
 

Integruotas socialinių mokslų, IT ir anglų kalbos mokymas (CLIL). Vadovės: anglų k. vyr. 

mokytoja Žana Šunina, istorijos mokytoja Ieva Kvedarienė. 

 

Integruotas socialinių mokslų, IT ir užsienio kalbos mokymas CLIL (Content and language 

integrated learning) – tai dalyko  mokymas(-is) anglų kalba, kai mokymosi procesas 

koncentruojamas į dalyko mokymąsi, iš dalies vartojant užsienio kalbą. Šis metodas leidžia ugdyti 

kalbos ir dalyko kompetencijas, gerina jauno žmogaus socialinę integraciją į daugiakalbį pasaulį 

ir darbo rinką, pagyvina mokymosi procesą. 

Būrelio veiklos glaudžiai susijusios su tarptautinio Erasmus+ projekto įgyvendinimu.  

Stalo teniso būrelis (5-8 kl.). Vadovė – kūno kultūros vyr. mokytoja Rasa Grigaliūnienė. 

Vaikai žaisdami stalo tenisą lavina fizines savybes, stiprina sveikatą, susiranda naujų draugų, 

išmoksta bendrauti ir bendradarbiauti, patiria įvairių emocijų ir geba jas valdyti.   

 

Judriųjų žaidimų būrelis (1-4 kl.). Vadovė – kūno kultūros vyr. mokytoja Rasa 

Grigaliūnienė. 

Vaikai žaisdami judriuosius žaidimus prasmingai leidžia laisvalaikį, lavina fizines savybes, 

stiprina sveikatą, susiranda naujų draugų, išmoksta bendrauti ir bendradarbiauti, patiria įvairių 

emocijų ir geba jas valdyti.  



 

Judriųjų žaidimų būrelis (7C spec. kl.). Vadovė – kūno kultūros vyr. mokytoja Rasa 

Grigaliūnienė. 

Mokiniai prasmingai praleidžia laisvalaikį, sustiprina sveikatą, išmoksta bendrauti ir 

bendradarbiauti, patiria įvairių emocijų, mokosi jas valdyti.  

 

Šaškių būrelis (1-4, 5-8 kl.). Vadovas – neformaliojo ugdymo mokytojas Grigorijus 

Leibovičius.  



 

Keramikos  būrelis „Molio Motiejukas“. Vadovė – neformaliojo ugdymo mokytoja Vida 

Lesickienė.  

Keramikos būrelio programa skirta  vaikams, norintiems susipažinti su molio lipdymo technikomis. 

Tai - pažintis su formomis, molio raiškos galimybėmis, darbo technologijomis. Dalyvavimas  lavins 

erdvinį-meninį suvokimą – formų dydžių pasirinkimą, derinimą tarpusavyje, mokys meninės kalbos 

- paviršių pasirinkimo ir derinimo, spalvinio pajautimo ir dekoravimo įvairovės.  Būrelyje vaikai 

susipažins su įvairiais molio formavimo būdais: formavimu iš molio plokštės, skulptūriniu lipdymu, 

žiedimu, virveline keramika, molio atspaudais iš pasigamintų formų. Įvairių dekoro būdų: faktūrų, 

ornamentų, spalvų derinimo. Įvairių paviršiaus apdirbimo technikų: angobavimo, poliravimo, 

glazūravimo.  Mokysimės pasigaminti funkcionalius daiktus, skulptūrinius objektus. Lavinsime 

gebėjimą generuoti idėjas ir jas įgyvendinti, pritaikyti darbus, jais puošti aplinką. Dirbdami kartu 

vaikai įgis komunikacijos įgūdžių. Organizuosime parodas, dalyvausime įvairiuose projektuose.  

 

 

 



Vaikų liaudiškų šokių studija „LAZDYNĖLIS“. Vadovės - studijos įkūrėja ir meno vadovė, 

choreografė Rimutė Zaleckaitė ir šokių mokytoja, choreografė Rasa Kašėtienė. 

 

Studija įkurta 1991 metais, todėl šiemet skaičiuoja jau 30 - uosius gyvavimo metus. Dabar studijos 

5 - iose amžiaus grupėse šoka 70 mokinių. Šokių studija ,, LAZDYNĖLIS" yra visų Lietuvos dainų 

švenčių, moksleivių dainų švenčių dalyvis, Vilniaus miesto ir Sausio 13-osios progimnazijos 

tradicijų puoselėtojas.  

 
 

Sporto būrelis „Judrieji ir sportiniai žaidimai“. Būrelio vadovas – kūno kultūros vyr. 

mokytojas Arūnas Dalala.  
 

Būrelio tikslas - ugdyti sveiką stiprią, kupiną gyvenimo džiaugsmo asmenybę, kuri mokėtų įvairių 

žaidimų, linksmintis laisvalaikiu, švenčių metu. Taip pat mokiniai skatinami dalyvauti įvairiose 

varžybose, sporto šventėse. Būrelio metu žaidžiame įvairius judriuosius bei ramaus pobūdžio 

žaidimus, mokomės taisyklingai žaisti kvadratą, futboliuką, varžomės estafečių rungtyse. Ypatingas 

dėmesys skiriamas taisyklingai laikysenai. Atliekame pratimus įvairioms raumenų grupėms 

stiprinti. Esant geroms oro sąlygoms, būrelio veikla vyksta lauke, mokyklos sporto aikštyne. Taip 

pat ugdomi sveikos gyvensenos įgūdžiai. Mokiniai skatinami kuo daugiau laiko praleisti gryname 

ore. 

 

Būrelis „3-ių klasių vokalinis ansamblis“. Vadovė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Ilona Baltušnikienė.  

 

Vokalinio ansamblio repeticijose mokiniai mokosi dainuoti, ritmuoti ir groti ritminiais 

instrumentais.  Išmoktomis dainomis mokiniai  džiugina tėvelius ir progimnazijos bei Vilniaus 

miesto renginių žiūrovus.  



 
 

Būrelis "Mažieji menininkai" 2-3 klasių  mokiniams.  Vadovė – pradinio ugdymo vyr. 

mokytoja Renata Ivanova. 

  

Mažieji  menininkai kuria darbelius iš popieriaus, audinių, siūlų, gamtinės medžiagos ir savo 

darbais puošia mūsų progimnazijos erdves bei dalyvauja Vilniaus miesto parodose ir konkursuose.  



 
 

Pynimo būrelis 1-4 klasių mokiniams. Vadovė – pradinio ugdymo vyr. mokytoja Nijolė 

Bružienė.  

Esi kūrybingas. Nori išmokti pinti? Būrelio metu susipažinsi su įvairiomis pynimo technologijomis. 

Išmoksi pynimo technikos, pasigaminsi originalių darbelių.  

 
 

Futbolo būrelis 1 - 4 klasių mokiniams. Būrelio vadovas - fizinio ugdymo mokytojas 

metodininkas Rimas Danius.  

Būrelyje vaikai mokosi žaisti ir žaidžia mėgstamą futbolo žaidimą, ugdosi garbingo rungtyniavimo, 

bendradarbiavimo komandoje nuostatas bei elgesį. 

Būrelis „Sportiniai žaidimai“ 5 - 8 klasių mokiniams. Būrelio vadovas - fizinio ugdymo 

mokytojas metodininkas Rimas Danius.  



Būrelyje vaikai smagiai leidžia laiką, žaidžia mėgstamus sportinius žaidimus (futbolą, krepšinį), 

patiria judėjimo džiaugsmą bei teigiamas emocijas, gerina asmeninį fizinį pasirengimą ir siprina 

sveikatą. 

Bendrojo fizinio parengimo būrelis 5 – 8 klasių mokiniams. Būrelio vadovas - fizinio ugdymo 

mokytojas metodininkas Rimas Danius.  

Popamokinės veiklos metu, būrelyje mokiniai visapusiškai lavina savo kūną, stiprina sveikatą ir 

didina fizinį pajėgumą. Užsiėmimo metu naudojasi įvairiomis priemonėmis: bėgimo takeliu, juda 

elipsiniu ir dviračio treniruokliais, rankų ir kojų raumenų stiprinimui skirtais įrenginiais. 


