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0-4 Skyriai Ados 1 A1.1 45h
Salut ! • J’adore ! • J’habite en 

Suisse • Ma famille

Pasakykite, ką žinote apie frankofoniškas šalis • Supraskite prancūziškus žodžius • Pasisveikinkite ir 

prisistatykite (jūsų vardas ir amžius) • Pažinkite abėcelę, susipažinkite su prancūzų kalbos garsais, 

pasakykite paraidžiui • Kaip elgtis klasėje? • Prisistatykite ir pristatykite kitą  (jo vardas, amžius, 

miestas, tautybė, profesija) • Pakalbėkite apie gimtadienius ir kitas šventes • Pakalbėkite apie 

gyvūnus • Pakalbėkite apie mėgstamas šalis ir apie tas, kurias norite aplankyti • Pakalbėkite apie 

tautybes ir kalbas • Pakalbėkite apie save ir savo pomėgius • Pakalbėkite apie šeimos narius ir jų 

išvaizdą • Pakalbėkite apie drabužius • Pakalbėkite apie žmonių charakterius

Susipažinkite su grupės draugais • Prisistatykite ir pieškite • Kokie žodžiai geriausiai apibūdina 

Prancūziją? • Sukurkite plakatą su patarimais ir taisyklėmis, kaip elgtis klasėje • Pristatykite 

įžymų žmogų • Sukurkite kalendorių • Pasidalinkite mėgstamiausio gyvūno nuotraukomis • 

Sukurkite naujo moksleivio anketą • Pasakykite, kuriose šalyse gyvena įžymūs žmonės • 

Sukurkite lentelę apie bendraklasių žinomas kalbas • Sukurkite plakatą ir pakalbėkite apie savo 

pomėgius • Sukurkite video, pristatantį jūsų klasę • Sukurkite komiksų personažą ir aprašykite jo 

išvaizdą • Pristatykite įžymaus žmogaus aprangos stilių • Įsivaizduokite pokalbį su serialo 

aktoriumi • Sukurkite komiksų personažą ir jo pasaulį

5-8 Skyriai Ados 2 A1.2 45h
Le collège • Ma semaine • Mon 

quartier • Je me sens bien

Pakalbėkite apie profesijas ir tvarkaraščius • Pakalbėkite apie mokyklą (klasės draugus ir 

mokytojus) • Pakalbėkite apie sportą ir popamokinę veiklą • Pakalbėkite apie dienos įvykius ir 

kasdieninę veiklą • Pakalbėkite apie užsiėmimus savaitgaliais ir po pamokų • Pakalbėkite apie 

laisvalaikį • Pasiūlyti, priimti ir atsisakyti • Pakalbėkite apie miestą ir rajoną  • Susiorientuokite ir 

duokite nuorodas • Apsipirkinėjimas • Pakalbėkite apie kūno dalis ir jausmus  • Pakalbėkite apie 

stresą ir kaip jį suvaldyti • Pakalbėkite apie emocijas ir savijautą

Sukurkite vampyrui pamokų tvarkaraštį • Pristatykite savo mokyklą, draugus ir mokytojus • 

Sukurkite plakatą apie savo laisvalaikį ir popamokinę veiklą • Sukurkite tobulą mokyklą • 

Padarykite albumą su gražiausiomis dienos akimirkomis • Sugalvokite užsiėmimą • Sukurkite 

programą savaitgaliui • Pristatykite savo miestą arba rajoną • Sukurkite lankstinuką apie savo 

miestą • Suorganizuokite išpardavimą savo klasėje • Sukurkite savo rajono maketą • Sukurkite 

programą mokyklai • Pasakykite, ko reikia laimingai dienai • Kokie žodžiai geriausiai apibūdina 

laimę? • Sukurkite video su patarimais, kaip būti sveiku ir stipriu

1-4 Skyriai Ados 3 A2.1 45h
Bon appétit ! • Mes intérêts • 

Sur la route • Recyclons !

Pakalbėkite apie maistą ir mėgstamus produktus • Pakalbėkite apie patiekalus ir skonius • 

Pakalbėkite apie pirkinių sąrašą ir padarykite užsakymą • Pakalbėkite apie mokslus ir profesijas • 

Pristatykite vasaros planus • Pasidalinkite savo sugebėjimais • Papasakokite apie savo keliones • 

Pakalbėkite apie klimatą • Aprašykite kokią nors vietą ir pasidalinkite užsiėmimų idėjomis • Kaip 

teisingai rūšiuoti ir kam to reikia • Pasiūlykite apsikeisti daiktais, kurių nebenaudojate

Sukurkite originalų patiekalą • Papasakokite apie tobulą valgį  • Sukurkite savo restorano meniu 

• Sukurkite meniu prancūziškos virtuvės dienai mokykloje • Sukurkite projektą, skirtą solidariai 

vasarai • Suorganizuokite diskusijas ir pasidalinkite žiniomis • Įsivaizduokite 2050-tųjų diskusijas • 

Įsivaizduokite atostogas • Sukurkite šalį • Pasakykite lankytinas vietas savo mieste • Parašykite 

knygelę apie įsivaizduojamą kelionę • Sukurkite transporto priemonę • Sukurkite "tutorialą" • 

Sukurkite ekologišką programą mokyklai

5-8 Skyriai Ados 4 A2.2 45h
Connectés • La maison • 

Fictions • Engagés

Aprašykite kasdien naudojamus daiktus, pakalbėkite apie ateities produktus • Pakalbėkite apie 

socialinius tinklus ir programėles (jų atsiradimo istorijos ir naudojimas) • Pakalbėkite apie pavojus, 

sutinkamus internete ir patarkite, kaip tinkamai ir saugiai juo naudotis • Aprašykite namą ir 

pakalbėkite apie viduje esančius baldus • Palyginkite namus ir baldus • Aprašykite kambarį ir 

pakalbėkite apie namų ruošos veiklas • Pakalbėkite apie žanrus ir filmus, pasakykite savo 

nuomonę apie knygą, filmą, serialą • Pasidalinkite istorijomis • Apibendrinkite ir rekomenduokite 

fantastinę istoriją • Pakalbėkite apie pasaulyje esančias problemas ir aptarkite, kaip su jomis kovoti 

• Sukurkite plakatus, paaiškinkite, kaip ir kodėl turime prisidėti • Paaiškinkite, kaip padėti kitiems, 

pakalbėkite apie solidarumą savo mokykloje

Įsivaizduokite ateities produktą • Sukurkite anketą apie socialinių tinklų naudojimą • 

Įsivaizduokite dieną be naujųjų technologijų • Sukurkite telefono programėlę • Nupieškite tobulo 

namo planą • Dekoruokite kambarį • Kokia yra pati mėgstamiausia ir nemėgstamiausia namų 

ruošos veikla klasėje? • Aplankykite gyvenamąją vietą • Interviu su bendraklasiais • Paskaitykite 

pasaką • Sukurkite sąrašą su 10 mėgstamiausių knygų ir filmų klasėje • Tapkite "youtuberiais" - 

parekomenduokite knygą, filmą arba serialą • Pristatykite asociaciją •  Parašykite klasės 

solidarumo susitarimą • Sukurkite įvairius susitarimus

1-4 Skyriai Ados 5 B1.1 45h
A table ! • Voyages • Demain • 

Mon monde

Pakalbėkite apie patiekalus ir valgymo taisykles • Pakalbėkite apie skonius ir valgymo įpročius • 

Pakalbėkite apie receptus ir maisto eikvojimą • Papasakokite apie atostogas • Aprašykite miestus, 

pakalbėkite apie paminklus ir lankomas vietas • Pakalbėkite apie patirtis ir papasakokite apie 

kelionės maršrutus • Pakalbėkite apie ateities būstą • Pakalbėkite apie ateities išsilavinimą ir 

miestus  • Įsivaizduokite ateities miestą • Pakalbėkite apie santykius su šeima • Pakalbėkite apie 

savo bendraklasius ir mokytojus • Pakalbėkite apie draugus  

Pasidarykite savo valgymo įpročių lentelę • Pristatykite savo šaldytuvą klasei • Sukurkite atliekų 

sumažinimo būdą • Pristatykite tokios pačios spalvos maistą • Pakalbėkite savo įsivaizuojamą 

kelionę • Sukurkite viktoriną apie frankofoniškus miestus  • Pristatykite kelionės maršrutą • 

Pristatykite miestą garsinio atviruko pagalba • Įsivaizduokite ateities namo planą • Sukurkite 

plakatą ir pristatykite ateities mokyklą • Įsivaizduokite, kaip pasikeis kasdieninis gyvenimas 

ateityje • Pristatykite, kaip pasikeis jūsų miestas ateityje • Įsivaizduokite tėvų ir paauglių dialogą 

• Parašykite padėką mokytojams • Sukurkite prezentaciją savo draugų ratui • Sukurkite video 

apie tai, kas yra svarbu klasei 

5-8 Skyriai Ados 6 B1.2 45h

A vos marques • Informons-

nous • Ma musique • Mes 

origines

Pakalbėkite apie sportą ir varžybas • Pakalbėkite apie tai, kaip sportas veikia kūną • Aptarkite su 

sportu susijusias temas • Pakalbėkite apie komunikacijos būdus • Pakalbėkite apie "fake news" • 

Pakalbėkite apie jus dominančias temas • Pakalbėkite apie muzikos žanrus ir muzikos 

instrumentus • Pakalbėkite apie muzikinius prisiminimus ir muzikos kūrinius • Pateikite savo 

nuomonę apie muzikos kūrinį • Pakalbėkite apie savo kilmę • Pakalbėkite apie istorinį laikotarpį 

• Pakalbėkite apie žodžių prigimtį ir kultūrinius panašumus  

Pristatykite sporto varžybas • Sukurkite sporto programą draugams • Sugalvokite daiktą, susijusį 

su sportu • Sukurkite sporto programą klasei • Pristatykite objekto vystymąsi • Sugalvokite "fake 

news" • Sukurkite mokyklos laikraštį  • Parašykite naujienų pavadinimus • Sukurkite muzikos 

festivalio plakatą • Pristatykite dainas, susijusias su prisiminimais • Pristatykite muzikos albumą • 

Sukurkite frankofoniškų dainų grojaraštį • Parašykite poemą apie frankofonišką šalį • Sukurkite 

miesto istorijos laiko juostą • Sukurkite plakatą su mėgstamiausiais prancūziškais žodžiais • 

Sukurkite koliažą apie tai, kas daro įtaką

Nežinoma Ados 7 B1.3 45h Nežinoma

Nežinoma Ados 8 B1.4 45h Nežinoma
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