
2-8 kl. mokinių  
modulių 

(lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo, ekonomikos, 
integruoto IT ir antrosios užsienio kalbos)   

ugdymosi ir lankomumo rezultatai  

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 

2016-01-28 

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA 

2-8 kl. dalykų modulių ugdymosi rezultatai 



 

• 2 kl. 
• Lietuvių k. „Raidžių pasaulis“. L. Adamonienė  

• Matematikos „Skaičių pasaulis“. L. Varnavičienė  

 

•  3 kl. 

• Lietuvių k. „Smalsučių šalis“. N.Gabrielaitienė 

• Matematikos „Pažinimo vingrybės“. E.Montvilienė  

 

• 4 kl. 

• Lietuvių k. „Gudrutis“. A.Didžgalvienė 

• Matematikos „Gabių vaikų akademija“. I.Vinickienė  
 

                                                                        
 

2015-2016 m.m. 1-4 kl. gabių mok. ugdymui skirti moduliai: 

2016-01-28 
2-8 kl. dalykų modulių ugdymosi 

rezultatai 



• 6 kl.  

• Lietuvių k. „Gimtosios kalbos šalis“. I.Turovaitė 

• Matematikos „Skaičiuokime įvairiai“. E.Brikienė 

•   

• 7 kl.  

• Lietuvių k. „Gimtosios kalbos šalis“. D.Šimkuvienė 

• Matematikos „Skaičiuokime įvairiai“. R.Balčiūnienė 

•   

• 4-8 kl.  

• Ekonomikos „Pasirinkimų šalis“. I.Rafael 

 

• IT ir antrosios užsienio k. integracijai „Bendraukime užsienio kalbomis“ (8 kl.). 
I.Rafael, R.Balčiūnienė, G.Korkevičienė, N.Teišerskienė 

 

 
2016-01-28 

2015-2016 m.m. 5-7 kl. gabių mok. ugdymui ,  
tarpdalykinei integracijai 8 kl. skirti moduliai : 

2-8 kl. dalykų modulių ugdymosi 

rezultatai 



Lietuvių k. modulis   
„Raidžių pasaulyje“ 

 mokytoja Laimutė Adamonienė 
 

Skirtas 2 klasių mokiniams 

Lankė 20 mokinių 



 

 

Modulį lankė 20 antrokų. 

Modulio veiklos metu buvo tobulinami mokinių kalbėjimo, klausymo ,mąstymo įgūdžiai. 

Mokiniai tyrinėjo juos supančią aplinką, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti.   

Vaikai  savo sukurtus  pasakojimus, eilėraščius, pasakas  pristatė  miesto mokinių 

konferencijoje „Jaunieji literatai“, kuri vyko Gegužių progimnazijoje 2015-11-26. 

 



MATEMATIKOS MODULIS 
 „SKAIČIŲ PASAULIS“  

 mokytoja Laima Varnavičienė 

skirtas 2 klasių mokiniams, kuriems 
patinka loginės, kūrybinės, 

matematinės užduotys.  

Lankė 24 mokiniai: 2a, 2b, 2c ir 2d 
klasių mokiniai. 



 
 

• Užsiėmimų metu mokiniai mokosi sieti matematiką su supančia aplinka 
įvairių pratybų metu.  

• Tobulina matematinius mokėjimus ir įgūdžius, lavina loginį mąstymą, 
tobulina mintino skaičiavimo įgūdžius.  

• Mokiniai dirba individualiai, porose ir grupėse.  

• Jie diskutuoja, bendrauja, žaidžia, suka galveles, fantazuoja.  

• Užduotis atlieka žodžiu ir raštu.  

• Užsiėmimai skatina ieškoti įvairių uždavinio sprendimo variantų.  

• Taikant matematines žaidybines užduotis plečiamos ir gilinamos mokinių 
matematinės žinios.  

 

2016-01-28 5-8 kl. mokinių konsultacijų 
ugdymosi, jų lankomumo rezultatai 

MATEMATIKOS MODULIS  „SKAIČIŲ PASAULIS“ 2 kl. mok.  

 



 

 
LIETUVIŲ KALBOS MODULIS 

 

„SMALSUČIŲ ŠALIS“ 

3 kl. 
Mokytoja N.Gabrielaitienė 

 

Modulį lankė 17 mok.: 
•3a klasė – 2 mokiniai 

•3b klasė – 9 mokiniai 

•3c klasė – 2 mokiniai 

•3e klasė – 4 mokiniai 

 

  



 Modulis „Smalsučių šalis“  

         Veiklą sudaro trys dalys. 

•  „Kalbos paslaptys“ – susipažįsta su žodžio, 
sakinio ir teksto galia, gilina rašybos ir skyrybos 
žinias, turtina žodyną.  

• „Išraiška ir kūryba“ – lavina kalbinius ir 
kūrybinius gebėjimus, tobulina rašytinės kalbos 
įgūdžius.  

• „Aš ir pasaulis“ - susipažįsta su gamtos ir vaikus 
supančios aplinkos ryšiais, lavina praktinius 
problemų sprendimo įgūdžius, vaizduotę, 
mąstymą, dėmesį, pastabumą. 

 

 



 Modulis „Smalsučių šalis“  

I pusmetį dalyvavo: 

• Pradinių klasių mokinių konferencijose: 

„Jaunieji literatai“, „Čia mano namai“, 

„Paukščių karalystėje“; 

• Popietėje „Skrisk, poezijos paukšte“.  

• Ruošėsi lietuvių kalbos olimpiadai 



Modulis „Smalsučių šalis“ 
 
 

 

Mokinių mintys apie modulį: 

„Modulio užsiėmimai geresni už pamoką.  

Čia daugiau sužinai nei klasėje. Naudingas, nes atliekame 

sunkesnes užduotis ir taip daugiau išmokstu.  

Labai naudingas, nes darau mažiau klaidų.  

Labai gera pamoka. Įdomūs užsiėmimai.  

Labai įdomu, smalsu, daug ko išmokstu.  

Ši pamoka yra mano mėgstamiausia pamoka.  

Per pamokas sužinau daug įdomių dalykų, taip lavinu 

smegenis ir būnu protingesnis“ 

 



MATEMATIKOS MODULIS  

„Pažinimo vingrybės“ 

3 klasių mokiniams 

Mokytoja Edita Montvilienė 

 

Modulį lanko 21 mok. 



MATEMATIKOS MODULIS  

„Pažinimo vingrybės“ 3 kl. 

  

Gilinome matematikos bei pasaulio 

pažinimo žinias. 

 

Bendravome matematinėmis temomis.  

 

Sprendėme matematines vingrybes, tuo 

pačiu metu pažindami gyvūnų, augalų, 

gamtos reiškinių ypatumus. 

 



      3 kl. mokiniai su malonumu sprendė  
sunkesnius uždavinukus 

„Pažinimo vingrybės“  



Mąstydami patyrė atradimo džiaugsmą 

Matematikos modulis „Pažinimo vingrybės“  



Žaisdami matematinius žaidimus vaikai 
mėgavosi matematika 

Matematikos modulis „Pažinimo vingrybės“  



Užsiėmimų metu dirbo ir individualiai,                 
ir grupėse.  

Matematikos modulis „Pažinimo vingrybės“  



 
Keletas vaikų atsakymų į pateiktus anketoje klausimus: 

 
Ar patinka lankyti matematikos modulio užsiėmimus? 

,,Taip, nes labai protingi užsiėnimai.” (Dovydas) 
,,Taip, nes labai smagu skaičiuoti.” (Elinga) 

,,Taip,nes tai pagerina mūsų mokslus ir jeigu mes suklydome, 
mokytoja nepyksta ir ji labai maloni.” (Ugnė) 

 
Ar pasiūlytum draugui lankyti šiuos užsiėmimus?  

,,Taip, nes jie iš matematikos išmoktų daug.“(Eva Š.)  
,,Taip, nes giaumokėtų matematiką.“(Deimanas)  

,,Taip, nes mokytoja geraširdė.“ (Gerardas)  
,,Taip, nes tai smagus matematikos užsiėmimas.“ (Rusnė) 

 ,,Taip, nes žinau gerų matematikų.“ (Gabrielė D.) 

 

Matematikos modulis „Pažinimo vingrybės“  



 
MATEMATIKOS MODULIS 

„GABIŲ VAIKŲ AKADEMIJA” 
4 kl. 

  

Mokytoja Indra Vinickienė 



Matematikos modulis „Gabių vaikų akademija“ 4 kl. 

Pirmąjį   pusmetį modulį lanko 16 mokinių:  

  4 a klasės – 12 mokinių;  

 4 c klasės – 2 mokiniai;  

 4 d klasės – 2 mokiniai. 

Mokinių modulio pamokų lankomumas 
100% 

  
  
 



Veikla: 
Visos temos yra siejamos su pasaulio pažinimo temomis.  
 
Mokiniai mokosi sieti skaičius ir aritmetinius veiksmus su konkrečiais  
artimiausios aplinkos objektais, susipažįsta su statistikos elementais, sprendžia 
užduotis, kurios lavina mokinių vaizduotę, atmintį, loginį mąstymą.  

 
Mokiniai  ruošiasi  testams, olimpiadoms. 
  

Matematikos modulis „Gabių vaikų akademija“ 4 kl. 



2016-01-28 5-8 kl. mokinių konsultacijų 
ugdymosi, jų lankomumo rezultatai 

Kodėl mokiniai lanko matematikos modulį? 
Mokinių atsakymai: 
• pagilino matematines ir pasaulio pažinimo žinias; 
• padėjo geriau pasirengti matematikos testams; 
• patiko spręsti įdomias užduotis, mintinas skaičiavimas IKT; 
• mokiniai noriai lanko  matematikos  modulį.  

 
Mokiniai apie modulį:  
•  Man patinka kai sekasi  man  matematika , žinias galima pritaikyti gyvenime. Aš 
galvoju, kad matematika vienas iš svarbiausių mokslų. 
•  Patinka turėti daugiau matematinių žinių. Gera smegenų mankšta.  Patinka  
kartu aiškintis su mokytoja uždavinius.   
•  Labai noriu išmokti gerai skaičiuoti, todėl stengiuosi visada  atlikti visas mokytojo 
duodamas užduotis. 
•  Per modulį  sprendžiame sunkesnius uždavinius, taikome įvairius sprendimo 
būdus, praktinių  uždavinių.  
 

  

Matematikos modulis „Gabių vaikų akademija“ 4 kl. 



Matematikos modulis „Gabių vaikų akademija“ 4 kl. 



Lietuvių kalbos modulis 

,,GUDRUTIS” 

4 kl. 

2015-2016 m. m. I pusmetis 

 

 Lankė 16 mokinių (4b, 4c, 4d klasės mokiniai) 

 

Mokiniai mokėsi rašyti rašinius, laiškus rašytojams, analizuoti tekstus, 

mokėsi kitaip rašyti diktantus. 

 

Dalyvavo konferencijoje, konkursuose, mokyklos lietuvių kalbos 

olimpiadoje.  

 

Lietuvių kalbos olimpiados mokykliniame ture laimėjo  

M. Kazanavičius (I vieta), L. Kiminiūtė (II vieta). 

 

Mokytoja Aušra Didžgalvienė 

 



Matematikos modulis „Skaičiuojame įvairiai“  
6 kl. Mokytoja E.Brikienė 

  

 

 
Modulį lankė 12 mokinių (6a kl.-5, 6c kl.-7). 

 
 Programa buvo skirta: 

• gabiems mokiniams, turintiems labai geras matematines 
žinias. 

• nagrinėti sudėtingesnius, probleminius įvairių skyrių 
matematikos uždavinius.  

• ugdyti matematinį mąstymą, siekti geresnio matematinio 
raštingumo. 

 

 
Modulį mokiniai lanko noriai, suvokia jo veiklos naudą.  

 

2015-02-09 



 

 

 

 

Mokinių atsiliepimai: 

 

• mokiniai modulį noriai lankytų visus metus; 

• patiko spręsti įvairesnius uždavinius; 

• modulio veikla buvo naudinga matematinėms žinioms pagilinti; 

• džiaugėsi laisvesne darbo forma; 

• motyvavo modulio vertinimo sistema; 

• džiaugėsi, kad neužduodami namų darbai.  

  

 

Matematikos modulis „Skaičiuojame įvairiai“  
6 kl. Mokytoja E.Brikienė 



Lietuvių kalbos modulis 
„Gimtosios kalbos šalis“ 

6 – 7 kl. 
I.Turovaitė 

D.Šimkuvienė 



• Skirtas 6 ir 7 kl. gabiems lietuvių kalbai 
mokiniams. 

• Pagilintas klasės kurso mokymas(is). 

• Modulio užbaigimas – varžytuvės (prizai, 10). 

• Modulį lankė: 6 kl. 13 mok.(6a, b, c), 7 kl. 17 
mok. (7a, b, d) 

 

Lietuvių kalbos modulis „Gimtosios kalbos šalis“ 6-7 kl. 



Modulio užbaigimas - varžytuvės 

  Jau ketvirtus metus pirmą pusmetį modulio „Gimtosios kalbos šalis” 

dalyviai užbaigia tradiciškai. Vyksta 6-7 klasių mokinių varžytuvės. Jų 
formatas nuolat tobulinamas, bet tikslas tas pats – išsiaiškinti, kaip sekasi 
rašyba, skyryba, kirčiavimas ir kt. mokiniams, lankiusiems modulį. 

  Šįkart mokiniai burtų būdu suskirstė į septynias grupes, tris šeštokų ir 
keturias septintokų. Mokiniai draugiškai ir organizuotai atliko užduotis, po 
kurių paaiškėjo rezultatai. 

  Nutarta skirti dvi pirmas vietas: vieną iš šeštokų, vieną iš septintokų. 
Smagu, kad pirmąją vietą užėmę šeštokai nė kiek nenusileido septintokams 
savo žiniomis. Visi dalyviai apdovanoti saldžiais prizais, o čempionai 
„Pergalės” saldainiais. 

  Tokie susibūrimai stiprina mokyklos bendruomenę ir patvirtina lietuvių k. 
žinių bei gebėjimų svarbą siekiant užaugti išsilavinusiu žmogumi. 

 

Lietuvių kalbos modulis „Gimtosios kalbos šalis“ 6-7 kl. 



Lietuvių kalbos modulis 
„Gimtosios kalbos šalis“ 

6-7 kl. 



Lietuvių kalbos modulis 
„Gimtosios kalbos 

šalis“ 6-7 kl. 



Mokinių atsiliepimai 

• 6 kl. 

• PATIKO: įvairios užduotys, dirbti grupėmis, varžybos su 
septintokais, pasisemti žinių, mokytis kirčiavimo, kad 
nėra pažymių, linksmos užduotys. 

• 7 kl. 

• PATIKO: darbas grupėse, varžytuvės su šeštokais, geros 
mokytojos, įdomios užduotys, spręsti nelengvas užduotis, 
bendravimas. 

 

Lietuvių kalbos modulis „Gimtosios kalbos šalis“ 6-7 kl. 



Mokinių atsiliepimai 
• 6 kl. 

• REKOMENDUOČIAU, NES... 

Sustiprina lietuvių k. žinias, gauname dešimtuką, būna 
linksma, smagu sužinoti daugiau, išmoksti naujų temų ir 
geriau sekasi lietuvių k., mokytoja padeda, supratau, ko 
anksčiau nesuprasdavau, išmokau temas, kurios tik vėliau 
mokiausi klasėje, išmoksti daugiau. 

Lietuvių kalbos modulis „Gimtosios kalbos šalis“ 6 kl. 



Mokinių atsiliepimai 
• 7 kl. 

• REKOMENDUOČIAU, NES... 

Dar kartą pasiaiškini temą, lengviau būna per lietuvių k. 
pamokas, geras pažymys pusmečio gale, geriau 
išmoksti gimtąją kalbą, gerai praleidi laiką, sužinai 
įdomių dalykų, patikrini savo žinias, ir gerai praleidi 
laiką, ir kažko išmoksti, geriau moki taisykles. 

Lietuvių kalbos modulis „Gimtosios kalbos šalis“ 6-7 kl. 



Matematikos modulis 7 kl. 
„Skaičiuojame įvairiai“ 

 
Matematikos mokytoja 

R.Balčiūnienė 

Modulį lankė 13 mokinių (7b, 7c, 7d kl.)  



 

 

Atlikta modulį lankiusių mokinių apklausa: 

 

•  Mokiniams patiko įvairesni uždavinių sprendimo būdai,  

• džiaugėsi, kad gali pagilinti, patobulinti  matematikos žinias, padėjo geriau 
suprasti matematiką, pagerėjo pažanga, patiko mokytis. 

• Padėjo geriau pasiruošti kontroliniams darbams,  

• pasimokyti spręsti taikant kompiuterines mokymo priemones.  

• Mokiniai išreiškė norą, kad modulis būtų visus metus.  

• Smagu praleisti laiką netradicinėje aplinkoje. 

• Modulis galėtų būti ir matematikos pamokų metu (mokiniai mano, kad 1 
pamoka galėtų būti skirta sunkesniems uždaviniams spręsti).  



Matematikos modulis „Skaičiuojame įvairiai“ 7 kl. 



EKONOMIKOS MODULIS  

„PASIRINKIMŲ ŠALIS“  

 4-6 kl. mokiniams 

Mokytoja Ieva Rafal 

Modulį lankė 12 mokinių (4-6 kl.) 



• Mokiniai užsiėmimų metu per įvairias veiklas supažindinti su 
pagrindinėmis ekonomikos sąvokomis: stygius, prekė, paslaugos, 
vartotojai, gamintojai, ištekliai, alternatyvieji kaštai, pasirinkimai. 

 

• 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 „Kaip atsiranda pinigai“. Pamoką 
vedė Swedbank  atstovas Šiauliuose Mantas Ūdras. 

 

• Vyko atvira pamoka – edukacinis užsiėmimas „Kalėdinė dekoracija“ 
studijų „Įdomioji skulptūra“ ir „ARTdeco“, Jaunųjų ekonomistų būrelio 
nariams ir jų tėveliams. Tradicinėje Gėrio mugėje „Elnias devyniaragis“ 
pagaminti žaisliukai buvo pardavinėjami, o surinkti pinigai paaukoti 
gražiam tikslui – paremti skurstančius mūsų mokyklos mokinukus. 

Modulis „Pasirinkimų šalis"          2015-2016 
m. m. 

Ekonomikos modulis „Pasirinkimų šalis“ 4-6 kl. 



• 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.  

 

• Jaunieji ekonomistai savo sukurtus darbelius pardavė „Gėrio mugėje“, „Dosnumo 
mugėje“, o uždirbtus pinigėlius perdavė GĖRIO FONDUI. Taip prisidėjo prie 
mokykloje ketvirtus metus rengiamo projekto „Atbėga elnias devyniaragis". 

 

• Mokiniai aktyviai dalyvavo Tarptautinės verslumo savaitės renginiuose. Organizavo 
Monopolio turnyrą 1-4 klasių mokiniams. 

 

• Mokiniai dalyvavo paramos akcijoje „Valgyk, užkandžiauk sveikai“.  

 

• Organizuota mokinių kūrybinių darbų paroda „Mano pirmoji Euro taupyklė“. 

 

• Mokiniai dalyvauja tęstiniame projekte „Pasveikinkime vieni kitus“.  

 

 

 

 

Modulis „Pasirinkimų šalis"          2015-2016 
m. m. 

Ekonomikos modulis „Pasirinkimų šalis“ 4-6 kl. 



Modulis „Pasirinkimų šalis"          2015-2016 
m. m. 

Ekonomikos modulis „Pasirinkimų šalis“ 4-6 kl. 



Modulis „Pasirinkimų šalis"          2015-2016 
m. m. 



Modulis „Pasirinkimų šalis"          2015-2016 
m. m. 



Modulis „Pasirinkimų šalis"          2015-2016 
m. m. 

Ekonomikos modulis „Pasirinkimų šalis“ 4-6 kl. 



Modulis „Pasirinkimų šalis"          2015-2016 
m. m. 

Ekonomikos modulis „Pasirinkimų šalis“ 4-6 kl. 



Modulis „Pasirinkimų šalis"          2015-2016 
m. m. 



Modulis „Pasirinkimų šalis"          2015-2016 
m. m. 



Modulis „Pasirinkimų šalis"          2015-2016 
m. m. 



Bendraukime užsienio kalbomis 
 (integruota rusų k. su IT) 

MODULIS 

 

IT mokytojos R.Balčiūnienė, I. Rafael 

Šiaulių Gegužių progimnazija 

8c kl. rusų k. (2 grupės)  



Atlikta mokinių apklausa dėl modulio veiklos kokybės 
nustatymo  

   Mokiniai atliko 9 praktinius darbus. 

 

Dauguma mokinių atsakė, kad modulis tikrai naudingas, 
išmoko greičiau rinkti tekstus užsienio kalba, buvo 
smagu, nebuvo sunku. 

   Patiko atlikti kūrybinius darbus, prisiminė darbo su 
kompiuteriu įgūdžius. 

   Išmoko naudotis ekranine klaviatūra. 



Darbų paroda 
   Pasibaigus pusmečiui, buvo surengta mokinių 

darbų paroda. 

 













Paskutinė pamoka – veiklos aptarimas, darbų 
pristatymas  












