Šiaulių miesto 7 klasių mokinių anglų kalbos konkursas - popietė
“Healthy Body – Healthy Mind”
(renginio pavadinimas)

Data, trukmė: 2012-10-25; 1,30 val.
Dalyviai (klasė, būrelis, mokinių grupė):
7A/B klasių mokiniai ir anglų kalbos mokytoja
Rita Ramonienė.
Dalyvių skaičius: 5 mokiniai.
Renginio forma (šventė, išvyka, ekskursija,
popietė, konkursas, varžybos, konferencija,
akcija, projektas ir kt.): Konkursas-popietė.
Organizatoriai: Šiaulių Dainų progimnazijos
anglų kalbos mokytoja V. Matuzevičienė ir 7-os
klasės mokiniai.
Socialiniai partneriai: Šiaulių Dainų
progimnazijos administracija, miesto anglų
kalbos mokytojos.
Konkurso-popietės tikslas: Skatinti mokinius domėtis bei komunikuoti anglų kalba. Patobulinti savo
sveikatos įgūdžius. Praplėsti mokinių anglų kalbos žinias, akiratį. Įdomiai praleisti laiką.
Konkurso-popietės veikla: (trumpas turinys, aplinka, ištekliai): Konkurse dalyvavo mokiniai iš septynių
miesto progimnazijų (Rėkyvos, Ragainės, Rasos, Gytarių, Juventos, Gegužių, Romuvos) bei jų anglų kalbos
mokytojos. Kiekvienoje komandoje buvo po penkis mokinius.
Renginio pradžioje kiekviena komanda pristatė savo sveiko maisto patiekalus, papasakojo įvairių produktų ir
juose esančių vitaminų bei mineralų naudą augančiam organizmui. Mokiniai buvo persirengę virėjais,
konditeriais ir išradingai pasirodė. Patiekalai buvo įvairūs, tai ir sveikuoliški avižinių dribsnių sausainiai, įvairūs
morkų bei moliūgų pyragai, natūralių morkų sultys bei įspūdingas sveikuolių mėgstamas tortas.
Popietės metu organizatoriai mokinius supažindino ir su kūrybinėmis užduotimis. Jie turėjo kuo greičiau
sudėlioti ir suklijuoti (iš įvairiai sukarpytų kvadratėlių) sveiko maisto piramidę ir ją pristatyti. Organizatoriai,
naudodamiesi IKT, demonstravo ekrane tikrus virėjus, kurie dainavo “Sveikų salotų” dainą, vaizduodami
gaminimo procesą. Mokiniai, iš jiems pateiktų sakinių lapeliuose ir klausydami dainos, turėjo teisingai atrinkti ir
taisyklingai sudėlioti girdėtos dainą tekstą eilės tvarka. Užduotis buvo įdomi, įtraukianti į darbą visus komandų
narius. Taip pat konkurso metu mokiniai , naudodaniesi “ABC”, turėjo iššifruoti posakius bei patarles sveiko
maisto tema bei, pasirinkus norimą skaičių, naudojant IKT, mokiniai atliko “Twenty Questions” testą. Jie sakė
norimą skaičių ir, gavę klausimą, turėjo į jį atsakyti. Visi klausimai buvo susieti su sveikais produktais (vaisiai,
daržovės).
Komandos, gerai atlikusios užduotis, gaudavo po obuolį. Pagal surinktų obuolių skaičių buvo skirstomos
prizinės vietos. Visos komandos buvo apdovanotos saldainiais, o mokytojos - padėkos raštais už mokinių
parengimą konkursui.
Renginio pabaigoje visi dalyviai vaišinosi sveikais patiekalais, dalijosi receptais.
Rezultatai: Mokiniai, dalyvaudami šventėje, praplėtė savo žinias, dalyvavo sveiko maisto anglų kalbos
konkurse, patobulino savo sveikos gyvensenos įgūdžius, išmoko labiau bendrauti bei bendradarbiauti
tarpusavyje, likti kūrybingais, žingeidžiais.
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