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NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLOS PLANAS 2020 – 2021 M. M. 

 

 Neformalusis vaikų švietimas savo veiklą pradeda nuo rugsėjo 7 d., pirmadienio. 

 Pirmajame užsiėmime pasirinktos neformaliojo vaikų švietimo veiklos mokytojai/pedagogai išdalins mokiniams prašymus. Mokiniai, ateidami į antrąjį užsiėmimą, 

privalo jį atsinešti užpildytą (be užpildyto prašymo mokiniai nebus priimami).  

 Pirmasis būrelio „Aš tarp kitų“ užsiėmimas vyks rugsėjo 15 d., antradienį. Šis būrelis bus vykdoma kas antrą savaitę. 

 

Eil. 

Nr. 

Būrelio 

pavadinimas 
Mokytojas 

Būrelio laikas ir vieta 
Pastabos  

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 
Būrelis  

„Aš tarp kitų“  
Nomeda Žegulienė  

1340 – 1425 

 

1340 – 1425 

 

Programa orientuota į mokinių 

socialinių emocinių įgūdžių 

ugdymą (įvairios kūrybinės 

veiklos, mokymasis taikiai 

spręsti konfliktus, savęs ir 

šalia esnačio pažinimas). 

50a kab.  

(3 aukšt.)  

50a kab.  

(3 aukšt.) 

2. 
Dailės būrelis 

„Teptukas“ 
Laura Ostaševskaja 

1340 – 1425 

(1 kl.) 

 

1340 – 1425 

(2–4 kl.) 

  

Naudodami įvairias piešimo 

priemones ir technikas, 

mokiniai pieš, kurs ir 

išlaisvins savo lūrybiškumą; 

susipažins su dailės 

sąvokomis ir rūšimis. 

50 kab.  

(3 aukšt.) 

50 kab.  

(3 aukšt.) 

3. 

Įdomioji 

matematika  

1–2 kl. 

Edita Dulskienė 

1340 – 1425  

    

1–2 kl. mokiniai spręs 

galvosūkius, sudėtingus 

uždavinius ir mins 

matematines mįsles. 

2 kab. 

(1 aukšt.) 

4. 

Įdomioji 

matematika  

3–4 kl. 

Stasė Makštutienė   

1340 – 1425  

  

3–4 kl. spręs tarptautinės 

matematikos olimpiados 

„Kengūra“ užduotis, 

galvosūkius bei patys kurs 

uždavinius. 

2 kab.  

(1 aukšt.) 
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Eil. 

Nr. 

Būrelio 

pavadinimas 
Mokytojas 

Būrelio laikas ir vieta 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis 

5. 
Muzikos būrelis 

„Dūda dūda“ 
Audrius Stasiulis 

1430 – 1545 

  

1430 – 1530 

 

Mokiniai mokysis groti 

išilginėmis fleitomis, 

susipažins su scenos etiketu, 

koncertuos. Reikės įsigyti 

nuosavą fleitą (apie 11 €). 

Visais klausimais galite 

skambinti tel. 868732513 arba 

rašyti el. paštu 

trombons@gmail.com 

38 kab.  

(2 aukšt.) 

38 kab.  

(2 aukšt.) 

6. Rusų k. būrelis Galina Pakalenko  

1340 – 1425 

   

Mokiniai mokysis rusų k. ir 

stengsis ja bendrauti bei 

naudoti pagal situaciją. 
12 kab.  

(2 aukšt.) 

7. 
Sportiniai 

šokiai 
Beatričė Skabickienė   

1340 – 1510 
  

Mokiniai mokysis šokti 

klasikinius, Lotynų Amerikos 

ir disko šokius.  Aktų salė 

8. 

Sporto būrelis 

„Vikruoliai 1“  

(3 – 4 kl.) 

Kristina Petrauskienė 

1340 – 1425 

  

1340 – 1425 

 

3 – 4 kl. mokiniai žaidžia 

judriuosius ir komandinius 

žaidimus, dalyvauja sportinėse 

varžybose. 
Sporto salė Sporto salė 

9. 

Sporto būrelis 

„Vikruoliai 2“ 

(3 – 4 kl.) 

Ilona Žolnerovičienė 

1340 – 1425 

  

1340 – 1425 

 

3 – 4 kl. mokiniai žaidžia 

judriuosius ir komandinius 

žaidimus, dalyvauja sportinėse 

varžybose. 
Sporto salė Sporto salė 

10. Šaškių būrelis Jovita Ribokienė  

1340 – 1425  

(1–2 kl.) 

   

Šaškės – tai mokslas, menas, 

sportas. Mokiniai žais 

šaškėmis, pajus laimėjimo 

džiaugsmą ir mokysis 

susitaikyti su praleimėjimo 

kartėliu. 

41 kab.  

(2 aukšt.) 

1440 – 1525 

(3–4 kl.) 

41 kab.  

(2 aukšt.) 
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Eil. 

Nr. 

Būrelio 

pavadinimas 
Mokytojas 

Būrelio laikas ir vieta 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis 

11. 

Šokių būrelis 

„Padūkėliai“  

(2–4kl.) 

Jūratė Krupienė 

1340 – 1425 

   

1340 – 1425 Mokiniai mokysis šokti įvairių 

stilių šokius, dalyvaus 

konkursuose ir festivaliuose. 
4 kab.  

(1 aukšt.) 
Aktų salė 

12. Tikybos būrelis Sigita Narkeliūnaitė  

1340 – 1425 

   

Skaitydami Šventąjį Raštą, 

žiūrėdami skaidres ir žaisdami 

žaidimus mokiniai gilins savo 

tikėjimą, giedos giesmes, 

klausysis regilinės muzikos. 

Dalyvaus bažnyčioje 

organizuojamose šventėse, 

Mišiose bei viktorinose. 

8 kab. (1aukšt.) 

13. 

Vokiečių kalbos 

būrelis 

„Vokietukai“ 

1–4 kl.  

Rasa 

Lesmanavičienė 

1340 – 1425 

   

1340 – 1425 
Mokiniai žaisdami susipažins 

su vokiečių kalbos pagrindais 

(abėcėlė, skaičiai, spalvos, 

laisvalaikis, maistas ir t. t.). 

10 kab.  

(1 aukšt.) 

10 kab.  

(1 aukšt.) 

 

 

Sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui      Jūratė Bošaitė – Malinauskienė 

 

  


