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Anglų kalbos vadovėlio Look 3 (A1) 

(National Geographic Learning 2018) 

R  E C E N Z I J A 

1. BENDRA INFORMACIJA: 

Autorius:   Daniel Barber 

Pavadinimas:                       Look 3 

Leidykla:  National Geographic Learning  

Leidimo metai: 2018 

ISBN                                  978-1-337-71091-6 

Dalykas:  Anglų (pirmoji užsienio) kalba 

Lygis:  (A1)  

Mokymo metai (klasė): III m.m. (4 kl.) 

Komplekto dalys: Mokinio knyga (Student’s book) su išteklių baze internete (Student 

Resources); 

Pratybų knyga (Workbook) su išteklių baze internete (Student 

Resources); 

 Mokytojo knyga su išteklių baze internete (Teacher Resources) bei 

Audio CD ir DVD;  

Nuotolinė mokymosi aplinka (Online Practise); 

Skaitinių serija (Reading Anthologies); 

Skaitmeninė interaktyvi mokinio knygos ir pratybų knygos versija 

(Classroom Presentation Tool); 

Mokomųjų kortelių komplektas (Flashcards) 

Serija:                                Look 3 - trečia dalis iš 6 lygių vadovėlių serijos. (Neskaičiuojant 

įvadinės kurso dalies Look STARTER). 

  

2. VADOVĖLIO KOMPLEKTO TURINIO VERTINIMAS: 

 2.1. Atitiktis bendrajai programai. 

Vadovėlis Look 3  skirtas ankstyvajam anglų kalbos mokymui, orientuotas į A1 kalbos 

mokėjimo lygį ir gali būti naudojamas anglų kaip 1-osios užsienio kalbos mokymui 

trečiaisiais mokymo(si) metais (4 klasėje). Vadovėlis tinkamas ugdyti šio lygio Bendrojoje 

programoje numatytas užsienio (anglų) kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas. 

 2.2. Dalyko, bendrųjų kompetencijų ugdymas ir metodika. 

Look – tai šiuolaikiškas, įspūdingomis National Geographic nuotraukomis ir 

gamtamoksliniais faktais praturtintas 7 lygių (skaičiuojant su įvadine kurso dalimi Look 
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STARTER) anglų kalbos mokymo(si) kursas vaikams, nuo Pre–A1 iki B1 (Pradedantis 

vartotojas – Pažengęs vartotojas) lygio pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Visas 

keturias kalbines kompetencijas: skaitymą, rašymą, klausymą ir kalbėjimą, mokiniai lavina 

pažindami realų, juos supantį pasaulį. Šio mokomųjų priemonių kurso ašis yra kalbos 

mokymasis ir vertybinių nuostatų stiprinimas per pasaulio pažinimą - skiriama ypatingai daug 

dėmesio vertybinių nuostatų integravimui į ugdymo turinį, kurios atsiskleidžia ne tik 

iliustracijose, bet taip pat ir tekstuose, klausymo užduotyse, kiekviename vadovėlio skyriuje 

plėtojama atskira vertybė, akcentuojama pasaulyje egzistuojanti įvairovė bei individo 

unikalumas. Ugdymo turinys sudarytas remiantis subalansuotu integruotų kalbinių įgūdžių 

lavinimo principu bei turinio ir kalbos integruoto mokymosi metodika (Content and Language 

Integrated Learning (CLIL)), kiekviename skyriuje integruotas bendrųjų 21 amžiaus gyvenimo 

gebėjimų ugdymas. Šie didaktiniai principai leidžia ugdyti dalyko ir bendrąsias kompetencijas, 

skatina mokinius bendradarbiauti, pažinti aplinkinį pasaulį, atlikti kūrybines veiklas, ugdyti 

visuomenines – kultūrines kompetencijas. 

 Kiekvienas Look 3 vadovėlio skyrius parengtas taip, kad mokiniai mokydamiesi 

anglų kalbos lavintų kritinį mąstymą, atrastų sąsajų su juos supančia aplinka. Vadovėlis 

paremtas žaidybinėmis, kūrybiškumą ir komunikaciją skatinančiomis užduotimis. Knygoje 

gausu nuotraukų iš National Geographic archyvų, skirtų įtraukti ir supažindinti mokinius su 

pasaulio reiškiniais, objektais, tokiu būdu įvedant į pagrindinę skyriaus temą. Mokytojo 

knygoje pateikti išsamūs įvadinių nuotraukų aprašymai, pateikiama rekomendacijų, kaip 

nagrinėti iliustracijas ir atskleisti temas. Didžioji dalis uždoučių siejamos su klausymu ir 

girdimos informacijos supratimu. Užduotys paremtos iliustracijomis – žodynas pateikiamas 

per realias objektų nuotraukas, gramatinės struktūros iliustruotos piešiniais, pristatomos 

dainose, per pavyzdžius. Vaizdine medžiaga paremtus tekstus lydi teksto suvokimo užduotys, 

kiekviename skyriuje yra fonetikos poskyris, kur supažindinama su žodžių sandaros 

ypatumais, skaitymo (žodžių tarimo) taisyklėmis. Mokytojo knygoje kiekviename skyriuje 

pateikiamos rekomendacijos kaip diferencijuoti užduotis skirtingų gebėjimų mokiniams. 

 Look serijos vadovėlių kursas parengtas atsižvelgiant į šiuolaikinę mokymo(si) 

aplinką, kai derinamos spausdintinės ir skaitmeninės mokymo(si) priemonės. Prie įprastų 

mokymo(si) elementų – vadovėlio, pratybų knygos, garso ir vaizdo įrašų plokštelių, priderinta 

virtuali mokymo(si) aplinka, parengtas interaktyvių priemonių paketas, kurį mokytojas gali 

naudoti darbui išmaniojoje lentoje.  

   2.3 Išskirtinės virtualios ekskursijos (School Trip). 

Visose septyniose Look serijos vadovėlių dalyse yra parengtos video pamokos, kurių metu 

mokiniai peržiūrėję DVD įrašus įtvirtina ir papildo skyriuje išmoktą medžiagą. Look 1 – 
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Look 6  serijos išskirtinumas – projektinės pamokos – virtualios kelionės po pasaulį. Šios 

pamokos parengtos taip, kad leidžia mokiniams nepaliekant klasės nuvykti į tolimiausius 

žemės kampelius ir susipažinti su jų kultūriniais ar geografiniais objektais. Kiekviena kelionė 

pradedama didele, spalvinga, intriguojančia nuotrauka iš National Geographic lobyno, kuri 

rekomenduojama kaip pamokos įvadas prieš video medžiagos peržiūrą. Šalia nuotraukos 

pateikiamos 4 su pamokos tema susijusios užduotys: užduotis prieš peržiūrint vaizdinę 

medžiaga, užduotis skirta pildyti peržiūros metu, užduotis pildoma po video peržiūros, 

kūrybinė užduotis, kurioje progą atsiskleisti ras skirtingus mokymosi gebėjimus turintys 

mokiniai. Look 3 vadovėlis siūlo 4 virtualias keliones: į šiaurinę Europos dalį – susipažinti su 

šiaurės elniais; į Antarktidą, į senovinį Taos kaimą Jungtinėse Valstijose, į Naująją Zelandiją. 

 2.4 Vadovėlio sandara. 

Vadovėlio komplektą sudaro šios dalys: 

▪ Mokinio knyga (Student’s Book) su išteklių baze internete (Student Resources): 

- 12 skyrių, kiekvienas suskirstytas į žodyno, gramatikos, skaitymo, fonetikos, dainos / 

verybių puoselėjimo poskyrius; po kiekvieno skyriaus yra video peržiūros puslapis, kas du 

skyriai – jungtinės kartojimo užduotys, kurias atlikę mokiniai gali pasimatuoti ir įsivertinti 

savo pasiekimus, 8 puslapiai virtualių kelionių, 3 puslapiai kalbinės praktikos užduočių 

(Function 1,2,3), 4 žaidimai išeito kurso pakartojimui, 4 papildomų skaitinių tekstai. 

▪ Pratybų knyga (Workbook) su išteklių baze internete (Student Resources) – vadovėlio 

priedas. Kiekvienam vadovėlio skyriui, skaitinių puslapiams, žaidimamas ir virtualioms 

kelionėms pateiktos papildomos užduotys, Kembridžo universiteto anglų kalbos lygio 

nustatymo testas MOVERS lygmeniu, gramatinių struktūrų santrauka su užduotimis, 

žodžių ir frazių pokalbiui palaikyti kasdieninėse situacijose santrauka (Functions), teminių 

žodžių ir frazių sąrašas (246 leks. vnt.). 

▪ Nuotolinė mokymosi aplinka (Online Practice) – audio ir video įrašai, papildomos 

užduotys, žaidimai, žinių patikrinimo užduotys. Mokytojas prisijungęs prie savo aplinkos, 

gali matyti mokinių darbą ir rezultatus. Virtuali aplinka pasiekiama su prisijungimo kodu. 

▪ Mokytojo knyga su vadovėlio CD ir DVD (Teacher’s Book with Student’s Book Audio 

CD and DVD) bei papildomų išteklių baze internete (Teacher Resources) – metodinės 

rekomendacijos, vadovėlio puslapis su šalia esančiais paaiškinimais ir patarimai, kaip 

planuoti bei vesti pamokas, papildoma informacija apie vadovėlyje pateiktas nuotraukas ir 

video medžiagą, pratybų knygos atsakymai; Audio CD diske pateikti visi garso įrašai 

reikalingi vadovėlio užduotims atlikti; DVD diske pateikti visi video įrašai reikalingi 

vadovėlio užduotims atlikti; internetinėje išteklių bazėje (prisijungimo kodas mokytojo 

knygos viršelio vidinėje pusėje) pateikti visi vadovėlio, pratybų knygos, papildomų 
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skaitinių knygų garso ir vaizdo įrašai, metodinės rekomendacijos ir patarimai, kiekvieno 

skyriaus, jungtiniai (pusės / viso kurso) testai, vertinimo aprašai, užduočių atsakymai, 

garso ir video įrašų transkribai. 

▪ Skaitmeninė interaktyvi mokinio knygos ir pratybų knygos versija (Classroom 

Presentation Tool) – demonstraciniai vadovėlio ir pratybų knygos puslapiai su įdiegtomis 

klausymo, video peržiūros funkcijomis ir interaktyviais mokomaisiais žaidimais. 

▪ Mokomųjų kortelių komplektas (Flashcards) – vienpusės kortelės žodynui mokytis. 

Kiekvieno skyriaus teminių ir fonetikos žodžių iliustracijos. 

▪ Skaitinių serija (Reading Anthologies) –  6 vadovėlio turinį praturtinančios, papildomo 

(užklasinio) skaitymo knygelės su garso įrašais ir teksto suvokimo užduotimis. 

 Vadovėlyje pateikiama medžiaga apima 84 pamokas neįtraukiant papildomų 

puslapių su žaidimais, kalbine praktika ir virtualiomis kelionėmis, be kontrolinių testų. 

Rekomenduojama, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, derančius tarpusavyje poskyrius pagal 

poreikį jungti į vieną pamoką. Teminė vadovėlio sandara: 

Įvadinis skyrius – asmeniniai daiktai, apranga, namai, šeima, skaičiai iki 100; 

1 skyrius – pasaulis, valstybių pavadinimai; 

2 skyrius – gyvenamoji aplinka; 

3 skyrius – talka, buities darbai; 

4 skyrius – žaidimai, pomėgiai; 

5 skyrius – maistas; 

6 skyrius – laukiniai gyvūnai; 

7 skyrius – žmogaus išvaizda; 

8 skyrius – sveikata; 

9 skyrius – mano miestas; 

10 skyrius – senovės civilizacijos; 

11 skyrius – lauko pramogos; 

12 skyrius – atostogos. 

3. IŠVADOS: 

Look 3 vadovėlis padeda ugdytis Bendrosiose programose numatytas vertybines nuostatas, 

bendruosius gebėjimus ir 3-4 klasės koncentre numatytas dalyko žinias, supratimą ir 

gebėjimus. 

Vadovėlis Look 3 atitinka Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių 

atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo (patvirtinto 2019 m. 

birželio 26 d. ŠMSM įsakymu Nr. Nr. V-755) numatytus reikalavimus. 
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