
Virtuali užsienio kalbos (vokiečių)  pamoka 

„Didysis Bodeno ežeras“ 

 

2021 m. vasario 22 d. užsienio  kalbos (vokiečių) vyresn. mokytoja Jūratė Geigalienė II A, B 

klasių mokiniams organizavo virtualią pamoką „Didysis Bodeno ežeras“ nuotolinio mokymosi 

MOODLE aplinkoje. 

Mokiniai susipažino su nauju žodynu ir žiūrėjo pažintinį filmą apie Bodeno ežerą. Kadangi ši 

tema mokiniams patiko, jie norėjo pažiūrėti daugiau vaizdo medžiagos apie šį ežerą, dar vadinamą 

Bavarijos jūra. Todėl mokytoja pasiūlė jiems pažiūrėti ir aptarti filmą „Mit dem Rad um den Bodensee 

– Su dviračiu aplink Bodeno ežerą“: 

https://www.youtube.com/watch?v=XAVvqjbBU7Q  

Peržiūrėję mokytojos pateiktą vaizdo medžiagą, aptarę žodyną, mokiniai virtualiai susipažino su 

trečiu pagal dydį Europos ežeru ir jį supančių trijų valstybių miestais.  

Vėliau mokiniai dalyvavo viktorinoje apie Bodeno ežerą, skaitė nedidelį tekstą – apžvalgą šia 

tema ir savo įspūdžius aptarė grupėje. Daugiau pažengę mokiniai turėjo sudėtingesnių užduočių, tai 

užduotis apie Bodeno ežerą su praleistais žodžių junginiais ir nuoroda į svetainę, kurioje yra 

nagrinėjami, aptariami Bodeno ežero aplinkos apsaugos klausimai. Mokiniai, kuriems sunkiau sekėsi 

suprasti naują žodyną ir temą, galėjo apie Bodeno ežerą paskaityti aprašymą lietuvių kalba. 

Pamokos metu mokiniai praplėtė savo akiratį ir patobulino kalbines ir bendrąsias kompetencijas, 

IKT naudojimo gebėjimus. 

 

Parengė vokiečių k. mokytoja Jūratė Geigalienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XAVvqjbBU7Q


Der Bodensee – Wortschatz                                       Žodynas – Bodeno ežeras 

 

der Bodensee – Bodeno ežeras 

Konstanz – Konstancas, miesto pavadinimas ir taip pat kitas ežero pavadinimas 

der Obersee – aukštutinis ežeras 

der Untersee – žemutinis ežeras 

das Gewässer – vanduo, vandens telkinys 

der Rhein – Reino upė 

der Seerhein – Reino ežeras 

Friedrichshafen, Meersburg – Friedrichshafenas, Mersburgas, miestai, esantys šiauriniame ežero krante 

Reichenau – der größte Insel im Bodensee – Reichenau, didžiausia Bodeno ežero sala 

der Benediktinerkloster – Benediktinų vienuolynas 

die blumige Insel Mainau – Mainau gėlių sala 

der Bodensee ist 536 km² groß – Bodeno ežeras yra 536 km² dydžio 

Schwäbisches Meer – Švabijos jūra (dar vadinamas šis ežeras) 

Rad fahren – radeln – važiuoti dviračiu  

Drei Länder (Deutschland, Österreich, die Schweiz) – trys šalys (aplink ežerą) Vokietija, Austrija, 

Šveicarija 

Der Apfel – obuolys 

Sortenvielfalt an Äpfeln – obuolių rūšių gausa 

Die „schöne Imperia“ – die Statue am Bodensee – „gražioji Imperija“ – skulptūra prie Bodeno ežero 

9 meter hoch, 18 Tonnen schwer – 9 metrų aukščio, 18 tonų svorio 

1993 von Peter Lenk aufgestellt – 1993 m. pastatyta Peterio Lenko 

Peter Lenk – vokiečių skulptorius, kuris vaizduodamas visuomenės nesusipratimus pasitelkia satyrą 

eine üppige Kurtisane – apkūni kurtizanė 

erinnert satirisch an das Konzil von Konstanz – satyriškai primena Konstanco konsiliumą 

das Pfahlbauten – Museum in Unteruhldingen – polinių namų ant vandens muziejus Unteruldinge 

archäologische Funde – archeologiniai radiniai 

Martin Walser, Schriftsteller, der viel seiner Werke am Bodensee verfasst hat – Martinas Valzeris, 

rašytojas, kuris daugelį savo kūrinių sukūrė gyvendamas prie Bodeno ežero 

Das Seehasenfest – ežero zuikio šventė (šventė pradėta švęsti po Antrojo pasaulinio karo, kad 

pralinksmintų vaikus sugriautame mieste) 

 

Film – „Mit dem Rad um den Bodensee“ – Wortschatz  

Filmas – „Su dviračiu aplink Bodeno ežerą“ – Žodynas 

 

5 Tage Bodensee – drei Länder – penkios dienos Bodeno ežero apsuptyje – trys šalys 

5 Etappen um den Bodensee – penkiais etapais aplink Bodeno ežerą 

die Städte (miestai) –  Konstanz, Unteruhldingen, Lindau (bayerische) – Vokietijos miestai 

Bregenz, Fußach, Rheineck – Austrijos miestai 

St. Gallen, Arbon, Romanshorn, Güttingen, Kreuzlingen – Šveicarijos miestai 

Reichenau Insel – Raichenau sala 

Konstanzer Wirtshaus – Konstanco svečių namai (viešbutis) 



Konzilgebäude – Konstanco konsiliumo pastatas 

die Dirne Imperia – prostitutė, mergšė Imperija 

im Sommer ist Radturismus lebhaft – vasarą dviračių turizmas yra intensyvus 

Stein am Rhein – Kaufmannshaus – šiame mieste yra nuostabus pirklio namas 

23 Pfahlbauten – 23 atstatyti poliniai pastatai ant vandens 

Die Fähre – keltas 

Europa Park Zeppelin – dirižablis „Europos parkas“ 

Meersburg, guter Wein – Mersburge – puikūs vynai 

Lindau – Insel(Au) wo die Linden wachsen – miesto pavadinimas – tai sala, kurioje auga liepos 

bayerischer Löwe, Kätzchen – Bavarijos liūtas, „katinėlis“ 

die Seebühne – ežero scena 

Rheineck, die Schweiz – Hundertwasser Architekt – Rainekas, Šveicarija, architektas Hundertvaseris 

St. Gallen, Angebot an Kultur und Geschichte – Sankt Galeno miestas – kultūros ir istorijos pasiūla 

Fränkli – besser nie sagen – geriau esant Šveicarijoje niekada nesakyti žodžio Frėnkli pinigams 

apibūdinti  

Bodenseewoche – Segelboote – Bodeno jachtų savaitė 

Reichenau, 3,1 km. lange Pappelallee – Raichenau, 3,1 km. ilgio tuopų alėja 

rein elektrisch angetriebene Fahrradfähre – elektros dviračiu varomas keltukas (nedidelis keltas) 

besser geht‘s nicht – geriau nebūna 

bleibt gesund oder werdet es! – likite sveiki arba tapkite sveikais! 

 

 

http://www.urlaub-und-stadien.de/?m=201706 

 

 

 

http://www.urlaub-und-stadien.de/?m=201706


 

Thema: „Bodensee“ – Tema: „Bodeno ežeras“ 

 

1. https://www.geo.de/reisen/reisequiz/14121-quiz-wissenstest-wissenstest-bodensee 

 

WISSENSTEST 

Wissenstest: Bodensee Frage 1 von 10 

Viktorina  

Testas žinioms patikrinti: Bodeno ežeras 

Klausimai nuo 1-10 

 

2. https://www.rtl.de/themen/thema/bodensee-t9103.html 

BODENSEE 

Bodeno ežeras – skaitymo tekstas 

 

3. https://youtu.be/XvShUhnA_5Q 

Žiūrėkite „Apfel-Selbsternte im schönen Hinterland der Region Bodensee“ – tiems, kas domisi 

žemės ūkiu ir daržininkyste, „Gražiųjų Bodeno ežero apylinkių sodų obuolių derlius“ 

 

4. https://www.planet-schule.de/wissenspool/lebensraeume-im-see/inhalt/unterricht/bodensee-

naturschutz-am-schwaebischen-meer.html 

Arbeitsblatt 3: Lückentext 

Planet Schule 

Užduotis su trūkstamais žodžiais, žodžių junginiais 

Planeta Mokykla 

 

5. https://www.igkb.org/start/ 

 

igkb – internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee 

Tarptautinė vandens telkinių apsaugos komisija Bodeno ežerui – tiems, kas domisi aplinkos, 

vandens telkinių apsauga 

 

6. https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/bodeno-ezeras-vienintelis-

europos-lopinelis-be-jokiu-sienu-639-549235 

 

Bodeno ežeras – vienintelis Europos lopinėlis be jokių sienų 

Tekstas apie Bodeno ežerą lietuvių kalba 
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