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NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIŲ TVARKARAŠTIS, VEIKLOS BŪDAI, FORMOS  

2019-2020 m. m. karantino metu 

 

1-4 klasių 
 

Eil.Nr. Būrelio pavadinimas Vadovas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. „Knygų peliukai“ A. Juzumienė   Pasirinktų 

knygų 

skaitymas 

pagal išgales, 

jų 

aptarinėjima, 

iliustracijų 

kūrimas ir 

pristatymas 

nuotolinių 

būdu 

  

2. Pažinimo kompetencijos 

ugd. būrelis ,,Pelėdžiukai“ 

A. Juzumienė    

 

 Matematiniai 

žaidimai 

https://www.

110monkeys.

com/lt/, 

pažinimo 

kompetencijo

s ugdymas 

3. ,,Knygų bičiulių“ būrelis  D. Karvelytė   Tekstų 

skaitymas ir 

užduočių 

atlikimas 

skaitinių 

sąsiuvinyje 

  

4. Kraštotyros būrelis ,,Mūsų 

kraštas“ 

D. Karvelytė    Knygutės 

„Mūsų 

kraštas” 

 

https://www.110monkeys.com/lt/
https://www.110monkeys.com/lt/
https://www.110monkeys.com/lt/
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gaminimas 

(apie Papilę, 

jos lankytinas 

vietas  ir savo 

šeimą)  

5. ,,Gudručiai“ A. Raustienė   Matemat. 

žaidimai, 

užduočių 

atlikimas 
pratybose 

   

6. ,,Mokausi kurti“. A. Raustienė    Teksto 

skaitymas, 

kūrybinių 

užduočių 

atlikimas 

  

7. ,,Kalbos paslaptys“ J. Tupikienė    Knygų 

skaitymas, 

aptarimas, 

iliustravimas. 

Knygų 

skaitymas 
virtualioje 

aplinkoje 

https://www.v

yturys.lt/ 

 

8.  ,,Kūrybinės dirbtuvėlės“ S. Dapšienė   “Įdomiosios 

pamokos” per 
LRT TV. 

Aptarimas per 

Zoom 

  

9. ,,Skaitau, rašau, kuriu“ L. Petkuvienė    Knygų 

skaitymas, 
kūrybinių 

užduočių 

pratybose 

atlikimas; 

užduotys ir 

 

https://www.vyturys.lt/
https://www.vyturys.lt/
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žaidimai 

internetinėje 

erdvėje. 

Laiškų 

rašymas 
mokytojai ir 

klasės 

draugams. 

10. ,,Žinių labirintuose“ S. Zarambienė    LRT laidos 

,,Gustavo 

enciklopedija” 
žiūrėjimas 

yuotube 

kanalu ir 

užduočių 

atlikimas. 

 

11. Ansamblis „Liepelė“ A. Malachauskaitė  LRT TV 
projektas 

,,Dainuokime 

kartu”. Idėjos 

plėtojimas 

per Zoom. 

   

12. Amatų būrelis A. Jankaitienė     Virvelinės 
keramikos 

pamokos. 

https://www.

youtube.com

/watch?v=Tr

0FwzqZZuY  
 Lipdymas iš 

molio 

išklotinių. 

https://www.

youtube.com
/watch?v=m

wjqIGCVmu

4 

Eskizų 

https://www.youtube.com/watch?v=Tr0FwzqZZuY
https://www.youtube.com/watch?v=Tr0FwzqZZuY
https://www.youtube.com/watch?v=Tr0FwzqZZuY
https://www.youtube.com/watch?v=Tr0FwzqZZuY
https://www.youtube.com/watch?v=mwjqIGCVmu4
https://www.youtube.com/watch?v=mwjqIGCVmu4
https://www.youtube.com/watch?v=mwjqIGCVmu4
https://www.youtube.com/watch?v=mwjqIGCVmu4
https://www.youtube.com/watch?v=mwjqIGCVmu4
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kūrimas. 

Svečiuose 

pas molio 

meistrą. 

https://www.
youtube.com

/watch?v=S

Q2WNiIh1a

o  

 

5-8 ir I-IV klasių 
 

Eil.Nr. Būrelio pavadinimas Vadovas Pirmadienis 
Antradien

is 
Trečiadienis 

Ketvirtadieni

s 
Penktadienis 

1. Ateitininkų organizacijos 

Šv.Aloyzo kuopa 

G. Pundziuvienė 14.45 - 16.15 

AF nuorodų ir 

veiklų  

vykdymas. 
Individuali 

veikla pagal 

veiklų planą. 

Dvasinis 

tobulėjimas 
asmeninio 

pasirinkimo ir  

IT(skype, TV, 

youtube) 

pagalba. 

  14.45-15.30 

Asmeninis 

dvasinis 

tobulėjimas IT 
pagalba 

(video, 

literatūros, 

TV, skype, 

youtube). 
 

 

2. Foto- video būrelis E. Liachauskas Mokymasis 
montuoti 

filmukus, 

programa 

Pinnacle 

asmeniniame 

kompiuteryje. 
Ryšio 

palaikymas per 

Messinger 

   Mokymasis 
redaguoti 

nuotraukas 

programomis 

Luminor ir 

Aurora 

asmeniniame 
kompiuteryje 

https://www.youtube.com/watch?v=SQ2WNiIh1ao
https://www.youtube.com/watch?v=SQ2WNiIh1ao
https://www.youtube.com/watch?v=SQ2WNiIh1ao
https://www.youtube.com/watch?v=SQ2WNiIh1ao
https://www.youtube.com/watch?v=SQ2WNiIh1ao


5 

 

3. Floristikos būrelis A. Buinienė      Pinterest psl. 

floristinės 

idėjos. 

Gamtinės 

medžiagos 
rinkimas. 

Ryšio 

palaikymas 

Messenger 

aplinkoje 

4. Jaunųjų kulinarų būrelis D. Sakalauskienė   Kulinarinių 
laidų 

žiūrėjimas,apta

rimas, receptų 

paieška,savara

nkiškas 

gaminimas 
namuose 

  

5. „Mokomės susidomėję“ G. Pundziuvienė   14.45-15.30. 

Užsiėmimai IT 

pagalba pagal 
būrelio teminį 

planą (skype, 

youtube, 

senoji 

animacija rusų 
k., TV). 

  

6. Sporto būrelis (kūno 

dizainas) 

B. Daunienė     Individuali 

fizinė veikla 

namų 

aplinkoje. 

Motyvavimas, 
krūvių 

aptarimas per 

Messinger 

7. Sporto būrelis (kvadratas) B. Daunienė Individuali 

fizinė veikla 
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namų aplinkoje 

(ėjimas, 

bėgimas, 

žaidimo 

technikos 
tobulinimas). 

Sėkmės 

sekimas, 

aptarimas per 

Messinger 

8. Sporto būrelis (krepšinis) R. Daunys    Individuali 
fizinė veikla 

namų 

aplinkoje 

(ėjimas, 

bėgimas, 

žaidimo 
technikos 

tobulinimas). 

Motyvavimas, 

krūvių 

aptarimas per 
Messinger. 

  

9. Sporto būrelis (tinklinis) B. Daunienė     Individuali 

fizinė veikla 

namų 

aplinkoje 

(ėjimas, 
bėgimas, 

žaidimo 

technikos 

tobulinimas). 

Sėkmės 

aptarimas per 
Messinger 

10. Sporto būrelis (šachmatai) K. Dorofėjienė    Žaidimas 

www.chess.co

m  

 

http://www.chess.com/
http://www.chess.com/
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aplinkoje, 

bendravimas 

per Messinger 

ir žaidimo 

platformoje 

11. Amatų būrelis A. Jankaitienė     Virvelinės 
keramikos 

pamokos. 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=Tr0Fw
zqZZuY  

 Lipdymas iš 

molio 

išklotinių. 

https://www.y

outube.com/w
atch?v=mwjqI

GCVmu4 

Eskizų 

kūrimas. 

Svečiuose pas 
molio meistrą. 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=SQ2W

NiIh1ao  

12. Archeologijos būrelis K. Puzarienė    Darbas su 
LIMIS 

sistema.Ekspo

natų 

nuotraukų 

redagavimas.  

Individualus 
teorinis 

pasirengimas 

gegužės mėn. 

ekspedicijai. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tr0FwzqZZuY
https://www.youtube.com/watch?v=Tr0FwzqZZuY
https://www.youtube.com/watch?v=Tr0FwzqZZuY
https://www.youtube.com/watch?v=Tr0FwzqZZuY
https://www.youtube.com/watch?v=mwjqIGCVmu4
https://www.youtube.com/watch?v=mwjqIGCVmu4
https://www.youtube.com/watch?v=mwjqIGCVmu4
https://www.youtube.com/watch?v=mwjqIGCVmu4
https://www.youtube.com/watch?v=SQ2WNiIh1ao
https://www.youtube.com/watch?v=SQ2WNiIh1ao
https://www.youtube.com/watch?v=SQ2WNiIh1ao
https://www.youtube.com/watch?v=SQ2WNiIh1ao
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               Pasviruoju šriftu parašytas laikas – užsiėmimai vyksta kas antrą savaitę. 

 

 

Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja                                                                                                                                        Kristina Dorofėjienė                                                                      

 
 

 

 

 

 
 

 


