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3.9. Išdykėlės kasytės.  

 

Užsiėmimai vyks Menų 

ir grožio paslaugų 

skyriuje, Vilniaus g. 27, 

Šiauliai. 

Pamokoje mokiniai išmoks pinti 

kasytes įvairiomis technikomis (iš 

dviejų, trijų sruogų, „drakoniukus“ ir 

t.t.) Mokysis kaip sujungti visas 

kasytes į visumą. Mokymo metodai: 

aiškinimas, demonstravimas, 

savarankiškas darbas, aptarimas. 

1-4 

klasės, 4 

grupės 

 Gegužių progimnazija  

 

3.12. Automobilis –

mano draugas  

 

Užsiėmimai vyks 

Mechanikos skyriuje, J. 

Basanavičiaus g. 53, 

Šiauliai. 

Pamokoje mokiniams bus pristatoma 

automobilių vystymosi istorija, jų 

sandara. Mokiniai mokomajame 

autoservise susipažins su pagrindiniais 

automobilių remonto įrenginiais ir 

prietaisais, atskirų automobilio dalių 

veikimo principu. Mokymo metodai: 

aiškinimas, demonstravimas, 

diskusija, refleksija. 

1-4 

klasės, 4 

grupės 

Gegužių progimnazija 

  

3.17. Mielinės tešlos 

mini bandelių kepimas 

ir dekoravimas. 

 

Užsiėmimai vyks 

Prekybos ir verslo 

skyriuje, Vytauto g. 267, 

Šiauliai. 

Mokiniai išmoks gaminti mielinę 

tešlą, formuoti mielines mini bandeles 

ir jas dekoruoti, patiekti. Mokymo 

metodai: demonstravimas, 

individualus ir komandinis praktinis 

darbas. 

1-4 

klasės, 5 

grupės 

Gegužių progimnazija 

3.18. Pieno kokteilių 

ruošimas, puošimas ir 

patiekimas.  

 

Užsiėmimai vyks 

Prekybos ir verslo 

skyriuje, Vytauto g. 267, 

Šiauliai. 

Pamokoje mokiniai susipažins su 

pieno produktų asortimentu, jų nauda, 

mokysis ruošti kokteilius įvairiais 

būdais. Mokymo metodai: 

demonstravimas, stebėjimas, 

individualus ir komandinis praktinis 

darbas. 

1-4 

klasės, 4 

grupės 

Gegužių progimnazija 

3.24. Šventinio stalo 

serviravimas.  

 

Užsiėmimai vyks 

Prekybos ir verslo 

skyriuje, Vytauto g. 267, 

Šiauliai. 

Pamokoje mokiniai 

susipažins su staltiesėmis, indais, 

įrankiais, taurėmis, kurios bus 

naudojamos serviruojant stalą, išmoks 

stalo serviravimo pagrindų ir keliais 

būdais lankstyti servetėles. Mokymo 

metodai: demonstravimas, stebėjimas, 

komandinis praktinis darbas. 

1-4 

klasės, 2 

grupės 

Gegužių progimnazija  

3.27. Kalėdinis 

suvenyras.  

 

Užsiėmimai vyks 

Statybos skyriuje, 

Statybininkų g. 23, 

Šiauliai. 

Užsiėmimo metu mokiniai mokysis 

kaip liejant iš gipso pasigaminti 

Kalėdinio suvenyro formą. 

Mokymo metodai: demonstravimas, 

praktinis darbas, refleksija. 

1-4 

klasės, 1 

grupė 

Gegužių progimnazija 

 

3.28. Dekoruok eglutės 

žaisliuką.  

 

Užsiėmimai vyks 

Statybos skyriuje, 

Statybininkų g. 23, 

Šiauliai. 

Užsiėmimo metu mokiniai mokysis 

kaip tinkamai suformuoti iškilia 

technika įvairius ornamentus, kaip 

juos komponuojant išgauti gražų 

vaizdą. Mokymo metodai: 

savarankiškas darbas, refleksija. 

1-4 

klasės, 2 

grupės 

 Gegužių progimnazija 

 

3.40. Kalėdinės kojinės Pamokoje mokiniai susipažindins su 1-4 Gegužių progimnazija 



siuvimas ir 

dekoravimas.  
 

Užsiėmimai vyks 

Technologijų skyriuje, 

Statybininkų g. 23, 

Šiauliai. 

medžiagomis, jų panaudojimo 

galimybėmis, įvairiais siuvimo 

dygsniais. Mokiniai pasisiūs suvenyrą. 

Mokymo metodai: demonstravimas, 

diskusija, individualus praktinis 

darbas, refleksija. 

klasės, 1 

grupė 

3.42. „Pagalvėlės -

kvapuko gamyba“.  

 

Užsiėmimai vyks 

Technologijų skyriuje, 

Statybininkų g. 23, 

Šiauliai. 

Mokiniai susipažins su įvairiais 

siuvimo dygsniais, siūlėmis. 

Atlikdami užduotis mokiniai išmoks 

sukirpti, susiūti ir dekoruoti detales. 

Mokymo metodai: diskusija, 

demonstravimas, individualus 

praktinis darbas, refleksija. 

1-4 

klasės, 1 

grupė 

 Gegužių progimnazija 

3.44. Nesudėtingo 

žaislo siuvimas ir 

puošyba.  

 

Užsiėmimai vyks 

Technologijų skyriuje, 

Statybininkų g. 23, 

Šiauliai. 

Užsiėmimo metu mokiniai išmoks 

susikirpti ir pasisiūti žaislą bei jį 

dekoruoti. Mokymo metodai: 

demonstravimas, komandinis darbas, 

diskusija. 

4 klasė, 

1 grupė 

Gegužių progimnazija 

3.49. Kvietimo ir 

sveikinimo etiketas.  

 

Užsiėmimai vyks 

Technologijų skyriuje, 

Statybininkų g. 23, 

Šiauliai. 

Užsiėmimo metu mokiniai susipažins 

su biuro administratoriaus profesija ir 

kvietimo ir (arba) sveikinimo kūrimo 

rekomendacijomis. Išmoks sukurti 

originalų ir išskirtinį kvietimą ir (arba) 

sveikinimą. Mokymo metodai: 

individualus ir komandinis darbas, 

demonstravimas, stebėjimas, 

diskusija, refleksija. 

1-4 

klasės, 2 

grupės 

.Gegužių progimnazija 

 

 

Mechanikos skyrius, Diana Baltrušaitytė Šukutienė, tel. 8699 62181; 
Menų ir grožio paslaugų skyrius (buvęs Buitinių paslaugų), Reda Valiukienė, 8614 60736; 
Prekybos ir verslo skyrius, Renata Veršinskienė, 8610 47570; 
Statybos skyrius, Jūratė Baltramaitytė, 8652 57475; 
Technologijų skyrius, Rasa Freimonienė, 8656 69010. 
 


