
 
 

SEIRIJŲ A. ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJA 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASIŪLA 2020 - 2021 m.m. 

5 – 8 ir I – IV gimnazijos klasėse 

Eil. 

Nr. 

B ūrelio pavadinimas 

Vadovas 
B ūrelio paskirtis 

1.  

Tinklinis 

 

J. Grėbliūnaitė 

Programos tikslas(-ai): Populiarinti tinklinio žaidimą gimnazijoje. Ugdyti mokinių 

fizines galias. Mokymosi rezultatai: įgis asmeninių, socialinių ir komunikavimo 

kompetencijų. Ugdysis fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos poreikį. Praktinis 

mokymas - bendras fizinis rengimas, funkcini ų savybių ugdymas, žaidėjo stovėsenos ir 

judėjimo formų mokymas, kamuolio perdavimų, padavimų, puolamojo smūgio, užtvaros 

technikos mokymas ir tobulinimas, mokoma sis žaidimas, varžybinė veikla. 

2.  

Judrieji žaidimai 

 

A.Bagdonienė 

Mokiniai mokės pagrindines judriųjų ir sporto žaidimų taisykles, teisėjaus draugų 

žaidimui, gebės vadovauti ir suburti komandą, tikslingai bendraus ir bendradarbiaus; 

Dalyvaus tarpklasinėse, tarpmokyklinėse varžybose, įvairiose sporto šventėse. 

3.  

Krepšinis 

A.Navickas 

Būrelio paskirtis išmokyti žaisti krepšinį, stiprinti mokinių sveikatą, ugdyti sveiką 

gyvenseną, tenkinti natūralų poreikį judėti, lavinti motoriką bei laikyseną, ugdyti poreikį 

krepšinį žaisti laisvalaikiu 

4.  

Muzikos būrelis 

 

D. Kazlauskienė 

Būrelio paskirtis puoselėti meilę muzikai , išmokyti nauj ų dainų. 

Mokiniai tobulins dainavimo gebėjimus, muzikinę klausą, intonacinius įgūdžius, lavins 
ritmo pojūtį. Dalyvaus koncertuose. 

5.  

JMB būrelis 

„Kadagys“ 

 

A.Baranauskienė 

Ugdyti nevartotojišką požiūrį į gamtą, sub urti aplinkotyra, gamtotvarka, menine 

saviraiška besidominčius moksleivius, suteikti galimybes gilinti gamtos mokslų žinias, 

skatinti saviraišką. 

6.  

Tautinių šokių būrelis 

G. Ptašnykienė 

Būrelio paskirtis sudominti tautiniu šokiu, ugdyti tautinę savimonę, mokyti suprasti 

tikrąsias vertybes. Formuoti gražią laikyseną, judesių plastiškumą. Lavės muzikinė 

klausa, kūrybingumas, choreografinių įgūdžių lavinimas 

Išmoktus tautinius šokius parodyti mokyklos, bei miestelio bendruomenėms. 

7.  

Floristika 

 

E . Maceikaitė 

Mokiniai išmoks puokščių komponavimo meno. Supažins ir išbandys įvairias 
technologijas ir technikas. Išmoks paruošti reikalingą darbui medžiagą. Lavins 
kūrybiškumą ir vaizduotę. Išmoks bendrauti ir bendradarbiauti, p atirs kūrybos teiki amą 
džiaugsmą 

8.  

Šaulių būrelis 

 

E.Turčinavičius 

Patriotizmo ir pilietiškumo ugdymas. Būrelio nariams numatomos veiklos: 

rikiuotės pratimai, pirmoji medicinos pagalba, darbas su žemėlapiu ir orientavimasis 
vietovėje, ginklo valdymas ir šaudymo pratybos, taktikos pratimai, laužavietės 
įrengimas ir ugnies kūrimas. Mokiniai pasiruoš laikyti jaunųjų šaulių pakopų testus ir 
dalyvauti jaunųjų šaulių stovyklose 

9.  

Dainuojamoji poezija 

 

R.Juškauskienė 

Žanras ,,dainuojamoji poezija“ labiausiai skatinantis paauglius, jaunimą dainuoti 
lietuvių kalba, šviestis, skaityti, ieškoti sau artimos minties, emocijos, suprasti žodžio 
prasmę, išgirsti poetinės kalbos skambesį. Tai žanras, populiarinantis lietuvių poeziją. 
Norisi, kad tas prasmingas tekstas, išjaustas, išdainuotas paties mokinio, skambėtų ir 
mūsų mokykloje, o jaunas žmogus dainuodamas pajustų sielos pilnatvę. Taip pat bus 
prisimenama ir mokomasi liaudies dainų. 

10.  Dailės būrelis 

„Jaunieji 

Būrelio paskirtis supažindinti mokinius su A. Žmuidzinavičiaus kūryba ir veiklomis, su 
įvairiomis dailės technikomis. Mokyti ir tobulinti meninius mokinių įgūdžius. 



Žmuidzinavičiukai“ 

 

A.Urbonavičienė 

Organizuoti parodėles. 

Mokiniai meniškai atnaujins dalį seno mokyklos inventoriaus (kėdes)  ,  dalyvaus 
rajoniniuose konkursuose, paruoš kelias parod ėles gimnazijoje. 

11.  

Keramikos būrelis  

A.Urbonavičienė 

Mokiniai susipažins su įvairiomis keramikos technikos subtilybėmis ir darbo 
priemonėmis. Bus ugdomas mokinių erdvinės formos suvokim ą, įgyti jos kūrimo 
pagrindus. Mokiniai įgis ir tobulins molio lipdymo ir formavimo įgūdžius, dalyvaus 
rajoniniuose konkursuose. Mokiniai paruo š kelias keramikos darbų parodėles 
gimnazijoje. 

12.  

Būrelis 

„Diskusijų 

svetainė “ 

 

R.Banevičiene 

Programos tikslas - padėti mokiniui suprasti save, pažinti savo emocijas ir jausmus, 

išmokti juos reikšti visuomenėje priimtinu būdu. Išmokti pasakyti „Ne“, suprasti kitą 

žmogų, lengviau priimti ir nugalėti sunkumus, bei stresines situacijas, pasitaikančias tiek 

mokykloje, tiek namuose. 

Visa tai padėtų palaikyti geresnius tarpusavio santykius tarp pačių mokinių, tarp mokinių 
ir mokytojų, o taip pat tarp mokinių ir jų tėvelių. 

13.  

Būrelis 

„Medinukas“ 

A.Navickas 

Mokiniai išmoks naudotis šiuolaikinėmis lazerinėmis medžio apdirbimo staklėmis, 
mokysis pagaminti įvairius gaminius ne tik iš medžio, bet ir graviruoti ant odos, metalo, 
stiklo. Taip pat mokysis ir kitų medžio darbų, ruošis dalyvauti, olimpiadose, 
konkursuose, parodose. 

14.  

Būrelis 

„Išmanieji robotukai“ 

 

J. Bagdžiūnienė 

Būrelis „Išmanieji robotukai“ kviečia 3 klasės mokinius gilinti žinias apie informacines 
technologijas, lavinti algoritminį ir loginį mąstymą. Mokytis saugiai ir sumaniai naudotis 
internetu, bendrauti ir bendradarbiauti vartojant informatikos sąvokas, išmokti naudotis 
kompiuterijos žodynu, spręsti patirtį ir interesus atitinkančias kasdienio gyvenimo 
problemas. Dalyvauti konkurse „Bebras“, „Olympis“ 

15.  

Būrelis „Augu 

sveikas ir stiprus“ 

J. Bagdžiūnienė 

Būrelis kviečia 3 klasės mokinius ugdyti sveikatą stiprinančius sveikos gyvensenos 

įgūdžius, puoselėti ir stiprinti psichinę ir fizinę sveikatą, užtikrinant socialinį saugumą. 

Padėti vieni kitiems formuoti sveikos mitybos, higienos įgūdžių laikymosi pagrindus 

gimnazijoje, siekti tęstinumo pricipo šeimoje. Įgyti kuo daugiau žinių apie saugų elgesį, 

grūdinti organizmą bet kuriuo metų laiku. Tenkinti poreikį judėti, pažinti judesį, išreikšti 

save judesiu. Organizuosime išvykas, iškylas, ekskursijas, žygius, dalyvausime 

Lietuvos mastu organizuojamuose projektuose: Judumo savaitė, akcija „Darom“... 

16.  

Būrelis „Tyrinėk, pa 

žink, atrask“ 

Ž.Černiauskienė 

Pradini ų klasių mokiniai atliks tyrimus su vandeniu, krakmolu, druska, cukrumi, citrinos 

rūgštimi, soda, skutimosi putomis. Sodins augalus ir stebės kaip jie auga skirtingomis 

sąlygomis. Pieš pienu, vašku ant vandens, tapetų kl ijais. Mokysis pasidaryti fontaną, 

‚,medūzą‘‘ butelyje, spalvotus muilo burbulus. 

Atliks bandymus su magnetu, matuos t ūrį. Savo žinias pritaikys pasaulio pažinimo, 
matematikos, dailės ir kitų dalykų pamokose. 

17.  

Būrelis „Tyrinėdamas 
mokausi ir atrandu “. 

L.Maziukienė 

Programos paskirtis - veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumą, 

praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus. Mokiniai kurs hipotezes ir jas tyrinėjimo 

keliu, remdamiesi jau turimomis žiniomis ir asmenine patirtimi, patikrins. 

18.  

Keramikos būrelis 

E. Navickienė 

Būrelis skirtas pradinių klasių mokiniams. Keramikos būrelyje vaikai susipažins su 

moliu, jo savybėmis, darbo technika ir kūryba. Lipdydami iš molio vaikai ugdys 

estetinius gebėjimus, išbandys įvairius molio dekoravimo b ūdus: įspaudimą, 

skutinėjimą, įrėžimą ir kt. Susipažins su įvairiais dažymo būdais bei glazūromis. 

Įgyvendinant sumanymus vaikai ugdys kūrybiškumą, savarankiškumą, pasitikėjimą 
savimi. 

 


