
MIELI MOKINIAI, GERBIAMI TĖVELIAI, 

 

Širvintų pradinė mokykla sveikina Jus su naujais mokslo metais, linki ištvermės,kantrybės, pažinimo džiaugsmo. Mokykla tikisi sklandaus 

bendradarbiavimo ir siūlo pasirinkti neformaliojo švietimo būrelius, veiksiančius mokykloje 2022–2023 m. m.  

 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

Mokytojo, parengusio 

neformaliojo švietimo 

programą, vardas, 

pavardė 

Programos užsiėmimų laikas 

1 
„Žodžių labirintai“.  

4 klasės 
Gita Bakasėnienė 

Programa skiriama įvairių gebėjimų 4 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. 

2 
„Smalsučių mokyklėlė“. 

2 klasės 
Lena Ivanauskienė 

Programa skiriama įvairių gebėjimų 2 klasių mokiniams. Mokiniai 

mokysis žvelgti į šiuolaikinį technologijų pasaulį, puoselės prigimtinį 

smalsumą naujovėms. Susipažins su kompiuterio, planšetės paskirtimi, 

įvairiomis jų funkcijomis. Išmėgins įvairias programėles, kurios padės 

mokytis. Sužinos, kaip rasti informacijos naudojantis IT. Išmėgins 

„Microsoft Word“, „Microsoft PowerPoint“, „Microsoft Paint“ 

programas ir pan. Naudodami informacines technologijas atliks 

kūrybinius darbus ir įvairias užduotis. 

3 
„Teksto paslaptys“. 

4 klasės 
Aušra Lebedevienė 

Programa skiriama įvairių gebėjimų 4 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. 

 

4 
„Įdomioji matematika“. 

2 klasės 
Živilė Lisauskienė 

Programa skiriama aukštesnių gebėjimų 2 klasių mokiniams, gerai 

išmanantiems matematiką ir siekiantiems tobulinti matematinius 

gebėjimus. Užsiėmimų metu ugdant mąstymo gebėjimus bus 

plečiamos matematinės žinios, mokomasi jas taikyti kasdieniniame 

gyvenime, projektinėje veikloje, skatinama patirti pažinimo 

džiaugsmą. 

5 

Kūrybiškumo ugdymo programa  

„Įvairių žaislų kūrimas“. 

3–4 klasės 

Virginija Lisauskienė 

Programa skiriama įvairių gebėjimų 3–4 klasių mokiniams. 

Užsiėmimų metu ugdomas kūrybiškumas. Taikydami įvairias 

medžiagas mokiniai kurs žaislus. 
 



  

 

6 

Tautinių šokių kolektyvas 

„Upeliukas“.  

1 klasės 

Raminta Maslinskienė 

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. 

7 
Tautinių šokių kolektyvas 

„Upeliukas“. 2 klasės 
Raminta Maslinskienė 

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 2 klasės įgūdžiai. Mokiniai dalyvaus 

mokyklos renginiuose. 

8 
„Tautinių šokių kolektyvas 

„Upeliukas“. 3 klasės. 
Raminta Maslinskienė 

Programa skiriama 3 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 

9 
„Tautinių šokių kolektyvas 

„Upeliukas“. 4 klasės. 
Raminta Maslinskienė 

Programa skiriama 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. 

10 
„Skaičiuok, mąstyk, atrask“. 

3 klasės. 
Loreta Miliukienė 

Programa skiriama aukštesnių gebėjimų 3 klasių mokiniams, gerai 

išmanantiems matematiką ir siekiantiems tobulinti matematinius 

gebėjimus. Užsiėmimų metu ugdomas matematinis mąstymas, 

gebėjimas spręsti kasdienio gyvenimo problemas. 

11 

„Informatinio ir matematinio 

mąstymo ugdymo būrelis“. 

1 klasės 

Nijolė Miliauskaitė 

Programa skiriama aukštesnių gebėjimų 1 klasių mokiniams. 

Programos veikloje bus siejamas informatinio ir matematinio mąstymo 

ugdymas. 

12 
„Matematika aplink mus“. 

1 klasės. 
Svetlana Paliukėnienė 

Programa skiriama aukštesnių matematinių gebėjimų mokiniams, 

besimokantiems 1 klasėje. Mokiniai pagal savo intelektines galias 

įvaldys matematinio mąstymo elementus, spręs jų patirtį ir interesus 

atitinkančias kasdienio gyvenimo problemas. Tyrinėdami aplinką ir 

atlikdami su tyrimais susijusius matematinius skaičiavimus tenkins 

saviraiškos poreikius.  

13 
„Sportuojame ir augame sveiki“. 

2 klasės 
Ramunė Savickienė 

Programa skiriama 1 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 rūpintis savo kūno bei sveikatos stiprinimu. 

Mokiniai dalyvaus konkursuose, sporto varžybose. 

14 
„Judrieji ir sportiniai žaidimai“ 

3 klasės 
Ramunė Savickienė 

Programa skiriama 2 klasių mokiniams. Mokiniai programos 

užsiėmimus lankys antrus 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.  

15 
„Sportas, judėjimas, sveikata“. 

1 klasės 
Danguolė Skirmantienė 

Programa skiriama 1 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 

16 
„Sportas, judėjimas, sveikata“.  

4 klasės 
Danguolė Skirmantienė 

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. 

17 
Choras.  

2 klasės 
Jurgita Stankevičienė 

Programa skiriama 2 klasių mokiniams. Užsiėmimų metu bus 

puoselėjamas prigimtinis vaiko muzikalumas, ugdomi kūrybiniai ir 

atlikimo gebėjimai, estetinė nuovoka, ugdomi bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžiai. Mokiniai dalyvaus mokyklos renginiuose.  

18 
„Kas skaito, rašo....“  

3 klasės 
Vitalija Šapurienė 

Programa skiriama 3 klasių mokiniams besimokantiems lietuvių kalba 

ir jos nemokantiems. 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. 

19 

Kūrybiškumo ugdymo programa 

„Darbščiosios rankos gali…“ 

1 klasės 

Rūta Tamašauskienė 
Programa skiriama įvairių gebėjimų mokiniams. Mokiniai susipažins 

su įvairių medžiagų pritaikymu, jų panaudojimu, ugdysis kūrybiškumą. 

20 

Kūrybiškumo ugdymo programa 

„Žodžių sodas“.  

4 klasės 

 

Lena Vaitkūnienė 

Programa skiriama įvairių gebėjimų 4 klasių mokiniams. Ja siekiama 

ugdyti poreikį nuolat tobulinti savo kalbą, sudaryti kiekvienam 

mokiniui galimybes tobulėti, patirti sėkmę įvairių kūrybinių užduočių 

atlikimo metu. Skatinama bendradarbiauti. 

21 
„Skaitau, mąstau, rašau“.  

4 klasės. 
Zita Vilkelienė 

Programa skiriama įvairių gebėjimų 4 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. 



  

 

22 
„Tyrinėjame gamtą“.  

1 klasės 
Dalia Vinslauskienė 

Programa skiriama įvairių gebėjimų 1 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. 

23 
„Aš ir informacinės technologijos“. 

2 klasės 
Vaida Želnienė 

Programa skiriama įvairių gebėjimų 2 klasių mokiniams. Ja siekiama 

suteikti elementarius pradmenis, domėtis informacinėmis 

technologijomis, mokoma rasti, išbandyti mokomąsias programėles ir 

praktiškai jas taikyti. 

24 
„Mokausi programavimo“. 

 3–4 klasės 
Vaida Želnienė 

Programa skiriama įvairių gebėjimų 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. 

25 
„Žaidžiame anglų kalba“.  

2 klasės 
Vaida Žuromskienė 

Programa skiriama įvairių gebėjimų 2 klasių mokiniams. Naudojant 

žaidybinius elementus skatinamas domėjimąsis anglų kalba. Mokiniai 

skatinami įgytas žinias taikyti kasdieninėse situacijose. 

26 
„Žaidžiame anglų kalba“.  

3 klasės 
Vaida Žuromskienė 

Programa skiriama pažengusiems 3 klasių mokiniams. Naudojant 

žaidybinius elementus gilinami komunikaciniai gebėjimai anglų kalba, 

skatinamas mokinių aktyvumas, kūrybiškumas, mokėjimas naudoti 

kasdieninėse situacijose. 

27 
„Žaidžiame anglų kalba“.  

4 klasės 
Vaida Žuromskienė 

Programa skiriama aukštesnius kalbinius gebėjimus turintiems 4 klasių 

mokiniams. Naudojant žaidybinius elementus gilinami komunikaciniai 

gebėjimai anglų kalba, skatinamas mokinių aktyvumas, kūrybiškumas, 

mokėjimas naudoti kasdieninėse situacijose. 

28 

Saviraiškos ugdymo programa 

„Aš pats“.  

2 klasės  

Rasa Žygienė 

Programa skiriama įvairių gebėjimų 2 klasių mokiniams. Mokiniai 

pagilins supratimą apie įvairias gamtines medžiagas, mokysis 

kūrybiškai taikyti jų savybes, sukurs įvairių darbelių. Sukurtais 

darbeliais puoš mokyklos erdves, savo buitį. 

 

-------------------------------------------------------- 


