
ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA 

 „DŽIAUGSMO DIRBTUVĖLĖS PAMOKOJE“ PROGRAMA 

2019-2020 m.m. 

PAMOKŲ PRADŽIA: 18.00 val.  

KLASĖ DALYKO, PAMOKOS PAVADINIMAS MOKYTOJAI KUR VYKS 

PAMOKA 

1A Fizinis ugdymas „JUDĖJIMO DŽIAUGSMAS“.  

Pamoka skirta sveikos gyvensenos ugdymui. Fizinio ugdymo pamoka integruota su 

lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo pamokomis. Sportavimas suteikia 

galimybę išmokti veikti ir dirbti komandoje, stiprina esminius bendravimo 

gebėjimus, dalykinę orientaciją, gebėjimą susikaupti, mažina agresyvumą. Fiziniai 

pratimai stiprina raumenų tonusą ir didina ištvermę.  

Aušra 

Adomaitienė, 

Giedrė 

Steponavičienė 

Sporto salė 

1B Dailės ir technologijų pamoka „JO DIDENYBĖ MOLIŪGAS“. 

Vaikai su savo tėveliais pasirinkę pateiktas priemones padarys kūrybinį darbelį - 

moliūgą. Darbeliai bus eksponuojami parodėlėje „ERDVĖJE“, kai bus vykdomas 

tradicinis projektas „Rudens taku“ (spalio pabaigoje). 

Žiedūna 

Sinušienė 
214 kab. 

1C Dailės ir technologijų pamoka „MOLIŪGŲ SUSIRINKIMAS“. 

Vaikai su savo tėveliais iš popieriaus juostelių padarys darbelį - moliūgą. Darbeliai 

bus eksponuojami parodėlėje „ERDVĖJE“, kai bus vykdomas tradicinis projektas 

„Rudens taku“ (spalio pabaigoje).  

Alina 

Marcinkienė 

Jurgita 

Laidauskienė. 

307 kab. 

1D Integruota dalykų pamoka „VAKARAS SU MAMA, TĖČIU IR EŽIUKU“  

Vakaro pamokoje, mokydamiesi klausytis vieni kitų, tėveliai ir vaikai  pieš bendrą 

piešinėlį, klausysis gerumo istorijos ir gamins ežiuką -  knygos skirtuką. 

Ligita 

Norvilienė, 

Elvyra 

Ramoškienė 

103 kab. 

1E Dailės ir technologijų pamoka „ŽIBINTAI“ 

Gaminsime iš popieriaus žibintus, kurie tinka vakariniam stalo dekoravimui ir langų 

papuošimui. 

Diana Kniežaitė 215 kab. 



2A Dailės ir technologijos pamoka- degustacija „OBUOLYS – SODO 

KARALIUS“.   

Pamokoje dalyvaus 2a klasės mokiniai, jų tėveliai. Ant padengtų suolų puikuosis  

obuolių sūris, šalia jo – obuoliniai traškučiai ir kitos grožybės, pagamintos iš 

obuolių. Akis trauks mamyčių, močiučių iškepti kvepiantys obuolių pyragai ir 

kvepiančios obuolinės bandelės, sultingos, gardžios obuolių sultys. Atėję į pamoką - 

degustaciją visi ne tik paragaus įvairių skanumynų, bet kartu atliks įvairius 

kūrybinius darbus, darys žvakides iš obuolių, žais linksmus žaidimus, gaus 

naudingos informacijos apie obuolį – sodo karalių. 

Ingrida 

Strelkauskienė 
303 kab. 

2B Dailės ir technologijų pamokos „MANDALOS MENAS IR GALIA“. 

Sužinos, ką reiškia MANDALA. Pasiskirstę grupėmis mokiniai ir jų tėveliai kurs 

mandalas. Ieškos atsakymų į klausimus: Kodėl kurti mandalas yra gerai? Kas slypi 

sielos gelmėse? Kaip atrasti vidinę ramybę bei harmoniją?  Kokia yra mandalos 

sakralinė reikšmė? Ką  galima sužinoti apie asmenybę, analizuojant mandalą? 

Laima 

Varnavičienė 
304 kab. 

2C Pasaulio pažinimo pamoka „GYVYBĖS MEDIS“ 

Gyvybės medis įkūnija visą gyvybės vystymąsi: atsiradimą, augimą ir išnykimą. 

Siejamas ir su laiku: praeitimi, dabartimi ir ateitimi. Tai Žinių, Išminties, Pažinimo, 

Amžino gyvenimo medis. Pamokos dalyviai susipažins su spalvoto smėlio 

panaudojimo technika. Veiklos metu gebės sukurti savo šeimos Gyvybės medį, 

kuriame panaudos žinomus senuosius lietuvių etnokultūroje naudotus simbolius. 

Kristina 

Vaidilienė,  

Ilona Zazienė 

310 kab. 

 

2D Integruota lietuvių k. ir teatro pamoka „TEATRO PASLAPTYS“. 

Teatras – ne tik spektakliai ir po jų aidintys plojimai. Tai ir bendravimo mokykla, 

kurioje patiriamos skirtingos emocijos, išlaisvinama vaizduotė ir kūrybingumas. 

Vienai pamokai tapę aktoriais mokiniai ir jų tėveliai susipažins su aktoriaus 

profesija ir teatro paslaptimis, praktiškai išbandys įvairaus sudėtingumo vaidybines 

užduotis. 

Virginija 

Miltinienė 
312 kab. 

 

2E Integruota lietuvių k. ir dailės technologijų pamoka „GERVĖ“.  

Susipažinsime su paukščio prasme tautosakoje, apžiūrėsime skaidres, lankstysime 

gervę, apjungsime lankstinį į bendrą darbelį. 

Diana 

Urbonienė 
104 kab 

 

3A Dailės ir technologijų pamoka ,,KAIP GALIU PAPUOŠTI SAVO NAMUS, 

KAD JIE BŪTŲ JAUKESNI“.  

Žvakių dekoravimas. 

Asta 

Labanauskienė 
306 kab. 



3B Dailės ir technologijų  pamoka „NAMINUKAS - GEROJI NAMŲ DVASIA“ 

Naminukas – namų globėjas, užtikrinantis darnų šeimos gyvenimą, gyvena 

kiekvienuose namuose. 

Šeima iš natūralių medžiagų gamins savo namų „Naminuką“.  

Nijolė 

Gabrielaitienė 
305 kab 

 

3C Pamoka nevyks (Mokytoja išvykusi į Erasmus+ projekto susitikimą) Edita 

Montvilienė 
106 kab. 

Neringa 

Petrauskienė 

3D Lietuvių k. bei dailės ir technologijų pamoka ,,IDĖJŲ MIESTELIS“ 

Pamokos tikslas - supažindinti su naujos pamokos tema ,,Idėjų miestelis“, 

ugdyti komunikacinius įgūdžius, draugiškumą, prisiliesti prie žodyno turtinimo, 

mokyti dirbti grupėse. 

Virginija 

Pastorastienė 
105 kab. 

 

3E Dailė ir technologijos, pamokos tema „RUDENS JAUKUMAS“. 

Mokiniai ir jų tėveliai išbandys keletą servetėlių lankstymo būdų, dekoruos jomis 

stalą, ragaus atsineštų rudeninių skanumynų, dalinsis jų receptais. 

Aušra Kulnienė 102 kab 

 

4A Integruota pasaulio pažinimo, dailės technologijų pamoka „PAGAUKITE 

SAPNĄ! ARBA KAIP PASIGAMINTI SAPNŲ GAUDYKLĘ...“ 

Ką daryti, jei ramybės neduoda įkyrios mintys, nuovargis, rūpestis. Tik pradėjus 

snausti prieš akis išnyra ne baltos avytės... 

Galbūt viskas, ko jums reikia, – tai sapnų gaudyklės? 

Legendos skelbia, kad šis indėnų kilmės amuletas apsaugo nuo blogų, piktų minčių 

ir dvasių, nemalonių sapnų, padeda greičiau užmigti ir miegančiajam siunčia 

ramius, spalvotus ir džiugius linkėjimus iš sapnų pasaulio. 

Kviečiu pasidaryti jį patiems. Tai visai nesunku ir neužima daug laiko, todėl, net jei 

netikite amuleto jėgomis, – būtinai išbandysime! 

Indra 

Vinickienė, 

Aistė 

Vedeckienė 

207 kab 

 

4B Pamoka nevyks (Mokytoja išvykusi į Erasmus+ projekto susitikimą) Aušra 

Didžgalvienė 
209 kab. 

 

4C Lietuvių k. pamoka ,,MOKOMĖS SKAITYDAMI“ 

Skaitymas – vienas geriausių intelektualaus laisvalaikio praleidimo būdų. Skaitymas 

skatina tobulėti, atrasti, mąstyti, išmokti kažką naujo, duoda atsakymus į taip 

rūpimus klausimus. Anglų dramaturgas Džozefas Adisonas yra pasakęs, jog 

„Skaitymas protui – tolygu fiziniai pratimai kūnui“. Taigi, pamokoje skaitysime, 

Rosita Kalinienė 210 kab 

 



ieškosime, mąstysime, atrasime, kursime… 

4D Pasaulio pažinimo pamoka „MEDINĖS DĖŽUTĖS PASLAPTIS“ 

Pamokos metu bandysime išsiaiškinti medinės dėžutės paslaptį … Kas joje?  

Suprasime, kad gyvenime labai reikalingos pastangos. Gyvendami be sunkumų 

mes nusilptume, nebūtume stiprūs, drąsūs. Juk niekas negimsta mokėdamas. Visko 

palengva mokomės. Ir  tik įveikę sunkumus, tampame stipresni. Ne vien savo fizine 

jėga, bet ir savo poelgiais ir mintimis, mokėjimu nugalėti sunkumus. 

 

Rozita Jackienė 208 kab 

5A Technologijų pamoka „KURIAME KARTU“. 

Dekoratyvaus suvenyro gamyba (fanera, mediena ). 

Daiva 

Virakienė, 

Ilmaras Oss  

128 kab. 

5B Viktorina „LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBŲ ĮDOMYBĖS“ 

Viktorina kvies tėvelius ir jų vaikus aplankyti lietuvių ir anglų kalbų šalį. Visi turės 

puikią progą pasitikrinti, prisiminti arba sužinoti naujų dalykų, susijusių su kalbų 

išskirtinumu bei jų kultūra. Viktorinos pabaigoje pasidžiaugsime turimais rezultatais 

ir įsitikinsime, kad visos kalbos savitos, bet gimtoji kalba – pati reikalingiausia ir 

gražiausia. 

 

Jūratė Pocienė,  226 kab. 

Renalda 

Savickienė 

5C Technologijų pamoka „ODINIS RAKTŲ PAKABUKAS PRAKTIŠKA IR 

ORIGINALU“ 

Vaikai kartu su tėveliais pasidarys odinį raktų pakabuką, jį dekoruos įvairiais 

geliniais tušinukais. 

 

Jurgita 

Januškevičienė, 
122 kab. 

Jūratė Šlitė, 

Dalia 

Varpučinskienė 

5D Anglų k. pamoka „ANGLIJA: APIE TUOS ŽMONES IR JŲ ŠALĮ“.  

Socialinis etiketas. Kodėl anglai nemėgsta kviestis svečių į namus? Kuo Anglijoje iš 

tikrųjų verta pasimėguti? Kodėl anglai taip myli savo šalį?...Apie tai ir dar daugiau 

su anglišku humoru netradicinėje pamokoje. 

 

Jurgita Mickutė 

Penikienė 
325 kab. 

 

5E Integruota matematikos ir anglų k. pamoka „MATEMATIKOS PASLAPTYS 

ANGLIŠKAI“ 

Mokiniai ir tėveliai, naudodami informacines technologijas, įmins matematikos 

paslaptis anglų kalba. Prisimins ir pagilins anglų kalbos ir matematikos žinias. 

 

Rasa 

Balčiūnienė, 
231 kab. 

Viktorija 

Urnėžienė 



6A Lietuvių kalbos ir literatūros kūrybinis žaidimas-viktorina ,,NEIEŠKOK 

ŽODŽIO KIŠENĖJE“ 

Šioje lietuvių k. ir lit. pamokoje – kūrybiniame žaidime-viktorinoje – pasitikrinsime 

savo gal jau primirštas gramatikos, literatūros, kalbos kultūros žinias, išbandysime 

savo galimybes, motyvuotai dirbdami tiek savarankiškai, tiek grupėse, ugdysimės 

bendruomeniškumo, bendradarbiavimo įgūdžius.  

Laima 

Tamulevičienė 
319 kab. 

 

6B Integruota gamtos ir žmogaus  ir  fizikos pamoka tema  „MIKROPASAULIS 

APINK MUS“  
Aplink visko tiek daug – vadiname tai „visata po mūsų kojomis“. Tai 

nesibaigiančios istorijos, kurias praleidžiame kasdien, nesibaigiančios mįslės, kurių 

neišsprendžiame – viskas tikra ir taip arti mūsų. Pamokoje naudodamiesi 

mikroskopu, pažvelgsime  į įvairius  aplinkos objektus  mikroskopiniu lygiu. Taigi 

suprasime, kad nėra viskas tik akimi matoma, o  pasinaudodami  mikroskopu  

galime atverti duris į dar nematyto pasaulio vaizdą.  

Rasa 

Žemaičiūnienė, 
324 kab. 

Lina 

Dulevičienė 

6C IT pamoka „AR SAUGŪS ESAME INTERNETE? INTERNETO 

PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI“  

Kaip saugiai bendrauti internete? Kur rasti pagalbos bei informacijos atsidūrus 

pavojų keliančioje situacijoje? Į šiuos klausimus rasime atsakymus susipažinę su 

privačios informacijos skelbimo principais ir tikslais, aptarę interneto privalumus ir 

trūkumus, atkreipę dėmesį į saugumo problemas internete ir jų sprendimo būdus. 

Danutė 

Kulikauskienė 
230 kab. 

Ieva Rafael 

6D Lietuvių k. pamoka „RUDUO - KŪRYBOS METAS“. 

Užsiėmimo metu bus pasiūlyta sukurti skirtingų žanrų kūrinių. 

Inga Turovaitė 321 kab. 

 

7A Matematikos pamoka „Matematika linksmai“ 

Jei manote, kad matematika yra labai tikslus, konkretus ir labai sunkus mokslas, - 

KLYSTATE!!! 

Evelina Brikienė 327 kab. 

 

7B Anglų kalbos pamoka - viktorina „LANGUAGES - GATES TO THE 

WORLD“. 

Trumpa pamokos anotacija: Kalbos atveria duris į pasaulį, praturtina žmogaus 

pasaulį ir suteikia daugiau galimybių gyvenime. Šios pamokos metu susipažinsime 

su įvairių kalbų įdomybėmis, ypatingą dėmesį skiriant anglų kalbai. Atidžiau 

pasidairysime po anglų kalbos žodyno platybes, panagrinėsime populiarių angliškų 

dainų tekstus, patyrinėsime fonetinius šios kalbos ypatumus. Na, o viktorinoje - 

patikrinsime savo žinias. 

Ingrida 

Kačinskienė 
317a kab. 

 



7C Lietuvos istorijos viktorina ,,LIETUVA - MANO TĖVYNĖ“ 

Pamokoje tėveliai dalyvaus Lietuvos istorijos viktorinoje, kur pasitikrins savo žinias 

- dalyvaus viktorinoje. Knygos skirtukų gamyba. 

Pasiaiškinę teisingus viktorinos atsakymus, tėveliai pasigamins knygos skirtukus, 

ant kurių rašys palinkėjimus savo vaikams, Lietuvai. 

 222 kab. 

Rita Kancerienė 

Nijolė 

Teišerskienė 

7D Integruota matematikos ir dailės pamoka „MANDALA - PASAULIO 

VIENOVĖS SIMBOLIS“ 

MANDALA - centruotas, simetriškas piešinys apskritime. Jau daug tūkstantmečių 

mandalos kuriamos visuose žemės kontinentuose. Pavadinimai bei kūrimo tikslai 

kiekvienoje šalyje buvo ir yra saviti bei skirtingi, o šiandien šiuos piešinius priimta 

vadinti bendru sanskrito žodžiu mandala. Pats žodis „mandala“ yra kilęs iš sanskrito 

kalbos, kurioje reiškė ne tik ratą, diską, sferą, bet ir bendruomenę, susirinkimą - tai, 

kas į skirtingas dalis apjungia į darnią visumą.    

Vidmantė 

Žegunienė, 
224 kab. 

Vita 

Žabarauskaitė 

8A Muzikos pamoka „RYTĄ VAKARĄ“.  

Dainos atlikimas su gyvai pritariančiais instrumentais, interpretavimas, 

muzikavimas. 

Raimonda 

Janulienė 
323 kab. 

 

8B Lietuvių k. pamoka „PASIROKŪKEM TARMIŠKA“ 

„Susitarė susitikti graži mergelė su dailiu berneliu brėkštant. Ir vienas atėjęs į 

sutartą vietą laukė laukė, ir kitas laukė laukė, bet taip ir nesusitiko... Kodėl?.." 

Birutė 

Petkuvienė 
318 kab. 

8C Muzikos pamoka „MUZIKOS LABIRINTAIS“ 

Įvairių laikotarpių muzikos pristatymas, muzikinės mįslės, karaoke dainavimas. 

Auksė 

Mockienė 
229 kab. 

 

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 

R. Zalogienė, L.Lušienė 

2019-10-02 


