiomis šalimis.  

Mokiniai aktyviai dalyvavo diskusijoje, dialoguose ir monologuose. Virtualios pamokos dalyviai 

praplėtė savo akiratį ir patobulino kalbines ir bendrąsias kompetencijas, IKT naudojimo gebėjimus. 

Pamokos tema jiems buvo įdomi ir naudinga. 

 

                                                          Parengė vokiečių k. mokytoja Jūratė Geigalienė 
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Wortschatz - žodynas                                                        

 

Deutschland – Landeskunde allgemein 

1. Der Einwohner - gyventojas 

2. die größte Insel – didžiausia sala 

3. zuordnen - priskirti 

4. der Dom - rotušė 

5. die Sehenswürdigkeiten – įžymios vietos 

6. wann - kada 

7. der Nationalfeiertag – valstybės diena 

8. der größte Seehafen- didžiausias uostamiestis 

9. das Gebäude - pastatas 

10. der Fernsehturm – televizijos bokštas 

11. der deutsche Komponist – vokiečių kompozitorius 

12. der Spreewald – Šprė upės miškas 

13. austragen – (durchführen) vykti, organizuoti 

14. gewinnen - laimėti 

 

Deutschlands Nachbar – Das Alpenland Schweiz 

1. die Schweiz - Šveicarija 

2. die Eidgenossenschaft - konfederacija 

3. die Landessprache – krašto kalba 

4. das Gericht - patiekalas 

5. bestellen - užsakyti 

6. der Krapfen - spurga 

7. die Lokalität – vietovė 

8. die Chancengleichheit – vienodos galimybės 

9. der Freiheitskämpfer – laisvės kovotojas 

10. tyrannisch - tironiškas 

11. von Gebirge bedeckt – užima kalnynai 

12. der Schmuck - papuošalas 

13. zwei Seiten – dvi pusės 

 

Deutschlands Nachbar – Österreich, das Land der Berge 

1. Österreich - Austrija 

2. Der Bundespräsident – federacijos prezidentas 

3. unabhängiger Kandidat – nepriklausomas kandidatas 

4. die Amtssprache – oficiali kalba 

5. die Mehlspeisen – miltiniai patiekalai 

6. Tafelspitz – Tafelšpitc (mėsos patiekalas) 



7. die Armeen der Alliierten – sąjungininkų kariuomenė 

8. die Süßigkeiten - saldumynai 

9. zornig - įtūžęs 


