
ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA 

Pedagogų vestos atviros pamokos 

2021 m. 

 

VISUMINIO UGDYMO TARPTAUTINĖJE METODINĖJE – PRAKTINĖJE 

KONFERENCIJOJE „HARMONINGOS ASMENYBĖS FORMAVIMAS VISUMINIAME 

UGDYME: NUO ANALIZĖS IKI SINTEZĖS“, skirtoje Š. Amonašvilio 90-ties metų 

jubiliejui bei St. Šalkauskio 135-osioms gimimo ir 80-osioms mirimo metinėms paminėti, 2021-

01-21 

VESTOS  ATVIROS NUOTOLINĖS PAMOKOS (ZOOM PLATFORMA): 

 

1. Lietuvių kalbos pamoka „Stebėti ir stebėtis“, 2d klasė, pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Ligita Norvilienė. 

2. Integruota pasaulio pažinimo ir lietuvių k. pamoka ,,Tai kas eina iš širdies, pasiekia širdį“, 

4a klasė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Labanauskienė. 

3. Matematikos pamoka ,,Virusas“, 2a klasė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Aušra 

Adomaitienė. 

4. Muzikos pamoka „Muzikinė olimpiada“, 2c klasė, muzikos mokytoja metodininkė 

Raimonda Janulienė. 

5. Matematikos pamoka ,,Kubas. Jo elementai, paviršiaus plotas ir tūris“, 7d klasė, 

matematikos mokytoja metodininkė Evelina Brikienė. 

6. Integruota anglų kalbos ir socialinių įgūdžių ugdymo pamoka „Kelionė po spalvingą 

emocijų pasaulį“ („Journey in to a colored world of emotion“), 5c klasė, anglų kalbos 

mokytoja Viktorija Urnėžienė, vyresnioji socialinė pedagogė Jurgita Laidauskienė. 

7. Integruota vokiečių kalbos ir gamtos mokslų pamoka ,,Kokios spalvos yra šviesa?“, 6 

klasė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Lina Šidlauskienė, fizikos, matematikos 

mokytoja, mokslų daktarė Rasa Žemaičiūnienė. 

8. Matematikos pamoka ,,Pitagoro teorema“, 8d klasė, matematikos vyresnioji mokytoja 

Vidmantė Žegunienė. 

9. Dailės ir technologijų integruota pamoka „Teminės šventės stalo dekoras“, 6a klasė, dailės 

mokytoja metodininkė Aušra Lučinskienė, technologijų mokytoja metodininkė Jūratė Šlitė. 

10. Integruota etikos ir gamtos pažinimo pamoka „STEAM - patyriminė edukacija supančio 

pasaulio pažinimui“, 6b klasė, Etikos mokytoja metodininkė Ilona Zazienė, Šiaulių 

universiteto Botanikos sodo mokslinė darbuotoja Rimanta Vainorienė. 

11. Anglų kalbos pamoka „Kai žmogui reikia žmogaus“ („People need each other“), 7d 

klasė, anglų k. mokytoja metodininkė Ingrida Kačinskienė. 

12. Integruota dailės ir matematikos pamoka „Simetrija mus supančiame pasaulyje“, 7c 

klasė, dailės mokytoja metodininkė Dana Kulikauskienė, matematikos mokytoja metodininkė 

Ieva Rafael. 

13. Lietuvių kalbos pamoka „Žinau, galiu, kuriu“, 5a klasė, lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja metodininkė Inga Turovaitė. 

 

Lietuvos mokytojų VISUMINIO UGDYMO IDĖJŲ LABORATORIJOS (2021-01-21):  

 

 „Idėja integruoti mokomuosius dalykus“. Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Aušra 

Tupikė. 

,,Kūrybinio programavimo metodas“. Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Edita 

Montvilienė. 

„Nuotolinis ugdymas – mano (ne)sėkmės istorija“. Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Virginija Miltinienė. 



„Fizinis ugdymas harmoningos asmenybės formavime“. Fizinio ugdymo vyresnysis 

mokytojas Arūnas Kačerauskas. 

 „Kūrybiškumo ugdymas – kelias į harmoningą asmenybę“. Lietuvių k. ir literatūros 

mokytoja metodininkė Birutė Petkuvienė. 

„Nuotolinis ugdymas – viena iš galimybių ugdyti harmoningą asmenybę“. Tikybos mokytoja 

metodininkė Elvyra Ramoškienė. 

„Kaip sužadinti mokinio smalsumą?“. Matematikos mokytoja metodininkė Evelina Brikienė. 

,,Dvasinio ir materialinio pradų dermė integruotoje pamokoje - sėkmingo ugdymo būdas“. 

Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Lina Šidlauskienė, fizikos, matematikos  mokytoja, 

mokslų daktarė Rasa Žemaičiūnienė.  

„Ar gali pamoka vykti 3 valandas?“. Etikos mokytoja metodininkė  Ilona Zazienė, Šiaulių 

universiteto Botanikos sodo mokslinė darbuotoja Rimanta Vainorienė. 

 

VESTOS ATVIROS NUOTOLINĖS PAMOKOS (ZOOM, TEAMS PROGRAMOS): 

1. Nuotolinė  anglų k. pamoka „Journey In To A Colored World Of Emotion“ (2021-

02-23, 6e kl.),  anglų k. mokytoja Viktorija Urnėžienė; 

2. Nuotolinė  šokio pamoka „Linijinis šokis“ (2021-02-24, 3a kl.), šokio mokytoja 

Daiva Virakienė;   

3. Nuotolinė prancūzų k. pamoka „Les voyages“ (2021-02-26,  7d kl.),  prancūzų k. 

mokytoja Ramunė Švėgždienė; 

4. Nuotolinė prancūzų k. pamoka „Skyriaus kartojimas. Paveikslo aprašymas. Išvaizdos 

aprašymas“ (2021-03-05,  6d kl.),  prancūzų k. mokytoja Ramunė Švėgždienė; 

5. Nuotolinė  istorijos pamoka „Geltona, žalia, raudona“ (2021-03-10, 6d kl.), istorijos 

mokytoja Kristina Karošaitė; 

6. Nuotolinė istorijos pamoka „Olimpinės žaidynės“ (2021-03-18, 7b kl.), istorijos 

mokytoja Nijolė Teišerskienė; 

7. Nuotolinė anglų k. pamoka „Can animals do this?“ (2021-03-18,  3ab kl.), anglų k. 

mokytoja Viktorija Urnėžienė; 

8. Nuotolinė istorijos pamoka „Skrydis per Atlantą“ (2021-03-22, 6e kl.), istorijos 

mokytojas Daugirdas Stonys; 

9. Nuotolinė rusų k. pamoka „Profesijų pasaulyje“ (2021-03-23,  8d kl.), rusų k. 

mokytoja Rasa Mazaliauskaitė;   

10. Nuotolinė anglų k. pamoka „Inventions around the world“ (2021-04-15, 6c kl.), 

anglų k. mokytoja Viktorija Urnėžienė; 

11. Nuotolinė geografijos pamoka „Atmosfera – žemės skraistė“ (2021-04-16, 6c kl.),  

geografijos mokytojas Marius Norbutas; 

12. Nuotolinė lietuvių k. pamoka „Maironis „Milžinų kapai“ “ (2021-04-22, 6e kl.), 

lietuvių k. mokytoja Rasa Mazaliauskaitė;  

13. Nuotolinė matematikos pamoka „Žmogus keičia Žemę“ (2021-04-29, 6e kl.), 

matematikos mokytoja Rasa Balčiūnienė;   

14. Nuotolinė rusų k. pamoka „Mūsų maistas. Dienos meniu“ (2021-04-30, 7a kl.), rusų 

k. mokytoja Gražina Korkevičienė; 

15. Nuotolinė fizikos pamoka „Šviesos atspindžiai aplink mus“ (2021-05-05, 7b kl.), 

gamtos mokslų mokytoja Rasa Žemaičiūnienė;   

16. Nuotolinė istorijos pamoka „Okupantų kryžkelėje“ (2021-05-11, 5c kl.), istorijos 

mokytojas Daugirdas Stonys; 

17. Nuotolinė gamtos ir žmogaus pamoka „Kelionė į magnetų pasaulį“ (2021-05-25, 5b 

kl.),  gamtos mokslų mokytoja Rasa Žemaičiūnienė.   

 

VESTOS ATVIROS PAMOKOS: 



1. Logopedinės pratybos „O-UO garsų skyrimas“ (2021-02-11, 4ae kl.), logopedė Agnė 

Načienė; 

2. Šokio pamoka „Stilizuotas šokis „In Zaire“ (2021-03-29, 3e kl.), šokio mokytojas 

Algimantas Arlauskas; 

3. Logopedinės pratybos „Garsai aplink mus“ (2021-04-02, 1a kl.), logopedė Agnė 

Načienė; 

4. Etikos pamoka „Panašūs, bet skirtingi“ (2021-04-14, 3ade kl.), pradinio ugdymo 

mokytoja Diana Urbonienė;   

5. Pasaulio pažinimo pamoka „Esu Lietuvos ir Europos Sąjungos pilietis“ (2021-04-20, 

3d kl.), pradinio ugdymo mokytoja Virginija Miltinienė;   

6. Anglų k. pamoka „Earth – SOS. Global warming“ (2021-05-07, 4ae kl.), anglų k. 

mokytoja Viktorija Urnėžienė;  

7. Fizinio ugdymo pamoka „Šuolis į tolį iš vietos“ (2021-06-14, 3c kl.), pradinio 

ugdymo mokytoja Kristina Vaidilienė; 

8. Šokio pamoka „Mokomės šokti žaisdami“ (2021-10-01, 1a kl.), šokio mokytoja 

Daiva Virakienė; 

9. Logopedinės pratybos „Pasakyk priešingai“ (2021-02-15, 2d kl.), logopedė Agnė 

Načienė; 

10. Matematikos pamoka „Atimtis iki 6. Gelbėtojai“ (2021-11-17, 1a kl.), pradinio 

ugdymo mokytoja Asta Labanauskienė;  

11. Matematikos pamoka „Sudėtis ir atimtis iki 7. Rudens gėrybės“ (2021-11-18, 1b kl.), 

pradinio ugdymo mokytoja Nijolė Gabrielaitienė;  

12. Matematikos pamoka „Šeimos rūpestėliai. Sudėtis iki 10“ (2021-11-23, 1c kl.), 

pradinio ugdymo mokytoja Edita Montvilienė;  

13. Matematikos pamoka „Mokausi. Mokau. Moku“ (2021-11-23, 3c kl.), pradinio 

ugdymo mokytoja Alina Marcinkienė;  

14. Lietuvių kalbos pamoka „Paskutinis lapas“ (2021-11-24, 1d kl.), pradinio ugdymo 

mokytoja Aušra Kulnienė;  

15. Fizinio ugdymo pamoka „Pratimai ir žaidimai panaudojant krepšinio kamuolius“ 

(2021-11-24, 8c kl.), fizinio ugdymo mokytojas Kęstutis Ignotas;  

16. Lietuvių kalbos pamoka „Gerumai. Minkštumo ženklas“ (2021-11-29, 2c kl.), 

pradinio ugdymo mokytoja Rosita Kalinienė, specialioji pedagogė Aistė Vedeckienė; 

17. Muzikos pamoka „Programinė muzika. K.Sen-Sanso pjesė „Gulbė““ (2021-11-29, 6a 

kl.), muzikos mokytoja Auksė Mockienė;  

18. Lietuvių kalbos pamoka „Eva Ibbotson. Ištrauka iš knygos „Šuo ir jo berniukas““ 

(2021-11-30, 4b kl.), pradinio ugdymo mokytoja Laima Varnavičienė; 

19. Muzikos pamoka „Paukščių choras“ (2021-12-02, 1a kl.), muzikos mokytoja Vaiva 

Malinauskaitė;  

20. Muzikos pamoka „Re-Mi-Sol. Oi tu, kuosele“ (2021-12-06, 2c kl.), pradinio ugdymo 

mokytoja Rosita Kalinienė;  

21. Dailės pamoka „Atspalvių žaismas. Tapymas netradicinėmis priemonėmis“ (2021-

12-07, 5a kl.), dailės mokytoja Laima Perminienė;  

22. Technologijų pamoka „Kalėdiniai žaisliukai iš popieriaus“ (2021-12-09, 5b kl.), 

technologijų mokytoja Laima Perminienė;  

23. Fizikos pamoka „Svorio, masės ir sunkio jėgos apskaičiavimas taikant formules“ 

(2021-11-19, 8d kl.), fizikos mokytoja Rasa Žemaičiūnienė;  

24. Logopedinės pratybos „O-uo garsų diferencijavimas“ (2021-11-19, 2d kl.), logopedė 

Agnė Načienė; 

25. Šokio pamoka „Lietuvių liaudies ratelis „Noriu miego““ (2021-11-16, 3c kl.), šokio 

mokytoja Daiva Virakienė; 



26. Fizinio ugdymo pamoka „Fizinių ypatybių ir reakcijos lavinimas“ (2021-11-17, 5b 

kl.), fizinio ugdymo mokytoja Giedrė Steponavičienė; 

27. Fizikos pamoka „Kūno tamprumas“ (2021-11-15, 8b kl.), fizikos mokytoja Rasa 

Žemaičiūnienė;  

28. Gamta ir žmogaus pamoka „Šviesos spindulio kelionė“ (2021-11-10, 6b kl.), fizikos 

mokytoja Rasa Žemaičiūnienė; 

29. Logopedinės pratybos „Pasakyk priešingai“ (2021-10-15, 2d kl.), logopedė Agnė 

Načienė; 

30. Logopedinės pratybos „Tariu ir skirsiu s-z garsus“ (2021-10-27, 1ab kl.), logopedė 

Agnė Načienė; 

31. Fizinio ugdymo pamoka „Krepšinio technikos mokymas ir tobulinimas“ (2021-11-

17, 6c kl.), fizinio ugdymo mokytojas Aivaras Budrys; 

32. Logopedinės pratybos „Daiktavardžio ir būdvardžio derinimas“ (2021-10-21, 4ac 

kl.), logopedė Agnė Načienė; 

33. Fizikos pamoka. „Temperatūra ir jos matavimas“ (2021-11-25, 7c kl.), fizikos 

mokytoja Rasa Žemaičiūnienė; 

34. Muzikos pamoka „Metų ratas“ (2021-12-15, 1c kl.), pradinio ugdymo mokytoja 

Edita Montvilienė;  

35. Pasaulio pažinimo pamoka „Kaip pažįstu pasaulį?“ (2021-12-17, 2d kl.), pradinio 

ugdymo mokytoja Rozita Jackienė; 

36. Pasaulio pažinimo pamoka „Kas vadinama Baltijos auksu?“ (2021-12-16, 2a kl.), 

pradinio ugdymo mokytoja Indra Vinickienė;  

 

 

 

Pažymime, kad 2021 m. spalio 14 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje vyko nuotolinis 

progimnazijos bendruomenės renginys „DŽIAUGSMO DIRBTUVĖLĖS PAMOKOJE“. 
Atviras nuotolines netradicines pamokas progimnazijos bendruomenei vedė šie Šiaulių Gegužių 

progimnazijos pedagogai:  

1. Etikos, dailės ir technologijų pamoka „Stebiu, mokausi, kuriu“, 1a kl., mokytojos 

Asta Labanauskienė, Agnė Načienė; 

2. Etikos, dailės ir technologijų pamoka „Stebiu, mokausi, kuriu“, 1b kl., mokytoja 

Nijolė Gabrielaitienė; 

3. Pasaulio pažinimo pamoka „Garsieji pasaulio stebuklai“, 2a kl., mokytoja Indra 

Vinickienė; 

4. Lietuvių kalba ,,Ar skaitantis žmogus gali keisti save ir pasaulį?“, 2c kl., mokytojos 

Rosita  Kalinienė, spec. pedagogė Aistė Vedeckienė; 

5. Pasaulio pažinimo pamoka „Pasižvalgykime po Lietuvą“, 2d kl., mokytoja Rozita 

Jackienė; 

6. Pasaulio pažinimo pamoka „Daržovių labirintuose“, 3b kl., mokytoja Žiedūna 

Sinušienė; 

7. Aktyvi šeimų popietė lauke „Surask slapukus“, 3d kl., mokytojai Ligita Norvilienė, 

Daugirdas Stonys; 

8. Pasaulio pažinimo - technologijos pamoka ,,Šviečiantis moliūgas“, 3e kl., mokytoja 

Virginija Pastorastienė; 

9. Dailės technologijos - pasaulio pažinimo pamoka ,,Po rudens skraiste, 4a kl., 

mokytoja Ingrida Strelkauskienė; 

10. Pasaulio pažinimo pamoka, viktorina „Pradinukams ir ne tik…“, 4b kl., mokytoja 

Laima Varnavičienė; 



11. Lietuvių kalbos pamoka, popietė „Vakaras su knyga“. 4c kl., mokytoja Kristina 

Vaidilienė; 

12. Etikos pamoka „Svajonės pildosi?“, 4d kl., mokytoja Virginija Miltinienė; 

13. Pasaulio pažinimo pamoka „Panašūs, bet skirtingi“, 4e kl., mokytoja Diana 

Urbonienė; 

14. Pasaulio pažinimo viktorina „Atgal į mokyklinį suolą“, 5a kl., mokytoja Vidmantė 

Žegunienė; 

15. Istorijos pamoka, viktorina  „Ar aš gudresnis už penktoką?“, 5b kl., mokytojos 

Ingrida Kačinskienė, Nijolė Teišerskienė; 

16. Etikos pamoka „Laikas kartu“, 5c kl., mokytoja Vaida Daunienė; 

17. Etikos pamoka „Aš esu 5 – okas“, 5d kl., mokytojos Dalia Varpučinskienė, Viktorija 

Urnėžienė; 

18. Muzikos ir geografijos pamoka ,,Muzikos ir geografijos pynė“, 6a kl., mokytojai 

Auksė Mockienė, Marius Norbutas; 

19. Geografijos pamoka - aktyvi šeimų popietė lauke „Ar moki skaityti žemėlapį?““, 6b 

kl., mokytojai Elvyra Ramoškienė, Daugirdas Stonys; 

20. Technologijų pamoka „Kaip maistas virsta menu?“, 6c kl., mokytojos Jūratė Šlitė- 

Brazė, Indrė Strelkauskienė; 

21. Dailės ir technologijų pamoka ,,Laimė - kaip sveikata: jeigu jos nepastebi, vadinasi, 

ji yra.” (I. Turgenev), 6d kl., mokytoja Aušra Lučinskienė; 

22. Anglų kalbos pamoka „Keliaukime kartu.Let’s travel and speak English“, 7a kl., 

mokytojos Daiva Virakienė, Gabija Alvosevičienė; 

23. Etikos, lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Kokia gyvenimo prasmės paslaptis?“ 

(Pagal A. de Sent Egziuperi „Mažąjį princą“), 7b kl., mokytojos Ilona Zazienė, Rasa 

Mazaliauskaitė; 

24. Technologijų pamoka ,,Rudeninė puokštė“, 7c kl., mokytoja Jurgita Januškevičienė; 

25. Pasaulio pažinimo pamoka - protmūšis „Kodas S.E.P.T.Y.N.I“, 7d kl., mokytoja 

Jurgita Mickutė- Penikienė; 

26. Technologijų ir matematikos pamoka „Laimės burbulai“, 7e kl., mokytojos Rasa 

Balčiūnienė, Laima Perminienė; 

27. Lietuvių k. ir literatūros pamoka - protmūšis ,,Kelionė po gimtosios kalbos šalį“, 8a 

kl., mokytoja Laima Tamulevičienė; 

28. Fizikos  ir fizinio ugdymo pamoka „Prie kavos puodelio“, 8b kl., mokytojai Rasa 

Žemaičiūnienė, Kęstutis Ignotas; 

29. Technologijų, dailės, IT, matematikos ir ekonomikos pamoka „Tik dalindamiesi 

tampame turtingesniais“, 8c kl., mokytojos Dana Kulikauskienė, Ieva Rafael; 

30. Matematikos pamoka „Linksmoji matematika“, 8d kl., mokytojos Evelina Brikienė, 

Inga Turovaitė; 

 

Netradicinės pamokos: 

1. Mokonomika - didžiausia nuotolinė pamoka (2021-01-21, 6d); 

2. Pamoka kitaip iš finansų laboratorijos „Taupymas“. Susitikimas su Swedbank 

atstove N. Masiulioniene (2021-03-04, 5a); 

3. Pamoka kitaip iš finansų laboratorijos „Taupymas“. Susitikimas su Swedbank 

atstove N.Vezevičienė (2021-03-04, 5c); 

4. Pamoka kitaip iš Swedbank finansų laboratorijos „Pinigų istorija“.  J.Bagdonavičiūtė 

(2021-03-19, 5a); 

5. Pamoka kitaip iš Swedbank finansų laboratorijos „Pinigų istorija“.  J.Bagdonavičiūtė 

(2021-03-19, 5c); 



6. Pamoka kitaip iš Swedbank finansų laboratorijos „Kūryba be švaistymo: nuo maisto 

iki nereikalingo daikto“. J.Vaitkutė (2021-03-19, 7a); 

7. Pamoka kitaip iš Swedbank finansų laboratorijos „Kūryba be švaistymo: nuo maisto 

iki nereikalingo daikto“. J.Vaitkutė (2021-03-19, 8d); 

8. Pamoka kitaip iš finansų laboratorijos „Išmintingas apsipirkimas“. Susitikimas su 

Swedbank atstove N.Vezevičienė (2021-05-27, 7 kl.); 

9. Pamoka kitaip iš finansų laboratorijos „Uždarbio galimybės“. Susitikimas su 

Swedbank atstove N.Vezevičienė (2021-05-28, 8 kl.); 

10. Pamoka kitaip iš finansų laboratorijos „Asmeninių finansų kultūra“. Susitikimas su 

Swedbank atstove N.Vezevičienė (2021-12-03, 5a). 

 

 

 

Rengė 

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

2021-12-23 


