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Kultūros diena „Tyrinėju, atrandu, mokausi“ – 04-29d. PENKTŲ KLASIŲ 

MOKINIAMS 

Organizatorius: Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė  

Klasė Veiklos pavadinimas Laikas (nuo 

iki) 

Atsakingi vykdytojai 

5a Tyrimas „Viena kultūros diena prie… 

šaldytuvo“ 

 9.00-11.40 Rūta Sargūnaitė 

Nelia  Solovjova 

5b  Tyrimas „Viena kultūros diena prie… 

šaldytuvo“ 

 9.00-11.40  Laura Baltramiejūnaitė 

Yulia Vyalanishkene  

5c Tyrimas „Viena kultūros diena prie… 

šaldytuvo“ 

 9.00-11.40  Dalia Paunksnė 

Denis Vrublevskij  

5d Tyrimas „Viena kultūros diena prie… 

šaldytuvo“ 

  9.00-11.40 Virginija Motiejūnaitė 

Eglė Karmonienė 

5e Tyrimas „Viena kultūros diena... prie 

šaldytuvo“ 

  9.00-11.40  Evelina Gaučytė  

Trumpai apie veiklos idėją čia: 

Vadovaudamiesi principu “Tyrinėju - Atrandu - Mokausi”, mokiniai tyrinės savo šaldytuvų durelių išorę, 

fotografuos savo šaldytuvų dureles, atsakys į anketos klausimus apie savo šaldytuvą, atliks apklausos rezultatų 

analizę bei sukurs savo tiriamosios veiklos prezentaciją, kurioje aptars platesnį šaldytuvo vaidmenį 

kasdieniniame žmogaus gyvenime, pateiks siūlymus, kaip gali atrodyti ateities šaldytuvo durelės. Ir dar, 

kadangi ši netradicinio ugdymo diena vadinasi „Kultūros diena“, vadinasi, ieškos šaldytuvo ryšio/sąsajų su 

kultūra. 



 

      Netradicinio ugdymo diena – Kultūros diena - Balandžio 29 d. – PROGRAMA 

 

 

Kultūros diena „Tyrinėju, atrandu, mokausi“ – 04-29d. ŠEŠTŲ KLASIŲ 

MOKINIAMS 

Organizatorius: socialinių mokslų, menų ir technologijų mokytojų metodinė grupė 

Klasė Veiklos pavadinimas Laikas (nuo 

iki) 
Atsakingi vykdytojai 

6a  Edukacinė programa “Spalvos, spalvos, spalvos” 

Refleksija- muzikos instrumento “Lietaus 

vamzdis” gamyba. 

 9.00- 9.45 

 

10.00-10.45 

Dalia Šverebienė 

 

Dalia Šverebienė 

6b  Edukacinė programa “Spalvos, spalvos, spalvos” 

Refleksija- muzikos instrumento “Lietaus 

vamzdis” gamyba 

 10.00-10.45 

 

11.00- 11.45 

Agnė Varpukevičiūtė 

Romualdas Tonkūnas 

Agnė Varpukevičiūtė 

Romualdas Tonkūnas 

6c  Edukacinė programa “Spalvos, spalvos, spalvos” 

Refleksija- muzikos instrumento “Lietaus vamzdis 

“gamyba 

11.00- 11.45  

 

12.00-12.45 

Edita Pumputienė 

Dalia Vainauskaitė 

Edita Pumputienė 

Dalia Vainauskaitė 

6d  Edukacinė programa “Spalvos, spalvos, spalvos” 

Refleksija- muzikos instrumento “Lietaus 

vamzdis”gamyba 

 9.00- 9.45 

 

10.00- 10.45 

Dalia Matulevičienė 

 

Dalia Matulevičienė 

 

6e  Muzikos instrumento “Lietaus vamzdis” gamyba  12.00- 12.45 Greta Sūdžiūtė 
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Kultūros diena „Tyrinėju, atrandu, mokausi“ – 04-29d. ŠEŠTŲ KLASIŲ 

MOKINIAMS 

Organizatorius: socialinių mokslų, menų ir technologijų mokytojų metodinė grupė 

Edukacinė programa “Spalvos, spalvos, spalvos”  

13.00- 13.45 

Violeta Jelisejevienė 

Greta Sūdžiūtė 

Violeta Jelisejevienė 

Trumpai apie veiklos idėją čia: 

Edukacinės programos “Spalvos, spalvos, spalvos”  metu mokiniai sužinos spalvų mokslo sąsajas su matematika, fizika, 

chemija, psichologija, išmoks spalvų maišymo meno, supras spalvų kontrasto principus, pagilins žinias apie spalvų ratą . 

Panaudodami  paprastas priemones  pagamins muzikos instrumentą, sužinos, kad spalvą galima “išgirsti”, edukacija pagilins 

moksleivių supratimą apie mokslo ir meno ribas, praturtins naujomis žiniomis. 

 

 

Kultūros diena „Tyrinėju, atrandu, mokausi“ – 04-29 d. SEPTINTŲ 

KLASIŲ MOKINIAMS 

Organizatorius: Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė 

Klasė Veiklos pavadinimas Laikas (nuo iki) Atsakingi vykdytojai 

7a  „Atrask ir pažink gatvės meną”  10.00-14.00  Liuda Davlevičienė 

7b  „Atrask ir pažink gatvės meną”  10.00-14.00  Renata Neverauskienė 

7c  „Atrask ir pažink gatvės meną” 10.00-14.00   Jovita Brikienė 

7d  „Atrask ir pažink gatvės meną”  10.00-14.00  Lina Pumputienė 
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7e  „Atrask ir pažink gatvės meną”  10.00-14.00  Laima Šlajienė ir Elena Kosulienė 

Trumpai apie eiklos idėją čia: 

Veiklos metu mokiniai susipažins su netradicinėmis meno raiškos formomis, apmąstys meno sąvoką, paskirtį, savarankiškai 

grupėmis po 2-4 mokinius arba kartu su šeimos nariais suras, nufotografuos esančius miesto erdvėse meno kūrinius (nesant 

galimybės išvykti iš namų, informaciją apie gatvės meną suras naršydami internete). Grupėse pagal pateiktas užduotis 

pasirengs tiriamojo darbo pristatymui. Savo veiklą pristatys per kalbos ugdymo pamoką, demonstruodami skaidres arba 

pasakodami apie savo atradimus, patirtis. 

 

Kultūros diena „Tyrinėju, atrandu, mokausi“ – 04-29d. AŠTUNTŲ KLASIŲ 

MOKINIAMS 

Organizatorius: Gamtos mokslų ir fizinio ugdymo, matematikos mokytojų metodinė grupė  

Klasė Veiklos pavadinimas Laikas 

(nuo iki) 
Atsakingi vykdytojai 

8a  Mergaitėms: ,,Estetinė paauglių odos 

priežiūra”. Lektorė L. Poteiko . 
Refleksija - atsakymai į klausimus, 

diskusijos. 
 
Berniukams: edukacinė programa 

,,Spalvos, spalvos, spalvos”. 
Refleksija ,,Emocijų išraiška spalvų 

pagalba” 

11.00-12.00 

12.00-13.00 
 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

M. Ambroževič, V. Juodviršė, L. Karklienė, 

I. Sungailienė, G. Šoblickienė 

Gudaitienė A., R. Kazlauskienė, D. 

Misiūnienė, R. Petkevičienė, S. Babošinas, 

R. Mukas 

8b  Mergaitėms: ,,Estetinė paauglių odos 

priežiūra”. Lektorė L. Poteiko . 
Refleksija - atsakymai į klausimus, 

diskusijos. 

 
Berniukams: edukacinė programa 

,,Spalvos, spalvos, spalvos”. 
Refleksija ,,Emocijų išraiška spalvų 

pagalba” 

11.00-12.00 

12.00-13.00 
 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

  M. Ambroževič, V. Juodviršė, L. Karklienė, 

I. Sungailienė, G. Šoblickienė 

Gudaitienė A., R. Kazlauskienė, D. 

Misiūnienė, R. Petkevičienė, S. Babošinas, 

R. Mukas 

8c  Mergaitėms: ,,Estetinė paauglių odos 

priežiūra”. Lektorė L. Poteiko . 
Refleksija - atsakymai į klausimus, 

diskusijos. 

11.00-12.00 

12.00-13.00 
 

 M. Ambroževič, V. Juodviršė, L. Karklienė, 

I. Sungailienė, G. Šoblickienė 
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Kultūros diena „Tyrinėju, atrandu, mokausi“ – 04-29d. AŠTUNTŲ KLASIŲ 

MOKINIAMS 

Organizatorius: Gamtos mokslų ir fizinio ugdymo, matematikos mokytojų metodinė grupė  

 
Berniukams: edukacinė programa 

,,Spalvos, spalvos, spalvos”. 
Refleksija ,,Emocijų išraiška spalvų 

pagalba” 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

 

Gudaitienė A., R. Kazlauskienė, D. 

Misiūnienė, R. Petkevičienė, S. Babošinas, 

R. Mukas 

8d  Mergaitėms: ,,Estetinė paauglių odos 

priežiūra”. Lektorė L. Poteiko . 
Refleksija - atsakymai į klausimus, 

diskusijos. 
 
Berniukams: edukacinė programa 

,,Spalvos, spalvos, spalvos”. 
Refleksija ,,Emocijų išraiška spalvų 

pagalba” 

11.00-12.00 

12.00-13.00 
 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

 

M. Ambroževič, V. Juodviršė, L. Karklienė, 

I. Sungailienė, G. Šoblickienė 

Gudaitienė A., R. Kazlauskienė, D. 

Misiūnienė, R. Petkevičienė, S. Babošinas, 

R. Mukas 

Trumpai apie veiklos idėją čia: 

Mergaitės: išmoks nustatyti savo odos tipą, sužinos jos priežiūros ypatumus, priežiūros priemones, spuogų atsiradimo 

priežastis, žalingų įpročių, mitybos, genetinio fondo poveikį odai. Sužinos makiažo pradmenis. Diskusijose įtvirtins tai, ką 

sužinojo, pasidalins įspūdžiais.  

Berniukai: sužinos spalvų mokslo sąsajas su fizika, chemija, optika, psichologija ir matematika. Išmoks spalvų maišymo 

meno, supras spalvų kontrasto principus. Pagilins žinias apie spalvų ratą ir  jį pagamins, išmoks  juo naudotis. Dirbdami 

grupėse, mokysis vaizdų sukeltas emocijas perteikti spalvomis. Sukurtus darbus patalpins  padlet lentoje. 

 


