
Būrelio pavadinimas Vadovas 

 

Anotacija 

 

Krepšinio būrelis 

 

A.Černeckis Mokiniai ugdys fizines ir dvasines galias, 

skatins mokinius stiprinti sveikatą 

sportuojant. 

 Suteiks teorines ir praktines sporto šakos 

žinias, gerins techninį ir taktinį rengimą. 

Dalyvaus krepšinio varžybose. Užsiėmimų 

metu mokiniai susipažins su krepšinio teorija, 

žaidimo taisyklėmis, tobulins techniką ir 

taktiką, išmoks pagrindinius derinius, 

dalyvaus mokyklos sportiniame gyvenime. 

 

Stalo teniso būrelis 

 

A.Černeckis Mokiniai išmoks stalo pagrindų, ugdys 

fizines galias, stiprins mokinių sveikatą, 

supažins su asmens higienos sportuojant 

reikalavimais, skatins garbingo varžymosi, 

pagarbos vienas kitam idėjas,  skatins fizinį 

aktyvumą ne tik mokykloje bet ir už jos ribų. 

 

Sporto būrelis (1-5 klasės) A.Černeckis Išmoks judriųjų žaidimų pagrindų, ugdys 

fizines galias, skatins garbingo varžymosi, 

pagarbos vienas kitam idėjas, skatins fizinį 

aktyvumą ne tik mokykloje bet ir už jos ribų. 

 

Futbolo būrelis 

 

A.Černeckis Populiarins žaidimą, patirs pažinimo, 

aktyvaus gyvenimo džiaugsmą ir jo vertę 

dvasinei žmogaus brandai, suteiks žinių ir 

praktinių gebėjimų, reikalingų sportininkui, 

skatins fizinį aktyvumą ne tik mokykloje bet 

ir už jos ribų. 

 

Dramos studija R. Mikalauskaitė Mokyklinis teatras- tai savita, unikali vertybė, 

ugdanti asmenybę 

visomis teatro priemonėmis. Tai ir terpė 

saviraiškai.Teatras padės: 

lavinti balso skambumą, kalbos kultūrą, 

lavinti kūno plastiką , 

lavinti mąstymą- abstraktų ir konkretų, lavinti 

meninį skonį, mokyti 

įveikti scenos baimę, mokyti ,,skaityti tarp 

eilučių". Teatras padės 

bendrauti (ryšiai su kitų mokyklų teatrais). 

Galvočiukų būrelis 

 

D. Zelepugaitė Sudomins mokinius matematika, žaidžiant 

lavins matematinius gebėjimus. 

Užsiėmimų metu vaikai žais, spręs įvairius 

nestandartinius uždavinius: galvosūkius, 

rebusus, matematinius loto. Lavins loginį 

mąstymą, gebėjimą numatyti galimus 



rezultatus,  rasti sprendimus. Supažins su 

IKT, spręs įvairius uždavinius jų pagalba, 

lukštens ,, Kengūros“ uždavinius. 

 Mokslo metų pabaigoje dalyvaus 

,,Galvočiukų“ konkurse, kur galės išbandyti 

savo jėgas įvairaus sudėtingumo užduotyse.  

Mokysis dirbti komandoje, bendrauti, padėti 

mažiesiems.    

 

Keramikos būrelis V.Vičienė Keramikos būrelyje vaikai susipažins su 

moliu, jo savybėmis, darbo technika ir 

kūryba.  Užsiėmimuose  išmoks nulipdyti 

gyvūno, paukščio, žuvies, vabalo ar žmogaus 

figūrėles, įvairių formų indus, taikant įvairias 

lipdymo technikas. Lipdydami iš molio vaikai 

ugdys estetinius gebėjimus, išbandys įvairius 

molio dekoravimo būdus: įspaudimą, 

skutinėjimą, įrėžimą ir kt. Turės galimybę 

mokytis žiesti su žiedimo staklėmis, 

susipažins su įvairiais dažymo būdais bei 

glazūromis . Lipdydami vaikai lavins rankų 

miklumą, kruopštumą ir fantaziją. 

Įgyvendinant  sumanymus vaikai ugdys 

kūrybiškumą, savarankiškumą, pasitikėjimą 

savimi. Šie vertingi įgūdžiai pravers ne tik 

dailėje, bet ir kitose gyvenimo srityse. Vaikai 

savo darbus demonstruos  „Kaziuko mugėje“. 

Šaulių būrelis K. Mačernis 

 

Mokiniai įgyja teorinių ir praktinių žinių – 

karybos, Lietuvos istorijos, lyderystės, 

pilietiškumo, sveikos gyvensenos.  Vaikai 

turi puikią galimybę susipažinti su kario 

tarnyba. Jie mokosi stovyklauti, išgyventi 

gamtoje, susipažįsta su karybos elementais. 

 

Programavimo būrelis 

 

K. Mačernis 

 

Susipažįsta su pagrindiniais programavimo 

elementais mokydamiesi C++ programavimo 

kalbos. Tai priedas laikantiems egzaminus. 

Lygiagrečiai susipažįstam su 

mikrokompiuteriais. Kitais mokslo metais 

Pradėsim kurti tinklalapius. 

 

Vokalinis ansamblis G. Mikalauskaitė Užsiėmimų metu mokiniai lavina balsą, 

ritminį pajautimą, klausą, 

intonaciją,artikuliaciją, sceninės estetikos 

suvokimą. Mokosi įvairių sudėtingumo ir 

stiliaus dainų, emociškai perteikti kūrinį, 

Esant būtinybei išskiriami solistai. 

Šokių būrelis G. Mikalauskaitė Užsiėmimų metu mokiniai mokosi įvairaus 

stiliaus šokių (pagal galimybes). Lavina ritmo 

pojūtį, mokosi teisingos laikysenos, šokio 



pozicijų, elgsenos scenoje. 

 

 


