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EDUKACINĖ PAMOKA BIBLIOTEKOJE 

1A klasės mokiniai svečiavosi Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Miško 
padalinyje. Bibliotekininkė Angelė Skarienė pasakojo, kaip vadinamos lankytojams skirtos bibliotekos patalpos, kaip 
tapti bibliotekos skaitytoju, aiškino, kokia tvarka sudėliotos knygos lentynose, akcentavo, kodėl 
svarbu laiku grąžinti perskaitytą knygą. Vaikai apžiūrėjo knygas, kurios rekomenduojamos 
skaityti I–II klasių mokiniams. Pirmokai atviravo, kad skaityti mėgsta ir išsiaiškino, jog skiriasi jų 

skaitymo pomėgiai: vieni renkasi pasakas, kiti – enciklopedijas, treti noriai skaito 
eilėraščius. Knygų yra daug ir įvairių. Įprotis skaityti yra didžiulis džiaugsmas, 
kūrybos dirbtuvė ir vaizduotės lavinimas. Skaitymas ne tik skatina ir lavina 
protinę veiklą, bet leidžia nuolatos pažinti save. Bibliotekininkė Angelė pakvietė 
pirmokus, jų tėvelius, mokytojus ir visos bendruomenės narius vasarą dalyvauti 
skaitymo skatinimo programoje „Skaitymo iššūkis 2021“, vykdyti iššūkius ir laimėti prizus. Šių metų 
šūkis – „Knyga – vasaros desertas!“ Akcija vyks vasarą nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Plačiau 
apie skaitymo skatinimo programą https://vasarasuknyga.lt/  

 
PROJEKTAS „UŽSIAUGINK DRUGELĮ PATS“ 

2 klasės mokiniai užsisakė 4 tropinių drugelių lėliukes, kurios iš Vilniaus į antrokų klasę, specialiame 
krepšyje, atvyko gegužės pabaigoje. Mokiniai turėjo galimybę stebėti magišką drugelių metamorfozę savo klasėje. 
Atvykę drugeliai yra ypatingi – tai Morpho Peleides rūšies mėlynos spalvos drugeliai, esantys tarp 

didžiausių drugelių pasaulyje. Jie gyvena Meksikoje, Paragvajuje, Centrinėje ir Pietų 
Amerikoje. Kai mėlyni drugeliai skraido, „mirksi“ kontrastingos ryškiai mėlynos ir 
nuobodžiai rudos spalvos, todėl atrodo, kad drugeliai atsiranda ir išnyksta. Mokiniai 
išsiaiškino, kad drugelis pereina 4 vystymosi  stadijas, jas dėliojo magnetinėje 
lentoje, mokėsi piešti ir pagal langelius atkartoti drugelių formą. Mėlynieji morfai 
sužavėjo ne tik antrokus, bet ir kitų klasių mokinius, mokyklos darbuotojus. Nuotraukose užfiksuotos 
mokinių emocijos nepaliko abejingų ir tėvelių.   

Gabijos Kremerytės mama Ingrida parvežė ir padovanojo antrokams ir kitos rūšies – Papilio Blumei – 
drugelio lėliukę, dar vaizdingai vadinamą drugeliu povu. Ši įstabaus grožio drugių rūšis aptinkama 
tik Indonezijos salyno Sulavesio saloje. Papilio Blumei drugelio sparnų ypatybė ta, jog juose yra 

labai daug įgaubtų ir išgaubtų smulkių juostelių, atspindinčių šviesą ir suteikiančių 
nuostabų  metališką žvilgesį. Priklausomai nuo šviesos kritimo kampo, sparnuose 
atsispindi skirtingos spalvos. Dažniausiai ties sparnelių viduriu matomas žalsvas 
atspalvis, palengva pereina į mėlyną spalvą ties kraštais. Drugelių gyvenimas 
trumpas, bet neįprasta mokinių patirtis užsiauginti drugelius patiems, dar labiau 
paskatino antrokus mylėti ir domėtis juos supančia gamta ir ilgam išliks vaikų atmintyje.   
 

INTEGRUOTOS PAMOKOS LAUKE 
Prasidėjus vasarai mokiniai nenustoja mokytis ir gilinti savo žinias bei įgūdžius.  
Pirmokams patinka pamokos gamtoje: stebėti, fiksuoti pokyčius, daryti išvadas. Tai 

suteikia vaikams galimybę diskutuoti, patirti, pajusti, išsiaiškinti, ieškoti atsakymų. Gegužės 26 
dieną 1A klasės mokiniai vyko prie Danės upės. Upės pakrantėje mokiniai apžiūrinėjo sraiges, 
stebėjo vandens paukščius, klausėsi varlių kurkimo. Vaikus sudomino upės augalai, ypač 
nendrės ir net... praplaukiantis kateris. Visi aptarė upės užterštumo poveikį gamtai ir diskutavo, 
ar kitame upės krante įsikūręs žvejys galėtų žvejoti, jei upė būtų labai užteršta.  

https://vasarasuknyga.lt/


Pirmokams labai patiko svečiuotis mokytojos Ingos sode: čia tyrinėjo, kas auga sode, o kas – darže. 
Stebėjo, kokie augalai „gyvena“ šiltnamyje, o kurie jau gali augti lauke, apžiūrėjo mažyčius šilauogių žiedus, 
palygino juos su žydinčių obelų bei kriaušių žiedais. 

Antrokai didesniąją dalį pamokų laiko mokosi įsirengtoje Lauko klasėje. Birželio 1 d. vaikai, pakartoję ir 
atlikę užduotėles su laikrodžiu klasėje, tvirtinti žinių iškeliavo į Laikrodžių muziejų. Muziejaus Saulės 

laikrodžio kiemelį antrokai pasiekė pėstute! Saulės laikrodžių parke įkurtoje 
viduramžių žaidimų lauko zonoje galėjo ne tik  nustatyti laiką pagal saulės 
laikrodį, bet ir žaisdami viduramžių žaidimus atliko taiklumo ir miklumo 
užduotis, prisiminė zodiako ženklus, Saulės sistemos sandarą. O matuodami 
savo šešėlį ryte ir vidurdienį įsitikino, kad trumpiausias šešėlis yra tada, kai 

saulė palikusi aukščiausiai.  
3 klasės mokiniams vyko integruota pamoka miške su Vaikų laisvalaikio centro neformaliojo švietimo 

(turizmo) mokytoja Birute Petraitiene. Ji mokė vaikus stebėti skruzdėlyną, padėjo suskaičiuoti 
skruzdėlės nueitą kelią bei greitį per minutę, išsiaiškinti pasaulio kryptis orientuojantis kompasu, 

ieškoti lobio pagal žemėlapyje duotas nuorodas. Pasirodo ne taip jau 
lengva orientuotis  žemėlapyje. Pertraukėlės metu vaikai žaidė kvadratą, 
o dailės užduotis atliko piešdami kreidelėmis ant asfalto. Patys to 
nepastebėdami, vaikai per pamoką įveikė ne vieną kilometrą Girulių 
miške. Buvo smagi ir aktyvi diena!   

 
BIRŽELIO 1-OJI – NETRADICINIO UGDYMO DIENA  

1–4 klasių mokiniai, patys ar su tėvelių pagalba, birželio 1 dieną statė klasės stovyklavietes mokyklos 
kieme. Ryto saulės sušildytose pievelėse išdygo įvairiausių dydžių, spalvų, formų palapinių miestelis. Mokiniai su 
dideliu entuziazmu ruošėsi stovyklavimui: jau buvo išsiaiškinę, kokių daiktų gali prireikti stovyklaujant, o ko tikrai 

neverta imti, kur galima stovyklauti, kada pradėti ruošti stovyklavietę, kaip sutvarkyti 
stovyklavietės vietą besiruošiant namo. Daug patarimų apie stovyklavimą mokiniams pateikė 
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ atvirų erdvių 
mokytoja Viktorija Kolberkytė. Ji pasakojo mokiniams apie saugų 
stovyklavimą ir poilsiavimą, aptarė, kokių taisyklių būtina laikytis 
stovyklaujant.  

Nors diena šventinė, bet ugdymo(si) procesas nenutrūko: stovyklavietėse mokiniai 
skaitė savo knygas, draugiškai aptarinėjo knygose sutinkamus veikėjus, tyrinėjo aplinką, 

skaičiavo praskrendančius drugelius, piešiniais dailino kartoninį namelį, mokėsi ritmo pratimų 
kartu su muzikos mokytoja Gražina Gončarenko.  
Kiekvieną stovyklavietę aplankė mokyklos direktorė Daina bei pavaduotoja Asta, ir 
pasidžiaugdamos vaikų palapinių miesteliu, vaišino vaikus ledais bei  morkų pyragu, kurį 
iškepė „Varpelio“ mokyklos-darželio virėjos.  
 

PIRMOKŲ PROJEKTAS 
1B klasės mokiniai pasaulio pažinimo projekte „Kuo norėčiau būti?“ domėjosi, kokia yra 

įdomiausia profesija, ko reikėtų mokytis, kad ateityje galėtų dirbti savo svajonių darbą. Pirmokai 
ruošėsi: rinko informaciją, piešė ir mokėsi pristatyti savo svajonių profesiją. Projekto metu buvo 
pristatytos virėjo, policininko, mokytojo, gydytojo, drabužių dizainerio, statybininko, trenerio ir staliaus 
profesijos. Projekto pristatymas pavyko!  
 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PAMOKOS 

2020–2021 mokslo metais 2–4 klasių mokiniams buvo skirta viena savaitinė informacinių technologijų 
pamoka. Informacinių technologijų pamokos prasidėjo nuo pažinties su kompiuteriu. Daugelis vaikų manė, kad 
puikiai moka jį valdyti. Pasirodo – tik žaisti. Pradžioje mokiniai susipažino su darbo kompiuteriu taisyklėmis. Vėliau 
– ėmėsi iššūkio žaismingos programėlės pagalba išmokti spausdinti tekstą ir net užmerktomis akimis. Žiemą, 
artėjant Kalėdoms, vaikai kūrė sveikinimus formatuodami geometrines figūras. Nuotolinio mokymosi metu sprendė 



algoritmus, dalyvavo saugaus interneto savaitėje, piešė kompiuteriu. Grįžę į mokyklą, vėl sėdo prie kompiuterių 
informacinių technologijų klasėje ir mokėsi teksto formatavimo gudrybių, kūrė pristatymus apie save, viktorinas 
PowerPoint programa. Paskutinis mokinių darbas – sveikinimas TĖČIUI, sukurtas programėle Wordart. Sveikinime 
mokiniai patys rašė žodžius apie savo tėtį bei parinko, jų manymu, tėčiui labiausiai tinkančią figūrą. 
Taigi, tiek pamokose, tiek užklasinėje veikloje IT tampa ne tik įprasta informacijos ieškojimo priemone, bet ir 
mokymosi metodu įvairiems gebėjimams įgyti, lavinti ir tobulinti. Informacinių technologijų pamokas tęsime ir kitais 
mokslo metais. 

Informacinių technologijų mokytoja Lina 
 

PADĖKA 
1A klasės mokiniai ir mokytoja Inga dėkoja Liucijos mamai Audrai Maskeliūnaitei už staigmeną! Į klasę 

atkeliavo didelis paketas, kuriame slėpėsi... namelis. Analizuodami instrukciją, mokiniai konstravo, jungė kartoninio 
namo dalis, atvėrė duris ir langus. Vaikų laukė ilgas kūrybinis procesas. Dabar spalvotas namelis džiugina klasės 
vaikus. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINKIM SAULĖTŲ DIENŲ!!! 


