ŠIRVINTŲ PRADINĖ MOKYKLA
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIŲ PASIŪLA
2020–2021 m. m.
Programos (būrelio)
pavadinimas

Mokytojo, parengusio
neformaliojo švietimo
programą, vardas, pavardė

Choras.
2 klasės.

Jūratė Aniukštienė

„Žodžių labirintai“.
2 klasės.

Gita Bakasėnienė

Choras.
4 klasės.

Lena Ivanauskienė

„Teksto paslaptys“.
2 klasės.

Aušra Lebedevienė

„Įdomioji matematika“.
4 klasės.

Živilė Lisauskienė

Tautinių šokių
kolektyvas „Upeliukas“ Raminta Maslinskienė
1 klasės.
Tautinių šokių
kolektyvas
„Upeliukas“.
2 klasės

Raminta Maslinskienė

Programos apibūdinimas
Programa skiriama 2 klasių mokiniams, kurie nori dainuoti. Jie bus mokomi
atlikti nesudėtingas, žinomų autorių melodijas, ugdysis muzikinius įgūdžius,
gebėjimą bendrauti. Mokiniai dalyvaus mokyklos renginiuose.
Programa skiriama 2 klasių mokiniams. Ją siekiama motyvuoti mokinius
suprasti lietuvių kalbos grožį, klausymą, kalbėjimą, skaitymą ir rašymą vertinti
kaip asmeniškai svarbią veiklą, teikiančią galimybių bendravimui, saviraiškai.
Lankydami užsiėmimus mokiniai tobulins kalbinius, rašymo gebėjimus,
mokysis pasitikėti savo jėgomis, geranoriškai priimti kitų patarimus ir pagalbą.
Programa skiriama 4 klasių mokiniams. Užsiėmimų metu bus puoselėjamas
prigimtinis vaiko muzikalumas, ugdomi kūrybiniai ir atlikimo gebėjimai,
estetinė nuovoka, ugdomi bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.
Programa skiriama 2 klasių mokiniams. Užsiėmimų metu ugdomas poreikis
domėtis įvairia vaikams skirta literatūra, gilintis į skaitomo teksto paslaptis,
gerinti komunikavimo gimtąja kalba įgūdžius, ieškoti, atrasti, kritiškai mąstyti ir
formuluoti išvadas.
Programa skiriama 4 klasių mokiniams, gerai išmanantiems matematiką ir
siekiantiems tobulinti matematinius gebėjimus. Užsiėmimų metu ugdant
mąstymo gebėjimus bus plečiamos įgytos matematinės žinios, mokomasi jas
taikyti kasdieniniame gyvenime, projektinėje veikloje, skatinama patirti
pažinimo džiaugsmą.
Programa skiriama 1 klasių mokiniams. Visi mokiniai, kurie lankys
užsiėmimus, tik pradės pažintį su liaudies šokiu. Programa siekiama
supažindinti mokinius su lietuvių liaudies šokiu. Lankydami būrelį išmoks
liaudies šokių, ratelių. Mokiniai per šokio raišką skatinami patirti teigiamų
emocijų. Būrelio nariai dalyvaus mokyklos renginiuose.
Programa skiriama 2 klasių mokiniams. Programa siekiama plėtoti supratimą
apie liaudies šokį supažindinant su atskirų Lietuvos regionų šokiais, rateliais,
šokių šokimo būdais. Mokoma sceninės kultūros, tobulinami bendravimo poroje
įgūdžiai. Mokiniai dalyvaus mokyklos renginiuose.

„Tautinių šokių
kolektyvas
„Upeliukas“.
3–4 klasės.

Raminta Maslinskienė

„Šiuolaikiniai šokiai“.
1–2 klasės

Raminta Maslinskienė

„Skaičiuok, mąstyk,
atrask“.
1 klasės.

Loreta Miliukienė

Programa skiriama 3–4 klasių mokiniams. Ji skiriama ne pirmus metus liaudies
šokius šokantiems mokiniams. Programa siekiama gilinti supratimą apie
liaudies šokį, išmokyti naujų šokių, ratelių. Gerinami sceninės kultūros,
bendravimo poroje įgūdžiai. Mokiniai dalyvaus mokyklos renginiuose,
konkursuose.
Programa skiriama 1–2 klasių mokiniams. Mokiniai susipažins su šiuolaikiniu
šokiu, bus ugdomas mokinių kūrybiškumas, skatinama improvizuoti. Lavinama
judesių koordinacija. Mokiniai dalyvaus mokyklos renginiuose
Programa skiriama 1 klasių mokiniams, turintiems aukštesnius mąstymo
gebėjimus. Užsiėmimų metu bus ugdomi mąstymo gebėjimai. Mokiniai mokomi
praktiškai taikyti matematines žinias, atlikti stebėjimus, tyrimus, formuluoti išvadas.

„Jaunasis tyrėjas“.
3 klasės.

Nijolė Miliauskaitė

Informatinio mąstymo
būrelis.
3 klasės.

Nijolė Miliauskaitė

„Matematika aplink
mus“.
3 klasės.

Svetlana Paliukėnienė

Kūrybinio rašymo
dirbtuvės.
3 klasės.

Svetlana Paliukėnienė

„Aš ir informacinės
technologijos“.
2 klasės.

Kotryna Radzevič

„Mokausi
programavimo“.
3–4 klasės.

Kotryna Radzevič

„Sportuojame ir
augame sveiki“.
4 klasės.

Ramunė Savickienė

Programa skiriama 3 klasių mokiniams. Ja siekiama gilinti gamtos mokslų
žinias, stiprinti praktinės veiklos įgūdžius. Mokiniams, lankantiems
užsiėmimus, sudaromos sąlygos patirti atradimo džiaugsmą, patiems ieškoti ir
rasti atsakymus į iškeltus klausimus.
Programa skiriama 3 klasių mokiniams. Ja per praktinę veiklą siekiama suteikti
informatikos žinių. Užsiėmimuose mokiniai išmoks saugiai naršyti internete,
atrinkti informaciją, susipažins su patraukliomis ir naudingomis mokomosiomis
programomis.
Programa skiriama aukštesnių mąstymo gebėjimų 3 klasių mokiniams. Ja
siekiama tobulinti matematinius gebėjimus stebint gamtą, supančią aplinką,
atlikti su tyrimais susijusius matematinius skaičiavimus, tenkinti mokinių
saviraiškos poreikius.
Programa skiriama 3 klasių mokiniams. Ja siekiama tobulinti įvairių tekstų
kūrimo įgūdžius atsižvelgiant į rašymo tikslą, adresatą ir komunikavimo
situaciją. Mokiniai rašys žinutes iš mokyklos gyvenimo, rinks informaciją
interviu metodu, atliks elementarius žurnalistinius tyrimus.
Programa skiriama 2 klasių mokiniams. Ja siekiama suteikti elementarius
pradmenis, domėtis informacinėmis technologijomis, mokoma rasti, išbandyti
mokomąsias programėles ir praktiškai jas taikyti.
Programa skiriama 3–4 klasių mokiniams. Ja skatinama domėtis
informacinėmis technologijomis, siekiama ugdyti praktinius naudojimosi jomis
gebėjimus. Ugdomas gebėjimas kurti ir naudoti paprastas programas /
nurodymus be kompiuterio bei kompiuteryje.
Programa skiriama 4 klasių mokiniams. Šios programos užsiėmimus mokiniai
lankys ne pirmus metus. Programa skatinama ugdyti mokinį, motyvuotą būti
fiziškai aktyviu, pasitikinčiu savimi, gebančiu rinktis sveiką gyvenseną ir

„Sportuoju ir augu
sveikas“
1 klasės.

Ramunė Savickienė

„Sportas, judėjimas,
sveikata“.
2 klasės.

Danguolė Skirmantienė

„Sportas, judėjimas,
sveikata“.
3 klasės.

Danguolė Skirmantienė

„Sportas, judėjimas,
sveikata“.
4 klasės.

Danguolė Skirmantienė

„Kas skaito, rašo...“
2 klasės.

Vitalija Šapurienė

„Folklorinis ansamblis
„Želmenėliai“.
1 klasės.

Rūta Tamašauskienė

Kūrybiškumo ugdymo
programa „Žodžių
sodas“.
2 klasės.

Lena Vaitkūnienė

„Tyrinėjame gamtą“.
3 klasės.

Dalia Vinslauskienė

rūpintis savo kūno bei sveikatos stiprinimu. Mokiniai dalyvaus konkursuose,
sporto varžybose.
Programa skiriama 1 klasių mokiniams. Mokiniai programos užsiėmimus
lankys pirmus metus. Programa siekiama skatinti mokinius sportuoti, rinktis
sveiką gyvenseną, rūpintis savo kūnu bei sveikatos stiprinimu. Lankydami
užsiėmimus mokiniai įgys asmens higienos, grūdinimosi, fizinio aktyvumo ir
sveikatos tausojimo žinių, jas taikys gyvenime.
Programa skiriama 2 klasių mokiniams. Ja siekiama tenkinti natūralų mokinių
poreikį judėti, ugdyti gebėjimus taisyklingai atlikti įvairius judesius, lavinti
motoriką ir kūno laikyseną. Lankydami užsiėmimus mokiniai įgys asmens
higienos, grūdinimosi, fizinio aktyvumo ir sveikatos tausojimo žinių, jas taikys
gyvenime.
Programa skiriama 3 klasių mokiniams. Ja siekiama skatinti mokinius būti
fiziškai aktyviais, pasitikinčiais savimi, gebančiais rinktis sveiką gyvenseną,
rūpintis savo kūnu bei sveikatos stiprinimu. Mokiniai sportuodami patirs
judėjimo džiaugsmą, stiprins sveikatą, dalyvaus varžybose.
Programa skiriama 4 klasių mokiniams. Mokiniai užsiėmimus lankys ne
pirmus. Pagilins asmens higienos, grūdinimosi, fizinio aktyvumo ir sveikatos
tausojimo žinias, žais įvairius žaidimus, stiprins sveikatą, dalyvaus sporto
varžybose. Ugdysis bendravimo komandoje įgūdžius.
Programa skiriama 2 klasių mokiniams. Ja siekiama ugdyti poreikį domėtis
lietuvių kalba, įvairia vaikams skirta literatūra. Kalbinių žaidimų forma
mokoma bendrauti su skirtingais žmonėmis. Ugdomas gebėjimas rašyti žinutes,
skelbimus, reklamas, laiškus.
Programa skiriama 1 klasių mokiniams. Ja siekiama supažindinti su gimtojo
krašto etninės kultūros tradicijomis. Lankydami užsiėmimus mokiniai išmoks
lietuvių liaudies bei savo krašto dainų, žaidimų, šokių. Dalyvaus mokyklos
renginiuose.
Programa skiriama 2 klasių mokiniams. Ja siekiama ugdyti poreikį nuolat
tobulinti savo kalbą, sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes tobulėti, patirti
sėkmę įvairių kūrybinių užduočių atlikimo metu. Skatinama bendradarbiauti.
Programa skiriama 3 klasių mokiniams. Ja siekiama atskleisti vaiko prigimtinį
norą pažinti, tyrinėti ir atrasti, pagilinti žinias apie gamtinės aplinkos įvairovę,
gamtos reiškinių kaitą įvairiais metų laikais ir mokyti žinias taikyti praktinėje
veikloje.

„Gamtos takais“.
2 klasės.
„Žaidžiame anglų
kalba“.
2–3 klasės.
„Žaidžiame anglų
kalba“.
3–4 klasės.

Dalia Vinslauskienė

Vaida Žuromskienė
Vaida Žuromskienė

Programa skiriama 2 klasių mokiniams. Ja siekiama suteikti žinių apie
artimiausią gamtinę aplinką, skatinti ją tyrinėti, atrasti, suvokti gamtos reiškinių
kaitą įvairiais metų laikais. Mokoma praktiškai taikyti įgytas žinias. Ugdomį
mąstymo gebėjimai, mokoma sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas.
Programa skiriama 2–3 klasių mokiniams. Naudojant žaidybinius elementus
skatinamas domėjimąsis anglų kalba. Mokiniai skatinami įgytas žinias taikyti
kasdieninėse situacijose.
Programa skiriama pažengusiems 3–4 klasių mokiniams. Naudojant žaidybinius
elementus gilinami komunikaciniai gebėjimai anglų kalba, skatinamas mokinių
aktyvumas, kūrybiškumas, mokėjimas naudoti kasdieninėse situacijose.

_________________________________________
PASTABOS:
1. Neformaliojo švietimo pasiūla ir organizavimas aptarti 2020 m. birželio 18 d mokyklos tarybos posėdyje. Dėl neformaliojo švietimo
pasiūlos ir organizavimo priimtas mokyklos tarybos posėdžio nutarimas (protokolas Nr. 10).
2. Jei 1 klasių mokinių sraute bent vienos programos pasiūla neatitiks poreikio, gali būti siūloma kita programa.

