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• Lietuvių k. ir pasaulio pažinimo modulis „Raidelės žaidžia, šoka“ (1 kl.). 
L.Adamonienė 

• Lietuvių k. ir pasaulio pažinimo modulis „Smalsučių šalis“ (2 kl.). N.Gabrielaitienė 

• Matematikos modulis „Pažinimo vingrybės“ (2 kl.). E.Montvilienė 

• Lietuvių k. modulis „Gudrutis“ (3 kl.). A.Didžgalvienė  

• Matematikos modulis „Gabių vaikų akademija“ (3 kl.). I.Vinickienė 

• Lietuvių k. modulis „Riešutėliai“ (4 kl.). A.Adomaitienė 

• Matematikos modulis „2x2“ (4 kl.). A.Marcinkienė 

 

Informacija apie modulių veiklą skelbiama: 

• Mokyklos internetinėje svetainėje - modulių programos, II-ojo pusmečio veiklos 

ataskaitos. 

• Žinutėmis el.dienyne -  pirmojo pusmečio veiklos aprašai mokinių tėvams. 

• Tvarkaraštyje. 

 

1972

2014-2015 m. m. antrąjį pusmetį 1-4 kl. gabių 

mokinių ugdymui skirti moduliai 



Lietuvių k. ir pasaulio pažinimo modulis „Raidelės žaidžia, šoka“ (1 kl.).  

Mokytoja L.Adamonienė(1) 

• Modulis „ Raidelės žaidžia, šoka” buvo skirtas pirmų klasių mokiniams, kurie domisi 

lietuvių kalba, skaičiais, juos supančiu pasauliu ir nori praktinės veiklos metu  

pritaikyti sukauptą patirtį, lavinti ir tobulinti savo mąstymą ir kūrybiškumą, įgyti naujų 

žinių, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti. Modulio veiklą sudarė trys dalys:  

•  -  Kūrybos kraitė. 

•  -  Kelionė po skaičių šalį.  

•  -  Pasaulis aplink mus. 

• Modulį „Raidžių pasaulyje“ lankė 22 mokiniai: 1a kl.-5 mok.,1b kl.-5 mok.,1c kl.-6 

mok.,1d kl.-6 mok. 

• Pokalbių, edukacinių užsiėmimų, žaidimų, inscenizacijų, konkursų metu pirmokėliai 

tobulino savo kalbėjimo, klausymo, rašymo, skaičiavimo, mąstymo gebėjimus ir 

įgūdžius. 

• Užsiėmimų metu mokiniai aktyviai ir noriai dalyvavo veikloje. Jiems modulio veikla 

buvo naudinga ir norėtų kitais mokslo metais lankyti šį modulį. 
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Lietuvių k. ir pasaulio pažinimo modulis „Raidelės žaidžia, šoka“ (1 kl.).  
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Lietuvių k. ir pasaulio pažinimo modulis „Raidelės žaidžia, šoka“ (1 kl.).  

Mokytoja L.Adamonienė(1) 



Lietuvių k. ir pasaulio pažinimo modulis „Smalsučių šalis“ (2 kl.).  

Mokytoja N.Gabrielaitienė (2) 

Modulį lankė 19 mokinių (I pusmetį 21 mok.): 2a klasė – 4 mokiniai, 

2b klasė– 10 mokinių, 2c klasė – 2 mokiniai, 2d klasė – 3 mokiniai  

 

Skirtas gabiems antrų klasių mokiniams, kurie domisi raidėmis, 

žodžiais, juos supančiu pasauliu, žmogaus galiomis.  

Užsiėmimai: 

•skatina šio amžiaus mokinių poreikį stebėti, tyrinėti,  

•padeda geriau suprasti gamtos ir žmogaus ryšį,  

•lavina kūrybiškumą, erdvinį suvokimą, vaizduotę, mąstymą, 

dėmesį, pastabumą,  

•tobulina mokinių gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti.  
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 Lietuvių k. ir pasaulio pažinimo modulis „Smalsučių šalis“ (2 kl.).  

Mokytoja N.Gabrielaitienė (2) 

    Veiklą sudaro trys dalys. 

• „Garsų ir raidžių karalystė“. Keliaudami po „Garsų ir raidžių karalystę“ 

mokiniai susipažįsta su garso, žodžio, sakinio ir teksto galia, turtina žodyną, lavina 

kalbinius ir kūrybinius gebėjimus.  

•„Gramatikos šalyje“. Gilina rašybos ir skyrybos žinias. 

•„Aš ir pasaulis“. Užsiėmimuose susipažįsta su gamtos ir vaikus supančios 

aplinkos ryšiais, lavina praktinius problemų sprendimo įgūdžius, vaizduotę, mąstymą, 

dėmesį, pastabumą. 

 

Keliaudami po šiuos labirintus mokiniai turtino žodyną, lavino vaizduotę,  

kūrybinius gebėjimus. Penki mokiniai savo kūrybinius darbelius pristatė 

pradinių klasių respublikinėje konferencijoje „Kviečiu arbatos“, dalyvavo  

dailyraščio konkurse. 
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   Apklausoje dalyvavo 15 mokinių 

 

Ar reikalingas modulis? Kodėl ? 

   Reikalingas - 15 mokinių 

• Modulis vertingas, nes sužinai, išmoksti įdomių dalykų; 

• Sužinai tai, ko nesimokai per pamokas; 

• Gali pasimokyti papildomai; 

• Nes ten linksma ir įdomu, gali pabendrauti 

• Modulis galėtų būti ilgesnis. 

 

 

 

 Lietuvių k. ir pasaulio pažinimo modulis „Smalsučių šalis“ (2 kl.).  

Mokytoja N.Gabrielaitienė (2) 



   Apklausoje dalyvavo 15 mokinių 

 

Kas patiko (nepatiko) modulio veikloje?  

Patiko  - 13 mokinių 

• Žaisti  įdomius žaidimus 

• Spręsti  kryžiažodžius 

• Rašyti pagal paveikslėlius 

• Kurti įdomias istorijas 

• Žiūrėti skaidres 
 

Nepatiko – 2 mokiniai  

• Reikia ilgai darbuotis 

• Noriu eiti namo su draugais 
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Mokytoja N.Gabrielaitienė (2) 



   Apklausoje dalyvavo 15 mokinių 

 

Ar lankysi modulį 3 klasėje?  
 

• 12 mokinių lankys 

• 3 mokiniai nelankys, nes vėluoja į muzikos mokyklą ir į krepšinio 

treniruotes 

 

 

 Lietuvių k. ir pasaulio pažinimo modulis „Smalsučių šalis“ (2 kl.).  

Mokytoja N.Gabrielaitienė (2) 



Matematikos modulis „Pažinimo vingrybės“  

(2 kl.). E.Montvilienė 
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Mokiniai gilina matematikos bei pasaulio pažinimo žinias, bendrauja matematinėmis temomis, 

sprendžia matematines vingrybes tuo pačiu metu pažindami gyvūnų, augalų, gamtos reiškinių 

ypatumus.  

 

Tekstiniai uždaviniai, loginės užduotys skatina vaikus aktyviai mąstyti, matematines žinias 

pritaikyti gyvenimiškose situacijose. 

 

Intriguojamai bei žaismingai pateiktos užduotys ragina vaikus dar labiau pamėgti matematiką.  

Mokiniai užsiėmimų metu dirba ir individualiai ir grupėse. Mokiniai ruošiami dalyvauti 

konkursuose bei olimpiadose.  

Gilinome matematikos bei pasaulio pažinimo žinias. 

Bendravome matematinėmis temomis.  

Sprendėme matematines vingrybes tuo pačiu metu pažindami gyvūnų, augalų, 

gamtos reiškinių ypatumus. 

  

 



Matematikos modulis „Pažinimo vingrybės“  

(2 kl.). E.Montvilienė 



Įdomios užduotys skatino ieškoti atsakymų. 

Matematikos modulis „Pažinimo vingrybės“  

(2 kl.). E.Montvilienė 



Suprato, kad matematika gali būti žaisminga. 

Matematikos modulis „Pažinimo vingrybės“  

(2 kl.). E.Montvilienė 



Ir vasarą skaičiuosime! 

Matematikos modulis „Pažinimo vingrybės“  

(2 kl.). E.Montvilienė 



Modulį lankė 14 mokinių: 3b ir 3c klasės mokiniai 

        
Mokiniai mokėsi sklandžiai kalbėti, suprasti, ką ji patys kalba, 

suvokti, ką kalba kiti, matyti, analizuoti ir suprasti, kas 
vyksta aplinkui, mokėsi logiškai ir kūrybiškai mąstyti. 
Tyrinėjo, lygino, grupavo, darė išvadas, priėmė 
sprendimus. 

Mokiniai dalyvavo konferencijose, konkursuose,     projektuose, 
susitikimuose su rašytojais.  

 

Diktanto konkurse Ula Lukošiūtė ir Rugilė Gilytė užėmė I vietą, 
Mykolas Kazanavičius  - III vietą.  

Rašė rašinius, kūrė žodžių žodynus.  

 

        

 

 Lietuvių k. modulis „Gudrutis“ (3 kl.). A.Didžgalvienė  
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Susitikimas su rašytoju Vytautu V. Landsbergiu 

 Lietuvių k. modulis „Gudrutis“ (3 kl.). A.Didžgalvienė  



Mintys iš rašinių. 
• Knyga – puiki mokytoja. Naktis – tamsos valdovė. Paukštis – 

dienos spindulys. Balionas – permatomas veidrodis. Toma  

•                                                

• Knyga – vaikų mokytoja. Naktis – miego lopšinė. Pasaka – 

vaizduočių kūrėja. Juokas – džiaugsmo pradžia. Elija  

 

• Knyga – tai mano mokykla. Juokas – linksmas laikas 

praleistas kieme. Balionas – mano gimtadienis. Tadas  

 

• Knyga – žinių kalba. Naktis – juoda drobė. Paukštis – 

keliaujantis magnetofonas. Pasaka – nykštukų namai. Juokas 

– neįprasta kalba.     Mykolas  

 

 

 

 Lietuvių k. modulis „Gudrutis“ (3 kl.). A.Didžgalvienė  



Mykolas pasiruošęs atlikti  eksperimentą. 

 Lietuvių k. modulis „Gudrutis“ (3 kl.). A.Didžgalvienė  
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Pirmą  pusmetį modulį lankė 14 mokinių:  

• 3a klasės – 9; 3c klasės – 2; 3d klasės – 3 mokiniai. 

 Antrą  pusmetį modulį lankė 17 mokinių:  

•  3a klasės – 11; 3c klasės – 3; 3d klasės –  3 mokiniai. 

 

• Skirtas gabiems 3 klasių  mokiniams, kurie mėgsta ir myli matematiką, puikiai 

„sutaria“ su skaičiais.  
 

• Užsiėmimuose mokiniai lavina praktinius problemų sprendimo įgūdžius,  

puikiai  bendrauja  spręsdami  įvairias  matematines užduotis. 
 

• Užsiėmimuose  pateikiama  įdomių faktų „Kas galėtų patikėti?“  arba „Tai 

įdomu“,  įvairios  matematinės mįslės, praktinės užduotys,  įdomiosios  

užduotys.  
 

• Mokiniai ruošiasi matematikos olimpiadoms, konkursams. 

Matematikos modulis „Gabių vaikų akademija“  

(3 kl.). I.Vinickienė 



Veikla: 
  Mokėsi sieti skaičius ir aritmetinius veiksmus su konkrečiais  artimiausios aplinkos objektais, 

susipažino su statistikos elementais, sprendė užduotis, kurios lavina mokinių vaizduotę, atmintį, 

loginį mąstymą. Visa temas siedavo su pasaulio pažinimo temomis. 

 

Mokiniai dalyvavo:    
• matematikos olimpiadoje mieste ( 3a kl.- G. Mazuraitytė, 3d kl.- T. Briedis.  Laimėta II vieta); 

•  trečių klasių mokinių mintino skaičiavimo konkurse „Matmintinis“ (3a kl. – G.Mazuraitytė, E. 

Varanauskas, 3d kl.- T.Briedis. Laimėta III vieta). 

 

 Mokslo metų pabaigoje su mokiniais aptarėme, kokią praktinę naudą davė modulio lankymas. 

Mokinių atsakymai: 
• pagilino matematines ir pasaulio pažinimo žinias; 

• padėjo geriau pasirengti matematikos olimpiadai; 

• patiko spręsti įdomias užduotis, mintinas skaičiavimas IKT; 

• patiko sudaryti ir spręsti matematinius kryžiažodžius, diagramas, piktogramas; 

• mokiniai pageidavo, kad ir kitais metais būtų suteikta galimybė lankyti matematikos  modulį. 

  

Matematikos modulis „Gabių vaikų akademija“  

(3 kl.). I.Vinickienė 



2015-05-28 

1972

Modulį lankė 11 mokinių (I pusmetį – 18 mok.). 

 

•Programa skirta gabiems mokiniams, kurie nori dalyvauti lietuvių k. 

konkursuose, olimpiadose.  

•Programa sudaryta taip, kad mokinys gautų pakankamą kalbėjimo, 

skaitymo, rašymo ir klausymo įgūdžių kiekį. Temos derinamos prie 

vadovėlio išplanavimo, atsižvelgiant į Bendrąsias programas.  

•Į lietuvių kalbos programą yra integruota pasaulio pažinimo temų.  

•Užsiėmimų metu didelis dėmesys skiriamas lietuvių kalbos gramatikos 

teisingam taikymui, kūrybinėms užduotims ir taisyklingai kalbėsenai, 

pasaulio pažinimo žinių gilinimui. 

 

Lietuvių k. modulis „Riešutėliai“  

(4 kl.). A.Adomaitienė 
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II pusmetį „keliavome“, kūrėme, susipažinome: 

• sukūrė ketureilius apie pavasarį,  

• dalyvavo raiškiojo skaitymo konkurse,  

• mokėsi rašyti laišką draugui, kūrė pasakas,  

• dalyvavo šalies mokinių kūrybiniame konkurse „Lietuvos vaikai kuria 

pasakas“, domėjosi Lietuvos istorija,   

• kartojo gramatines taisykles ir atliko įvairias rašto užduotis, mokėsi rinkti ir 

sisteminti informaciją, ruošėsi 

• dalyvavo projektinėje veikloje „Įtraukiantis skaitymas su mirioramomis“,  

• dalyvavo „Bibliotekos draugų šventėje“ nacionalinės Lietuvos bibliotekų 

savaitės metu.“  

 

Lietuvių k. modulis „Riešutėliai“  

(4 kl.). A.Adomaitienė 



 

 

Lietuvių k. modulis „Riešutėliai“  
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• Modulį lankė 12 mokinių (I pusmetį – 18 mok.). 
 

Tikslas: 

• Suburti gabius matematikai mokinius ir skatinti jų tobulėjimą. 

Uždaviniai: 

• Įdomių matematinių ir loginių užduočių paieška ir tinkamas pateikimas 
mokiniams; 

• Darbo porose, grupėse, komandose skatinimas; 

• Mokinių savitarpio pagalbos ugdymas. 

 

• Taikyti tradiciniai ir netradiciniai darbo metodai : 

     darbas porose, darbas grupėse, mokinys - mokytojas, 
mokinys – vertintojas 

 

Matematikos modulis „2x2“ (4 kl.). 

A.Marcinkienė 
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Veikla: 

• Matematinių galvosūkių ir loginių užduočių sprendimas 

• ,,Senieji” matematiniai žaidimai 

• Įvairių testų sprendimas, pasiruošimas matematikos 
olimpiadai, konkursams „Bebras“,  „Kengūra“, „Gamtos 
kengūra“ 

 

 

Matematikos modulis „2x2“ (4 kl.). 

A.Marcinkienė 
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Matematikos modulis „2x2“ (4 kl.). 

A.Marcinkienė 

Sėkmės: 

 

• Savitarpio pagalba ir pasitikėjimas 

• Teigiamo rezultato siekimas 

• Noras tobulėti 

• Kitoks mąstymas 

• Darbo tempo ugdymas 

• Naujų sąvokų vartojimas 

• Kitų mokomųjų dalykų integracija (pasaulio pažinimas, lietuvių 

kalba) 
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Matematikos modulis „2x2“ (4 kl.). 

A.Marcinkienė 

Akimirkos iš užsiėmimo 
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Matematikos modulis „2x2“ (4 kl.). 

A.Marcinkienė 

Akimirkos iš užsiėmimo 
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2014-2015 m. m. antrąjį pusmetį 5-8 kl. mokinių, siekiančių gilinti dalykų 

žinias, integruotų dalykų ugdymui buvo skirti ekonomikos ir antrosios 

užsienio k. bei IT moduliai: 

  

• ekonomikos modulis „Pasirinkimų šalis“ 5 - 8 klasėse. Mokytoja I.Rafael 

 

• integruotas antrosios užsienio k. (rusų, vokiečių) ir IT modulis 

„Bendraukime užsienio kalbomis“ (8a, 8b, 8d kl.) 

 

 

1972



• Mokiniai užsiėmimų metu supažindinti su pagrindinėmis 
ekonomikos sąvokomis. 

• Per įvairias veiklas jie sužinojo, kas yra gamyba, pirkimas, 
pardavimas. 

• Užsiėmimų metu gauti patarimai kaip geriau tvarkyti savo 
pinigus padės mokiniams priimti geresnius sprendimus, kaip 
užsidirbti, leisti, taupyti, skolintis ir skolinti bei valdyti 
pinigus. 

• Vyko netradicinė ekonomikos pamoka „Pinigų keitimas: 
indėliai, bankomatai, euro banknotai ir monetos. Praktinė 
informacija bei patarimai“. Pamoką vedė „Swedbank“ 
Asmeninių finansų instituto vadovė  Odeta Bložienė. 

Modulis „Pasirinkimų šalis"          

2014-2015 m. m. 

5-8 kl. ekonomikos modulis „Pasirinkimų šalis“ 5 - 8 klasėse. 

Mokytoja I.Rafael 

 



• Jaunieji ekonomistai vyko į Joniškio raj., Kalnelio k. 
susipažinti su šiuolaikiniu lietuvišku ūkiu. Verslo kūrimo 
subtilybių sužinojo apsilankydami pas šiuolaikinį ūkininką 
Eugenijų Stonį. 

• Mokomųjų dirbtuvėlių įkūrimas mokiniams suteikė galimybę 
teorines ekonomikos ir finansinio raštingumo žinias pritaikyti 
praktiškai bei paragauti verslininko duonos. Mokiniai dirbo 
nuo produkto idėjos iki jo pardavimo. 

• Mokiniai aktyviai dalyvavo projekte „Kuriame grožį“. 
Jaunieji ekonomistai savo sukurtus darbelius pardavė „Gėrio 
mugėje“, o uždirbtus pinigėlius perdavė GĖRIO FONDUI. 
Taip prisidėjo prie mokykloje trečius metus rengiamo projekto 
„Atbėga elnias devyniaragis". 

  

 

 

Modulis „Pasirinkimų šalis"          
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• Mokiniai aktyviai dalyvavo Tarptautinės verslumo 

savaitės renginiuose. Organizavo Monopolio turnyrą 1-4 

klasių mokiniams. 

• Mokiniai dalyvauja tęstiniame projekte „Pasveikinkime 

vieni kitus“. 

• Mokiniai dalyvavo Šiaulių miesto ir apskrities mokinių 

darbų iš antrinių medžiagų konkurse  parodoje „Šimtas 

zuikių susirinko“. 

• Mokiniai dalyvavo akcijoje  „ Lietuvai ir man“. Pynė 

trispalves apyrankes. 

 
Modulis „Pasirinkimų šalis"          

2014-2015 m. m. 
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Modulis „Pasirinkimų šalis"          

2014-2015 m. m. 

5-8 kl. ekonomikos modulis „Pasirinkimų šalis“ 5 - 8 klasėse. 
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Modulis „Pasirinkimų šalis"          

2014-2015 m. m. 
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Mokytoja I.Rafael 
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Integruotas antrosios užsienio k. (rusų, vokiečių) ir IT modulis 

„Bendraukime užsienio kalbomis“ 

Mokytojai R.Balčiūnienė, I.Rafael, G.Korkevičienė, A.Subbotin, 

L.Šidlauskienė 

  

Modulį lankė 8a, 8b, 8d kl. mokiniai. 

• Moduliui skirtas vienas pusmetis (17 val.), mokiniai dirba atskirose grupėse.  

• Antrosios užsienio kalbos (vokiečių, rusų) ir IT užsiėmimai keičiasi kas savaitę: vieną savaitę 

mokiniai atlieka praktinius darbus rusų kalba (su rusų k.mokytoja), kitą savaitę parengtus praktinius 

darbus atlieka kompiuteriais (su IT mokytojomis).  

• Paskutinė pusmečio pamoka skirta bendram mokinių grupių praktinių užduočių pristatymui, 

pasidalinimui gerąja patirtimi.  

• Mokiniai atliko po 9 praktinius darbus. 

 

Atliktas mokinių anketavimas ir apklausa apie modulio veiklą: 

 

Dauguma mokinių atsakė, kad modulis naudingas, išmoko greičiau rinkti tekstus užsienio kalba, buvo 

smagu, nebuvo sunku. 

Patiko atlikti kūrybinius darbus, prisiminė darbo su kompiuteriu įgūdžius. 

Išmoko naudotis ekranine klaviatūra 

 

 

 

 

1972



Pasibaigus pusmečiui, surengiama mokinių darbų paroda. 

 

Integruotas antrosios užsienio k. (rusų, vokiečių) ir IT modulis 

„Bendraukime užsienio kalbomis“ 

Mokytojai R.Balčiūnienė, I.Rafael, G.Korkevičienė, A.Subbotin, 

L.Šidlauskienė 

2015-05-28 



 

Имя, фамилия: Угне Мачюлите 

Дата рождения: 22 октября 2000 г. 

Адрес: Литва, г. Шяуляй, ул. Аушрос, д.  

23, кв. 13 

Номер телефона: моб. тел.: 

+37065613729 

Электронная почта: ugniss@gmail.com 

Школа, класс: прогимназия Гегужяй, 8c 

Языки: литовский язык, английский язык, 

русский язык 

Качества характера: самостоятельная , 

общительная, активная 

Другая информация: люблю мизика, 

танцы. Посещаю школу художеств. 

Integruotas antrosios užsienio k. 

(rusų, vokiečių) ir IT modulis 

„Bendraukime užsienio kalbomis“ 

Mokytojai R.Balčiūnienė, I.Rafael, 

G.Korkevičienė, A.Subbotin, 

L.Šidlauskienė 

2015-05-28 



Dailės modulis „Kūrybiniai dailės darbai“ (8 kl.). Mokytojai I.Oss, 

R.Rudienė, V.Žabarauskaitė, A.Lučinskienė,D.Kulikauskienė 

• 2015 m. gegužės 20 d. įvyko 8 kl. mokinių baigiamųjų 

kūrybinių darbų pristatymas, gynimas. 

2015-05-28 


