Turinys

3 skyrius. SKAITAU IR MOKAUSI SUVOKTI TEKSTUS (tęsinys) \ 6
38 pamoka. Mokausi suvokti istorinį ir kultūrinį kontekstą:
lietuvių raštijos pradžia \ 6
39 pamoka. Mokausi suvokti istorinį ir kultūrinį kontekstą:
pirmoji lietuviška knyga \ 9
40 pamoka. Vakarinis lietuvių rašomosios kalbos variantas:
Jonas Bretkūnas \ 11
41 pamoka. Vidurinis lietuvių rašomosios kalbos variantas:
Mikalojus Daukša \ 12
42 pamoka. Rytinis lietuvių rašomosios kalbos variantas:
Konstantinas Sirvydas \ 13
4 skyrius. NAGRINĖJU SINTAKSĘ IR SKYRYBĄ \ 16
43 pamoka. Sudėtinių prijungiamųjų sakinių samprata \ 17
44 pamoka. Šalutiniai veiksnio ir papildinio sakiniai \ 21
45 pamoka. Šalutiniai pažyminio ir tarinio sakiniai \ 23
46 pamoka. Šalutiniai vietos ir laiko aplinkybės sakiniai \ 25
47 pamoka. Šalutiniai būdo ir kiekybės aplinkybės sakiniai \ 26
48 pamoka. Šalutiniai priežasties, sąlygos ir nuolaidos
aplinkybės sakiniai \ 28
49 pamoka. Šalutiniai tikslo aplinkybės sakiniai \ 31
50 pamoka. Šalutinių sakinių laipsniai \ 33
51 pamoka. Šalutinių sakinių sinonimai \ 36
52 pamoka. Šalutiniai sakiniai ir įterpiniai \ 38
53 pamoka. Vienarūšiai šalutiniai sakiniai \ 40
54 pamoka. Šalutinių sakinių skyryba \ 43
5 skyrius. RAŠAU IR KURIU TEKSTUS \ 48
55 pamoka. Ką žinau apie rašymo procesą \ 49
56 pamoka. Teksto sandara. Kuo skiriasi motyvacinio laiško
ir recenzijos komponavimas N51
57 pamoka. Kodėl svarbu mokėti argumentuoti ir tinkamai
išdėstyti argumentus \ 53

58 pamoka. Rašau, taisau, tobulinu \ 55
59 pamoka. Mokausi cituoti, žinau citatų paskirtį \ 60
60 pamoka. Perfrazuoju, žinau kabučių paskirtį \ 62
61 pamoka. Rašau esė \ 65
62 pamoka. Skiriu pagrindinę mintį, argumentus,
kontrargumentus, darau išvadas \ 67
63 pamoka. Žinau, kas yra loginiai ir emociniai argumentai \ 69
64 pamoka. Mokausi rašyti konkrečiai, logiškai ir vaizdingai \ 72
6 skyrius. TIRIU IR VERTINU KALBINĘ APLINKĄ \ 76
65 pamoka. Tarmė ir pusiau tarminė kalba. Lietuvių tarmės \ 77
66 pamoka. Aukštaičių tarmė (I). Vakarų aukštaičių kalbiniai bruožai \ 81
67 pamoka. Aukštaičių tarmė (II). Pietų aukštaičių kalbiniai bruožai \ 85
68 pamoka. Aukštaičių tarmė (III). Rytų aukštaičių kalbiniai bruožai \ 86
69 pamoka. Žemaičių tarmė: skirstymas ir pagrindiniai bruožai \ 89
70 pamoka. Kaip kinta kalba: kalbinės aplinkos tyrimas (I).
Projekto apmatai \ 93
71 pamoka. Kaip kinta kalba: kalbinės aplinkos tyrimas (II).
Projekto rašymas \ 95
72 pamoka. Kaip kinta kalba: kalbinės aplinkos tyrimas (III).
Projekto pristatymas \ 97
7 skyrius. PRISIMENU IR APIBENDRINU \ 100
73 pamoka. Rašau, kalbu viešai, diskutuoju su bendraamžiais \ 100
74 pamoka. Kartoju ir apibendrinu sudėtinio prijungiamojo sakinio
skiriamuosius požymius. Kartoju šalutinių sakinių rūšis \ 105
75 pamoka. Kartoju ir apibendrinu vienarūšius šalutinius sakinius
ir šalutinių sakinių sinonimus \ 106
SUTRUMPINIMAI
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\ 110

