
 

Kaip mokytis anglų kalbos 
 

Kalbų mokymasis plečia akiratį, gerina atmintį, skatina pažinti kitų tautų kultūras 
 

 

1. Mokydamiesi pavienių žodžių, pavyzdžiui, daiktavardžių juos siekite su 

konkrečiais daiktais arba, jei tai neįmanoma, pasitelkite vaizdinius. Užsirašykite 

naują žodį į savo žodynėlį kartu su jo tarimu. Išmokite ir reguliariai kartokite. 

 

2. Naujus žodžius mokykitės garsiai (uždengę lietuviškas arba angliškas reikšmes 

pakaitomis): juos ištarkite ir pamėginkite užrašyti. Veiksmažodžius ( ypatingai 

frazinius ), įvairius pasakymus stenkitės mokytis frazėmis t.y. tam tikrame 

kontekste su reikalingais prielinksniais, pavyzdžiui, wait for (a friend) arba 

sudėtingesnis: get on (well) with (your classmates). 

 

3. Žodžiai ir frazės yra daugiareikšmiai, tačiau nesistenkite išmokti kuo daugiau 

žodžių ar frazių reikšmių iškart, bet remkitės visų pirma ta reikšme, kuria buvo 

pavartotas žodis ar frazė konkrečiame kontekste. 

 

4. Būdvardžius ar net veiksmažodžius mokykitės pasitelkdami sinonimų bei 

antonimų principą: išmokus tam tikrą žodį, kodėl gi nepagalvojus, koks bus 

priešingos ar panašios reikšmės žodis? Tokiu būdu turtinamas asmeninis 

žodynas. 

 

5. Tekstus skaitykite garsiai namuose, tokiu būdu lavinsite anglų kalbos tarimą. 

Vien tik skaityti pamokoje nepakanka. 

 

6. Klausykitės kuo daugiau angliškų tekstų, taip pripratinsite savo „ausį“ prie anglų 

kalbos ir klausymo užduotys pamokoje taps žymiai lengvesnės ir įdomesnės. 

 

7. Skaitykite kuo daugiau angliškų tekstų jus dominančiomis temomis, stenkitės 

pajusti malonumą iš skaitymo. Skaitydami nepulkite versti nežinomų žodžių 

(užtenka vieną kitą), stenkitės naujus žodžius suprasti iš konteksto.  

 

8. Atidžiai klausykitės pamokos metu, mintyse dėliokite sakinius bei garsiai 

išsakykite savo mintis angliškai nekreipdami dėmesio į klaidas ar bendraklasių 

komentarus. Supraskite, jog klaida – tai galimybė tobulėti. Nedrąsieji – mąstykite 

angliškai, išsakykite savo mintis raštu. 

 

9. Atlikite rašto darbus kūrybiškai, leiskite sau šiek tiek paeksperimentuoti. Tačiau 

atminkite, kad rašyme taisyklingumas yra labai svarbus. Rašymas – tai galimybė 

pasakyti daugiau nei įprastai, išsakyti daug įdomių idėjų, pademonstruoti savo 

intelektą bei gebėjimą dėstyti mintis. 

 

 

 



 

10.  Sisteminkite gramatinę medžiagą. Tai ką užsirašysite į savo sąsiuvinį bus lengva  

suprasti ir pakartoti. Nuolat kartokite netaisyklingų veiksmažodžių formas. 

Svarbu ir tarimas, ir žodžio rašyba. Turėkite netaisyklingų veiksmažodžių lentelę 

prie savęs. 

 

11.  Daug mąstykite ir kalbėkite anglų kalba. Nepasitenkinkite vien pamokomis. 

Raskite laiko bendrauti angliškai su panašaus lygio ar stipresniu pašnekovu 

(svarbu rasti bendrų kalbėjimo temų). Bendraukite 2-3 kartus per savaitę vienas 

su kitu vien tik angliškai po 10-15min. ar net 1-2val. kaskart (priklauso nuo 

kalbos mokėjimo lygio) ir taip plėskite savo aktyvųjį kalbėjimui taip reikalingą 

žodyną. Iš pradžių bus sudėtinga, bet po 2-3 mėn. seksis keliskart lengviau t.y. 

pajusite didžiulį skirtumą.  
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