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PIRMOKAI RUOŠIASI VASARAI 

Paskutinis lietuvių kalbos vadovėlio puslapis priminė, kad netrukus prasidės vasaros atostogos. „Ką reikės 
veikti per atostogas?“- galvojo 1B klasės mokiniai. Geriausia laisvalaikio praleidimo forma – knygų skaitymas, ypač 
tų, kur gausybė nuotykių ir kelionių. O kokias knygas skaityti? Pirmokai dalinosi patirtimi su klasiokais: atsinešė 
savo skaitomą knygą į mokyklą, pristatė ją draugams, perskaitė įdomiausią knygos ištrauką.   

Žinote kokias knygas skaito pirmokai? 1B klasės mokiniai kartu su mokytoja Virginija išrinko 
populiariausias: „Pūkuotuko pasaulis“, „Peliūnės vasara“, „Minusė“, „Močiutė plėšikė“, „Troliai 

Mumiai“ ir net „Haris Poteris“. Vaikai užsirašė knygų pavadinimus į sąsiuvinį 
(tuo pačiu pasikartojo, kaip rašomas pavadinimas), veikėjų vardus (pasikartojo, 
kaip rašomi vardai), pasižymėjo, kokias knygas norėtų skaityti vasarą. 
Na, o tėveliams pirmokai sako AČIŪ už visai klasei nupirktas knygas 
„Vilkolakiukas Dolfas“. Su nekantrumu mokiniai laukia pirmadienio, kada panirs į naują nuotykių 
kelionę... 

 
PAŽINTIS SU VYNUOGINE SRAIGE 

Antroje klasėje terariume apsigyveno sraigės. Jas antrokai stebi ir atsakingai prižiūri, valo namelį, priskina 
šviežių kiaulpienės lapų. Gegužės 20 d. (ketvirtadienį), dirbdami grupelėmis, vaikai plačiau 
susipažino su klasės augintinėmis: apibūdino sraigės išorinę sandarą, pro lupą apžiūrėjo galvą, 
koją, liemenį, čiuopiklius, pateikė klausimų draugams. Nustatė, į kurią pusę susukta sraigės 

kriauklė, suskaičiavo, kiek apvijų ji turi. Išsiaiškino, kad sraigės koja yra gleivėta 
ir kodėl gleivės yra svarbios. Aptarė sraigės gyvenamąją vietą, mitybos 
ypatumus. Nustatė sraigės masę. Kiekviena sraigė buvo sveriama 
elektroninėmis svarstyklėmis! Sraigės koja - išmatuota liniuote. Pats įdomiausias 
ir daugiausiai ovacijų sulaukęs stebėjimas - sraigių lenktynės. Vaikams daugiausia juoko sukėlė 
tai, kad sraigės „sukčiavo“: šliaužė viena ant kitos, taip trukdydamos pasiekti finišą, kai kurios 
bandė pasukti visai į kitą pusę ir taip aplenkti varžoves...    

Mokiniai išsamiai susipažino su pilvakojų moliuskų atstovu. Sužinojo vynuoginės sraigės kūno 
sandarą, suprato kai kuriuos jos elgsenos ypatumus, nes savo stebėjimus pagrindė matavimais ir skaičiavimais. 
Per dailės pamoką nupiešė ir nulipdė labai tikroviškas sraiges. Tyrimui naudoti gyvūnai savaitgaliui saugiai iškeliavo 
pas Elzę Benėtaitę, kuri pareigingiausiai rūpinosi klasės augintiniais. 
 

PAMOKA SU NACIONALINĖJE BIBLIOTEKOJE 
 Gegužės 19 d. (trečiadienį) trečios klasės mokiniai turėjo nuotolinę pamoką per Zoom platformą „Fraktalų 
piešimo dirbtuvės“ su nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos edukatoriais. 

Kas yra fraktalai ir fraktalų piešimas? Pats žodis „fraktalai“ skamba moksliškai, negirdėtai ir, 
atrodytų, kad su menais neturi nieko bendro. Iš tiesų terminas „fraktalas“ kilęs iš lotyniško žodžio 
fractus, reiškiančio „sudarytas iš dalių“. Tai paprasta piešimo technika, grindžiama 
spontanišku linijų kūrimu ir spalvinimu.  
Mokiniai 1 minutę užsimerkę, neatitraukdami rankos nuo lapo, piešė įvairios formos 
linijas. Taip gavosi įdomus paveikslas, kurį vėliau reikėjo spalvinti renkantis spalvas 
užsimerkus. Šie piešiniai – tai meno terapijos forma, leidžianti pažvelgti į giliausias 
pasąmonės gelmes, pažinti savo vidinį „aš“ ir ištraukti į dienos šviesą žinomas ir net 

neįvardintas emocines problemas. Toks yra magiškasis fraktalų piešimas. Dominuojančios spalvos 
magiškame piešinyje atskleidžia žmogaus charakterį, emocinę būseną, nes spalvas ir įvairias linijas piešinyje yra 
parenkamos užsimerkus. Mokiniams buvo smagu save patyrinėti, sužinoti savo charakterio savybes ir galimybes.  
 



 
PASAULIO PAŽINIMAS  

Pavasarį, vis labiau šylant orui, pasaulio pažinimo pamokos dažnai vyksta mokyklos 
kieme.  

1A klasės mokiniai pasaulio pažinimo pamokose kartojo, kokios yra 
pagrindinės augalo  dalys, kokia jų paskirtis. Mokiniai aiškinosi, ko reikia, kad 
augtų augalai. Naudodamiesi lupa nagrinėjo, kas tai yra dirvožemis, kokios jo 
savybės, kodėl dirvožemyje yra puvenų, svarstė, kodėl svarbu, kad dirvožemyje 
būtų vandens ir oro. Pirmokams įdomu, kuo naudingas sliekas, ką per dieną veikia bitė, per kiek 
laiko sudygs pasėta velykinė žolė.   

 
 

Ramaus ir saulėto savaitgalio! 
 


