
 

 NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIAI 

Neformaliojo švietimo 
būrelio pavadinimas 

Mokytojo vardas, 
pavardė 

Klasių 
grupė 

 
Trumpas būrelio  veiklos apibūdinimas 

 

Robotika ir virtualybė Vilma Plutienė 2-4 kl. 

Įvadas į programavimą ir dar įdomesni robotai laukia Jūsų  Robotikos ir virtualybės būrelyje. Kiekviena 
amžiaus grupė kurs visiškai skirtingus robotus, o kartą arba du per mėnesį žinias gilinsime Virtualybės 
užsiėmimuose, kur tobulėsime naudodami interaktyvius testus, žaidimus, atlikdami virtualias užduotis. 
Vėliau perkelsime įsisavintas žinias iš virtualybės į realybę, kur jas įtvirtinsime naudodami robotus – 
konstruktorius. Virtualybės užsiėmimai padės vaikams lavinti emocinį intelektą, suprasti saugumo 
internete svarbą, leis išmėginti naujus įrankius internete. Būrelyje mokiniai ugdysis  21a. kompetencijas: 
darbas komandoje, socialiniai įgūdžiai, problemų identifikavimas ir sprendimas, programavimas, kritinis 
mąstymas. 

Robotika Vilma Plutienė 5-8 kl. 
Robotų projektavimas, konstravimas ir programavimas. Duomenų registravimas elektriniais įrenginiais ir 
jų analizė. Remiantis Lego sukurta mokymo programa 4C (bendrauk, konstruok, mąstyk ir tęsk), mokiniai 
ugdo komandinio darbo įgūdžius, mokydamiesi robotikos ir programavimo pagrindų. 

Judrieji žaidimai Irenijus Ignotas 1-4 kl. 

Tai linksmi žaidimai, kurių pagalba vaikai lavina koncentraciją, pusiausvyrą, gerina laikyseną, savijautą ir 
nuotaiką, vaikai tampa lankstesni ir stipresni, labiau pasitikintys savimi bei drąsesni. Žaidžiant 
mankštinamos ir lavinamos visos raumenų grupės, mokomasi mąstyti, priimti sprendimus, dorai ir 
sąžiningai elgtis. Užsiėmimuose vaikai tobulina bendrąsias kompetencijas – mokosi būti atidūs, 
tolerantiški, siekiantys tikslo, atkaklūs, kūrybiški, sveiki ir stiprūs... 

Python programuotojų 
klubas 

Vilma Plutienė 5-8 kl. 

Būrelis skirtas mokiniams, draugaujantiems su matematika ir norintiems išmokti programuoti Python 
programavimo kalba. Python – universaliai pritaikoma programavimo kalba, turinti lengvai įvaldomą 
sintaksę. Būrelio metu sprendžiami žaismingi taikomieji uždaviniai (pvz., robotuko maršruto 
programavimas ir pan.), aiškinami programavimo kalbos bei programų projektavimo principai, 
supažindinama su žaidimų grafikos kūrimu. Išmoksite Objektinio Python pagrindus (sintaksės, funkcijų, 
algoritmavimo, kodo kokybės, duomenų apdorojimo), mokysitės  sukurti, parašyti bei paleisti Python 
programą, įgysite darbo su duomenų bazėmis (per Python) pagrindus, gebėsite parašyti kodą, kuris atliktų 
norimas užduotis bei lavinsite analitinį mąstymą. Programos pabaigoje atliksite baigiamąjį darbą – 
sukursite grafinį kompiuterinį žaidimą.  

Eruditų klubas Viltė Šivickienė 1-4 kl. 
Tai būrelis, skirtas aukštesniems mokinių mąstymo gebėjimams lavinti, plėsti bendrųjų ir dalykinių 
kompetencijų žinias bei mokytis jas taikyti praktikoje. Būrelio veiklose vaikai lavins smulkiąją motoriką 
ir kūrybingumą, analizuos savo pojūčius, mąstys, lavins kognityvinius įgūdžius. 

Gudručių akademija 
 

Aušra Bereikienė  
 

3 kl. 
Būrelis skirtas 3 klasių gudručiams – skaitmeninės kartos vaikams, kurie  yra aktyvūs, keliantys klausimus, 
nenorintys kažko daryti tik todėl, kad reikia. Būrelyje vaikai dirbs su Eduka klasė pratybomis. Čia vaikai 
galės pagilinti ir patobulinti savo loginį mąstymą, matematikos, lietuvių kalbos bei pasaulio pažinimo 
žinias. Užduotis atlikti bus smagu, nes užsiėmimų metu vaikai galės dirbti bet kokiame IKT įrenginyje. 
Užsiėmimų metu bus atsižvelgiama į vaikų gebėjimus ir žinias - užduotys bus diferencijuojamos. 

Jolita Miškinienė 3 kl. 



Augu sveikas Vilma Šivickienė 1-4 kl. 

Būrelio metu vaikai susipažins su įvairiomis sveikos gyvensenos praktikomis (sveikatai palankia mityba, 
optimaliu fiziniu aktyvumu, vartojimo kultūra, asmens higiena, emocijų valdymu ir kt.). Mokiniai išmoks 
savarankiškai ir kritiškai vertinti su sveiku gyvenimo būdu susijusią informaciją, pasirinkti sveikatai 
palankesnę elgseną, gebės padėti kitiems. Išmanys įvairias sveikos gyvensenos praktikas, metodus ir jų 
taikymo būdus.   

Jaunieji Kazimieriečiai 
Kristina 

Ališauskienė 
1-4 kl. 
5-8 kl. 

Visapusiškos asmenybės brandinimas per šv. Kazimiero asmenybės vertybes. Gyvo, veiksmingo tikėjimo 
skatinimas, sąmoningo tėvynės meilės, šeimos reikšmingumo sampratos, artimo meilės, nuolatinio žinių 
troškimo ugdymas. Aktyvus dalyvavimas mokyklos ir visuomenės kultūriniame bei religiniame gyvenime. 

Išmaniųjų mokyklėlė Aušra Bereikienė 3-4 kl. 

Programos paskirtis - mokinių saviraiškos poreikių tenkinimas,  loginio mąstymo ugdymas, darbo su 
elektroninėmis pratybomis ir IKT įgūdžių pritaikymas.  
Programoje atsižvelgiama į vaiko individualumą, interesus. Mokiniai dirbs su elektroninėmis pratybomis 
EMA, Eduka klasė, stebės savo asmeninį progresą atlikdami vizualizuotas užduotis, kurios bus įvairaus 
sudėtingumo, atspindės realų gyvenimą. Pratybos vyks naudojant IKT priemones. 

Gatvės šokiai Aneta Ivanauskienė 5-8 kl. 

Streetdance šokių pamokų metu mokysimės Hip-Hop, House, Locking, Popping šokių stilių. Gatvės šokis 
yra labai platus žanras, todėl laisvai jungsime daug stilių. Šokant, išreiškiami jausmai, perteikiamos 
emocijos. Kūno kalba vaikai galės išreikšti tai, ką kartais sunku pasakyti žodžiais. Taip įgaunamas 
pasitikėjimas savimi, kuris didina vaikų asmenines galimybes, suteikia daugiau būdų pažinti save ir 
pasaulį. 

Šiuolaikiniai šokiai Aneta Ivanauskienė 1-4 kl. 
Šiuolaikinių šokių būrelyje mokysimės pratimų, kurie lavina vaiko laikyseną, lankstumą, ritmo pojūtį, 
plastiškus judesius. Visa tai jungsime su kitų stilių kompozicijomis, kursime, improvizuosime. Masiniai 
šokiai bei laisvo stiliaus šokiai papildys vaikų judesių įvairovę. 

Dailusis molinukas Ina Andrulienė 1-4 kl. 
Tai keramikos būrelis – kūryba lipdant iš molio. Dirbdami vaikai ne tik prasmingai praleidžia laiką 
bendraminčių rate, bet ir lavina smulkiąją motoriką, konstruoja, eskizuoja, lipdo, fantazuoja bei dekoruoja. 

 Dailės būrelis 
„Linksmasis teptukas“ 

Ina Andrulienė 1-4 kl. 
Vaikai susipažins su įvairiomis piešimo technikomis (akvarele, guašu, pastelėmis, tušu), išmoks velti iš 
vilnos, verti karoliukais. Naudodami įvairias technikas ir medžiagas gebės realizuoti savo kūrybinius 
sumanymus. 

Oregami – popieriaus 
paslaptys 

Ina Andrulienė 5-8 kl. 
Šiame būrelyje vaikai galės atskleisti beribes popieriaus galimybių paslaptis: lankstymas, karpymas, 
plėšymas, klijavimas, papjė mašė technika ir t.t..  

Gimtojo krašto 
pažinimas 

Daiva Jakučionienė 5-8 kl. 

Mokiniai gilins žinias apie savo gimtojo miesto – Kauno   kultūrinę istorinę praeitį, susipažins su 
žymiausių  asmenybių gyvenimu, veikla, su jų įamžinimo vietomis,  lankysis muziejuose, dalyvaus 
konkursuose. Ugdysis pilietiškumą, supratimą, kaip svarbu pažinti ir saugoti kultūrinį palikimą, supras, 
koks turtingas yra Kauno istorinis - kultūrinis paveldas. Mokysis bendrauti ir bendradarbiauti. 

STEAM laboratorija 
Vilmantė 

Rimkevičienė 
1-4 kl. 

Mokiniai dalyvaus praktinėje-tiriamojoje veikloje. Tyrinės, bendraus ir bendradarbiaus, patobulins 
pažinimo, komunikavimo, kūrybingumo, asmeninę ir socialinę kompetencijas. Gebės atlikti paprastus 
stebėjimus ir bandymus. Mokiniai susipažins su mikroskopu ir mikropasauliu, su gyvuoju vandens 
pasauliu. Plėtos gamtamokslinę kompetenciją stebėdami ir tyrinėdami. 

Kalbų mokyklėlė Eva Žilinskaitė 1 kl. 

Tai ankstyvosios anglų kalbos mokymo būrelis. Ugdomoji veikla vyks žaidimo forma, todėl vaikai lengvai 
įsitrauks. Vaikų laukia įdomios užduotėlės, kūrybiniai žaidimai ir teminės užduotys anglų kalbai lavinti. 
Vaikai mokysis anglų kalbos pagrindų, skaityti, rašyti ir kalbėti. Būrelis padeda lavinti šiuos anglų kalbos 
gebėjimus: rašymą, skaitymą, kalbėjimą, žodyno plėtimą, bendravimą. 

 


