
 

 Būrelis „Įdomieji darbeliai“ (1-4 kl.). Vadovė – dailės vyr. 

mokytoja Aušra 

Jokubauskienė. 

 

Užsiėmimų metu mažieji būrelio lankytojai išmėgins skirtingas 

meninės kūrybos technikas, įgis darbo su įvairiomis medžiagomis 

įgūdžių, išmoks savo rankomis pasigaminti muilą, papuošalų, raktų 

pakabukų, atšvaitų, išsikepti sausainių. 

 

 

 

 

Būrelis „Kūrybinės dirbtuvės“ (5-8 kl.). Vadovė – dailės vyr. 

mokytoja Aušra 

Jokubauskienė. 

 

Būrelio lankytojai susipažins su įvairiomis šiuolaikinėmis 

technologijomis, skirtingomis rankdarbių atlikimo technikomis. 

Mokiniai išmoks pasigaminti norimos formos, spalvos ir kvapo 

muilą, pakabukų ar papuošalų iš susitraukiančio plastiko, išsikeps 

kalėdinių sausainių. 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

 
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.  



 

Būrelis „4-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.  

 

 

 

 

Pynimo būrelis  1-4 kl. 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. 

 

 

 

 

Būrelis ,,Jaunieji informatikai”.  Vadovė – pradinio ugdymo 

vyr. mokytoja Elžbieta Bylinska.  

 

Užsiėmimų metu, dirbdami su įvairiomis programėlėmis, mokiniai 

mokysis esminių darbo kompiuteriu įgūdžių, susipažins su 

programavimo pagrindais, kurs animuotus projektus. 

 

 

 

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 (8C 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. 

 

 

 

 

 



I-II anglų kalbos būrelio „Kalbu angliškai“ 

anotacija 

 
Anglų kalbos būrelio „Kalbu angliškai“ programa yra 

skirta norintiems išmokti kalbėti angliškai anksčiau arba 

pagilinti jau turimas žinias. Atsižvelgiant į mokinių 

amžių užsiėmimų metu didžiausias dėmesys yra 

skiriamas šnekamosios kalbos vartojimui, tačiau veikla 

nuolat yra palaipsniui praturtinama užduotimis, 

supažindinančiomis su skaitymo bei rašymo anglų kalba ypatumais. Naujų žodžių bei frazių išmokstama 

žiūrint trumpus filmukus, žaidžiant kortelėmis, dainuojant, pasitelkiant į pagalbą judesį, teatro bei šokio 

elementus. Pamokėlėse nagrinėjamos artimos vaikų gyvenimui bei aplinkai temos, daug dėmesio skiriama 

vaikų motyvacijos stiprinimui, pasitikėjimo savo jėgomis ugdymui, puikiai savijautai, nuolat akcentuojama 

individuali mokinio sėkmė bei pasiekimai.  
 


