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Eil. 

Nr. 

Būrelio pavadinimas 

Mokytojo v., pavardė 

Neformaliojo švietimo būrelio veikla 

1.  Kęstas Karsokas 

,,Sportniai žaidimai“, 5-6 kl., 2 val. 

Mokiniai, iš savo neformalaus ugdymo srities gaus nuorodas, kaip karantino metu, namų 

sąlygomis gali sportuoti, bus supažindinti su teorine medžiaga. Mokslo metų pabaigoje 

aptarsime praktinę ir teorinę veiklą. Akcentas karantino metu, skatinti mokinius 

sistemingai užsiimti fizine veikla. 

2.  Kęstas Karsokas 

,,Tinklinio būrelis“, 7-8 kl., 2 val. 

Mokiniai, iš savo neformalaus ugdymo srities gaus nuorodas, kaip karantino metu, namų 

sąlygomis gali sportuoti, bus supažindinti su teorine medžiaga. Mokslo metų pabaigoje 

aptarsime praktinę ir teorinę veiklą. Akcentas karantino metu, skatinti mokinius 

sistemingai užsiimti fizine veikla. 

3.  Kęstas Karsokas 

,,Sportniai žaidimai“, 1-4 kl. 2 val. 

Mokiniai, iš savo neformalaus ugdymo srities gaus nuorodas, kaip karantino metu, namų 

sąlygomis gali sportuoti, bus supažindinti su teorine medžiaga. Mokslo metų pabaigoje 

aptarsime praktinę ir teorinę veiklą. Akcentas karantino metu, skatinti mokinius 

sistemingai užsiimti fizine veikla. 



4.  Asta Juknienė 

,,Play and learn, learn and play“, 5-8 kl., 2 val. 

1. Naudojantis interneto pagalba praktikuoti žaidimą (dauguma moksleivių turi nuosavas 

smiginio lentas ir strėlytes) ir siųsti savo rezultatus.  

2. Atsisiųsti ir išbandyti nemokamą programą savo kompiuteryje arba telefone: 

http://www.dartsfederacija.lt/download.php?view.12  

3. Mokytis pagrindinių uždarymų kombinacijų teoriškai ir praktiškai, naudojant 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&ua

ct=8&ved=2ahUKEwiEtsfE1sfoAhUL3KQKHaIvBisQFjAWegQIAhAB&url=http%3A

%2F%2Fdartsinfoworld.com%2Fdarts-checkout-

table%2F&usg=AOvVaw2LBjR2jd1_YyOcX82PhdtP 

 4.Susipažinti su Lietuvos sportininkų geriausiais pasiekimais ir paruošti pristatymą. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uac

t=8&ved=2ahUKEwi-

htry0sfoAhXKw6YKHRR9C90QFjACegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sportu

okime.lt%2Fsporto-saku-taisykles%2Fitem%2F241-smiginis-darts-taiklumo-sporto-

taisykles&usg=AOvVaw3mk_tseVA9yhXUws5Evxfw 

 

 

 

 

5.  Virgina Galiauskienė 

,,Tautiniai šokiai“, 1 val.  6a klasė 

Šokių paieška ir žingsnelių mokymasis YouTube (pagal mokiniams nusiųstą nuorodą) 

pagalba, šokių mokymasis, filmuotos medžiagos siuntimas, peržiūra 

6.  Virgina Galiauskienė 

,,Šiuolaikiniai šokiai“  ,6-7 kl., 2 val. 

Šokių paieška ir žingsnelių mokymasis YouTube (pagal mokiniams nusiųstą nuorodą) 

pagalba, šokių mokymasis, filmuotos medžiagos siuntimas, peržiūra 

7.  Virgina Galiauskienė 

,,Ritminiai šokiai“, 5 kl., 1 val. 

Šokių paieška ir žingsnelių mokymasis YouTube (pagal mokiniams nusiųstą nuorodą) 

pagalba, šokių mokymasis, filmuotos medžiagos siuntimas, peržiūra 

8.  Virgina Galiauskienė 

,,Tautiniai šokiai“ , 5e kl. 1 val.,  

Šokių paieška ir žingsnelių mokymasis YouTube (pagal mokiniams nusiųstą nuorodą) 

pagalba, šokių mokymasis, filmuotos medžiagos siuntimas, peržiūra 

9.  Virgina Galiauskienė 

,,Tautiniai šokiai“ , 8f kl. merginos 2 val. 

Šokių paieška ir žingsnelių mokymasis YouTube (pagal mokiniams nusiųstą nuorodą) 

pagalba, šokių mokymasis, filmuotos medžiagos siuntimas, peržiūra 

10.  Julė Mačiulienė 

,,Knygos bičiulių būrelis‘‘ 5-7 kl., 1 val. 

Susipažįsta su šventės atsiradimo istorija, tradicijomis. Persiunčiu kreipimosi į 

skaitytojus tekstą, plakatą. https://www.ibbylietuva.lt/vaiku-knygos-diena 

Persiunčiu savo parengtas skaidres apie rašytoją, jo kūrybą. PDF formatu skaito pasaką 

,,Mergaitė su degtukais“. 

Peržiūri pasakos ,,Mergaitė su degtukais ekranizaciją. 

https://www.youtube.com/watch?v=om_UpVusD5g 

Klauso  audio įrašų ,,Gražiausios lietuviškos pasakos“. 

https://www.youtube.com/watch?v=3ubCrJI6TyM&f 

Kokias knygas turiu namuose: Mano įdomiausia vaikystės knyga“ . Fotografuoja ir 

siunčia nuotraukas. 

Sprendžia kryžiaždį ,, Biblioteka“. Word formatu persiunčiu el. paštu arba Tamo. 

Susipažįsta su gražiausiomis pasaulio bibliotekomis, jų atsiradimo istorija. 

http://www.dartsfederacija.lt/download.php?view.12
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEtsfE1sfoAhUL3KQKHaIvBisQFjAWegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fdartsinfoworld.com%2Fdarts-checkout-table%2F&usg=AOvVaw2LBjR2jd1_YyOcX82PhdtP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEtsfE1sfoAhUL3KQKHaIvBisQFjAWegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fdartsinfoworld.com%2Fdarts-checkout-table%2F&usg=AOvVaw2LBjR2jd1_YyOcX82PhdtP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEtsfE1sfoAhUL3KQKHaIvBisQFjAWegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fdartsinfoworld.com%2Fdarts-checkout-table%2F&usg=AOvVaw2LBjR2jd1_YyOcX82PhdtP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEtsfE1sfoAhUL3KQKHaIvBisQFjAWegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fdartsinfoworld.com%2Fdarts-checkout-table%2F&usg=AOvVaw2LBjR2jd1_YyOcX82PhdtP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-htry0sfoAhXKw6YKHRR9C90QFjACegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sportuokime.lt%2Fsporto-saku-taisykles%2Fitem%2F241-smiginis-darts-taiklumo-sporto-taisykles&usg=AOvVaw3mk_tseVA9yhXUws5Evxfw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-htry0sfoAhXKw6YKHRR9C90QFjACegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sportuokime.lt%2Fsporto-saku-taisykles%2Fitem%2F241-smiginis-darts-taiklumo-sporto-taisykles&usg=AOvVaw3mk_tseVA9yhXUws5Evxfw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-htry0sfoAhXKw6YKHRR9C90QFjACegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sportuokime.lt%2Fsporto-saku-taisykles%2Fitem%2F241-smiginis-darts-taiklumo-sporto-taisykles&usg=AOvVaw3mk_tseVA9yhXUws5Evxfw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-htry0sfoAhXKw6YKHRR9C90QFjACegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sportuokime.lt%2Fsporto-saku-taisykles%2Fitem%2F241-smiginis-darts-taiklumo-sporto-taisykles&usg=AOvVaw3mk_tseVA9yhXUws5Evxfw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-htry0sfoAhXKw6YKHRR9C90QFjACegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sportuokime.lt%2Fsporto-saku-taisykles%2Fitem%2F241-smiginis-darts-taiklumo-sporto-taisykles&usg=AOvVaw3mk_tseVA9yhXUws5Evxfw
https://www.ibbylietuva.lt/vaiku-knygos-diena
https://www.youtube.com/watch?v=om_UpVusD5g
https://www.youtube.com/watch?v=3ubCrJI6TyM&f


https://idomu.lt/pasaulis/9-graziausios-bibliotekos-pasaulyje 

Tęsiame pažintį. 

https://idomu.lt/pasaulis/9-graziausios-bibliotekos-pasaulyje 

Stebi edukacinę vaizdo medžiagą, kaip pasenusią knygą prikelti antram gyvenimui: kuria 

pasakų personažus. 

https://www.youtube.com/watch?v=uG8FR166GZA&fb 

11.  Gražina Daugėlienė 

,,Verslumo  pradmenys“ 6b,7a, 7c kl., 1 val. 

Mokiniams bus pateikti projektėliai: sukurti plakatus , sukurti savo verslo logotipus, 

apskaičiuoti lūžio tašką, įsivertinti verslumo lygį ir t.t. Tai atsispindės neformaliojo 

švietimo pamokose. Mokiniai savo darbus atsiųs. 

12.  Daiva Balčėnienė 

,,Žaidžiame teatrą“ , 5-8 kl., 2 val. 

Mokiniams bus siunčiamos nuorodos spektaklių, kurių peržiūras aptarsime, jeigu vaikai 

turės galimybių, išsiųsiu jiems pagal temas - paukščiai, gyvūnai, žmonių profesijos ... su 

užduotimi sukurti personažą, jį nufilmuoti... kai grįžime po karantino, aptarsime 

filmuotus fragmentus... turėtų būti linksma... 

13.  Oksana Apanavičienė, 1 val. 1-5 kl. 1. Ketvirtadieniais ryte pagal lankančių būrelį sąrašą, siųsiu per el. dienyną „Tamo“ 

temos pavadinimą ir užduotis.  

2. Vaikai wordo dokumente, kurį prikabinsiu laiške ar per „youtube“, galės 

pasiskaityti ar susipažinti su teorine dalimi. 

3. Susipažinę su teorine dalimi, atliks užduotis. Užduočių formatas bus vienas iš 

sekančių būdų: 

 vaizdinė  medžiaga – trumpi filmukai, pratimai iš „youtube“, interneto (bus 

įrašyta nuoroda), kuri padės atsakyti į klausimus, atlikti užduotis. 

 skaidrės 

 sužaisti žaidimą 

 atlikti apklausą 

 atlikti užduoti pasinaudojus nurodytų priemonių sąrašu.  

 Vaikai atsiųs refleksiją: ką suprato iš temos, sužinojo, kas patiko, kur 

panaudos žinias. 

4.  atliktas prikabintas užduotėles vaikai galės nufotografuoti, arba užpildyti ir 

atsiųsti atgal.  

 

14.  Rita Šabūnienė 

,,Nenuoramų klubas“ 5c kl.,  2 val. 

"Nenuoramų" klubo veikla orientuota į moksleivių altruizmo, pilietiškumo ir 

kūrybiškumo ugdymą. Moksleiviai turės galimybę susipažinti su margučių dažymo 

technikomis, Verbų gamyba. Velykoms gaminsime dekoracijas namų puošybai. Po 

švenčių nuotoliniu būdu peržiūrėsime vaizdo filmą "Gerumo stebuklas", aptarsime jį, 

Mamytės ir Tėvelio dienai pasigaminsime dovanėles. Šiais metais dar suspėsime 

išsidaiginti ant palangės gėlių sėklytes. Vaikams siunčiu tiklapius ir nuorodas, kuriose 

https://idomu.lt/pasaulis/9-graziausios-bibliotekos-pasaulyje
https://idomu.lt/pasaulis/9-graziausios-bibliotekos-pasaulyje


paaiškinta darbų eiga. Klausimus vaikai pateikia raštu. Atsakau per Tamo arba Gmail,ą. 

Darbelius vaikai nufotografuoja ir atsiunčia. Diskusija po filmo vyks virtualiai, per 

Skype. Svetainės, kurios mums padės: "Amatukai.lt", "Krokotak", "Pinterest", "Paper 

craft ideas", Home Facebook" ,Skype ir t.t. Kelios nuorodos: 

(https://www.youtube.com/watch?v=FblHrHmGR4w, http://pinterest.com/,http:// 

amatukai.lt/zyma/velykos-2/ http:/ /krokotak.com/2020/02paper -tulips-2/ 

,youtube.Lrytas.lt//marguciudazymas/, https://www.lamaistas.lt ir kt. 

15.  Alma Jurgelevičienė 

,,Renkuosi žaidimą” 5-8 kl., 1 val. 

 Būrelis "Kūrybiniai žaidimai, RENKUOSI ŽAIDIMĄ" naudosis emokyklos teikiamais 

žaidimais ir kūrybinėmis užduotimis. Mokiniams nusiųstos nuorodos. Šią savaitę 

dirbsime čia http://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/kelione9/,scenario.43,position.17 

RENKUOSI ŽAIDIMĄ veikla kitą savaitę - http://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/labirintas6/,scenario.40,position.15 

16.  Ramūnas Saliuta 

,,Jaunieji informatikai“ -1-2 kl., 1 val. 

Jaunieji informatikai piešimas ir paprasti tekstukai. (1-2) 

17.  Ramūnas Saliuta 

,,Jaunieji programuotojai“ 3-4 kl., 1 val. 

Jaunieji programuotojai „Scratch“ sistema internete (3-4) 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted 

18.  Ramūnas Saliuta 

,,Mikro-bit programavimas“ 5-8 kl., 1 val. 

MIKRO –BIT KŪRYBINGAM PROGRAMUOTOJUI per el, paštą keisimės programos 

kodais vaikai, gaus programų pavyzdžius atsakysiu į kylančius klausymus. 

19.  Ramūnas Saliuta 

,,Renginių įgarsinimas“ 6-8 kl., 1 val. 

 

Renginių įgarsinimas nagrinėjam muzikos stilius gaus kūrinį, turės nustatyt stilių surasti 

panašų. naudosime paštą ir youtube kūrinius. 

20.  Dalia Liubinienė 

,,Dainos studija“, 5-6 kl.,  2 val. 

 

Karaoke dainavimas YouTube pagalba. Naujų dainų bei tekstų kūrimas..Ritmo 

įtvirtinimo ir judesių mokymas Eurovizijos dainos. Eurovizines dainos individualus 

mokymas, įrašyti ir atsiųsti mokytojai. Bendravimas per Messenger. Irasu perklausa. 

21.  Dalia Liubinienė 

,,Dainos studija“, 7-8 kl.,  2 val. 

Karaoke dainavimas YouTube pagalba. Naujų dainų bei tekstų kūrimas..Ritmo 

įtvirtinimo ir judesių mokymas Eurovizijos dainos. Eurovizines dainos individualus 

mokymas, įrašyti ir atsiųsti mokytojai. Bendravimas per Messenger. Irasu perklausa. 

22.  Dalia Liubinienė 

,,Dainos studija“, 1-4  kl., 2 val. 

Karaoke dainavimas YouTube pagalba. Naujų dainų bei tekstų kūrimas..Ritmo 

įtvirtinimo ir judesių mokymas Eurovizijos dainos. Eurovizines dainos individualus 

mokymas, įrašyti ir atsiųsti mokytojai. Bendravimas per Messenger. Irasu perklausa. 

23.  Neringa Sodaitienė 

,,Mokinių parlamento veikla“, 5-8 kl., 1,25  val. 

Susisiekimas ir bendravimas Facebook, Messenger. 

Tai yra mokinių iniciatyvinė grupė, todėl pokalbiams, virtualiems bendravimams ruošis 

patys mokiniai individualiai ar grupelėmis. Nuorodų, tinklapių negaliu nurodyti, tačiau 

bendrausime, dalinsimės idėjomis, patirtimi šiomis temomis: 

 kaip šiuo metu (karantino) mokiniai gali būti pilietiškai aktyvūs, kokiais 

https://www.youtube.com/watch?v=FblHrHmGR4w,
https://pinterest.com/,http:/
https://www.lamaistas.lt/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/kelione9/,scenario.43,position.17
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/kelione9/,scenario.43,position.17
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/labirintas6/,scenario.40,position.15
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/labirintas6/,scenario.40,position.15
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted


veiksmais gali ugdyti kolektyvinę atsakomybę; 

 kaip šiuo metu galima įgyti bendravimo ir bendradarbiavimo patirties (pvz. 

padėti jaunesniems mokiniams mokytis nuotoliniu būdu arba mokėti padrąsinti 

kitą žmogų, kuris jaučia baimę dėl pandemijos ir t.t.); 

 kaip šiuo metu galima prisidėti prie mokyklos mikroklimato kūrimo (galbūt 

mokyklos puslapyje skirti skiltį mokinių kurtiems pokštams, linksmiems 

eilėraščiams ir t.t.); 

 mokysimės planuoti laiką (nors šiuo metu atrodo, kad jo labai daug, tačiau net ir 

dabar laiką reikia planuoti); 

 dalinsimės idėjomis, kaip galima turiningai praleisti laisvalaikį. 

 

24.  Zigmas Mažeika 

,,Medžio drožiniai“, 1 val,, 5-8 kl. 

Mano drožėjų būreliui siūlysiu namuose ant popieriaus kurti piešiant įvairius 

pjaustinėjimo raštus, eskizus, kuriuos panaudosime raižiniams ir medžio darbams. 

25.  Vytautas Lekavičius 

,,Technologų būrelis. Jaunasis meistrelis“ 

1 val., 5-8 kl. 

Pagal pakoreguotą technologijų būrelio planą mokiniai daugiau dėmsio skirs saugiam 

darbui su įrankiais, stebės video medžiagą, kaip kuriami medžio darbai, konstruos ir ruos 

brėžinius inkilėliui gamybai. 

http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/ 

26.  Virginija Baronienė 

Prevencinė veikla ,,Būkime draugai“ 

1 val., 5-8 kl. 

Pagal pakoreguoto plano veiklas mokiniai stebės internetinėje erdvėje filmukus ir 

atsakys į pateiktus klausimus. 

Filmukus stebės pagal kiekvienam užsiėmimui nusiųstas nuorodas YouTube 

 

 

Tvarkaraštį sudarė: 

Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                                                                                               Odeta Kanapkienė 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/

