


mokykloje, bet ir kitose aplinkose. Mokinio mokymosi laikas i5vykose, ekskursijose ir kitais
pana5iais atvejais, trunkantis ilgiau nei pamoka, perskaidiuojamas i konkretaus dalyko(-q)
mokymosi laik4 @agal pamokos(-q) trukmg)" 3 astronominiq valandq trukmes ugdymo procesas
kitoje aplinkoje iskaitomas kaip atitinkamo dalyko 4 pamokos, kuriq trukme po 45 min. Mokyojq
tarybos posedZio 2019 m. birZelio 19 d. protokolo Nr.3.

Si veikla ama nuosekliai mokslo metus:

5. Nuo kovo 30 d. iki ugdymo proceso pabaigos, pradinis, pagrindinis ugdymas
organizuojamas nuotoliniu b[du. Pagal rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Svietimo,
mokslo ir sporto ministro 2020 m. geguZes 8 d. isakymu Nr. V-694 ,,Del Rekomendacijq del
ugdymo proceso organizavimo 20192A20 mokslo metq birZelio menesf patvirtinimo", nuo birZelio
1 d. mokykla ugdymo procesQ organizuoja kitomis nei pamoka ugdymo formomis - vyks
netradicines dienos. Susitarta 2020 m. geguZes 19 d. mokytojq tarybos posedyje, protokolo Nr. 2.

Pattintino kultirine

veikla

Veiklos formos Numatomas
laikas

Klases
ValandЧ

skalclus

Mokslo ir Zinir4 diena
Svente baZnydioje, mi5ios,
klasiq vadovq pamokos Rugsejo 2 d. 1-10 4

Varenos kra5to renginys

,,Grybr+ 5vent6"

Teatralizuota eisena, veikla
kiemeliuose, dallvavimas
varZybose.

Rugsejo 28 d. 1-10 4… 5

Tradicinis renginys

,,Naktis mokykloje"

Sporto varZybos, filmq
Zirlrejimas ir jq aptarimas,
kviestiniq svediq paskaitos

Lapkridio 29 d. 5-10 12

Edukacines paを intinё s

lsvykos

Ekskursij os, edukacinds
pamokos

Per mokiniq
rudens,
Ziemos,
pavasario
atostogas

1-∠ |

5-10

8¨

10

Muziejq dienos
(sekmadieniais)

Ekskursijos i Lietuvos muziejus,
edukacines pamokos juose.

Pasirinktinai
paskutini
mdnesio
sekmadieni

5-10 10

1-4 5Tradicine diena

,,Mokausi kartu su
tdveliais"

Netradicines tel.q ir mokiniq
pamokos

Spalio 4 d.

5-10 5

1-∠| 5Rudens Svente Kurybine eksponatq,
nacionaliniq patiekalq ir
puok5diq gamybos diena

Spalis
5-10 6

Tyrejo diena Bandymai, eksperimentai Lapkritis 1-4 5

1-4 4Kaledq eglutes Svente Karnavalas Gruodttio 19 d.

GruodZio 17 d.
5… 10

う
、
υ

Veikla
Veiklos formos Numatomas

laikas
Klases

Valandll

skalclus

Pieiiniq konkursas

,,Mano vaikystd"
Projektine veikla

Birttelio l d. l kl. 4

,,Keliond aplink Lietuv4" Virtualus muziejq lankymas,
aptarimas

Birをclio l d. 2 kl.

4 kl.

4

Tarptautine vaikrl
gynimo diena

Pr● ekine vciHa,,Picζiu

VaikySt9三 __
BirZelio l d. 3 kl 4

Individualios ir grupines
konsultacijos

Specialiqjq
ugdymosi poreikiq turindiq
mokiniq konsultacii os.

BirZelio 2 d. 2 kl 4



Gamtos groZis mano
fotografi.iose

Proj ektinis darbas. Aptarimas Birをclio 2 d 3 kl. 4

Klases vadovo diena Integruota veikla mokykloje ir
uZ jos ribq

Bir2clio 2 d.

Birをelio 3 d。

1-4 kl

2-3 kl.

4

Matematinis projektas

,,Skaidiais apie save"
Plakato kirilnas BirZclio 3 d l kl. 4

,,Mano augintinis" Projektine veikla Birをelio 3 d. 4 kl. 4
Folkloro diena skirta
vaikq gynimo dienai
pamineti

Etnine kult[rine veikla vyks
nuotoliniu b[du

Birttclio l d. 5… 10 4

Individualios ir grupines
konsultacijos

Specialiqjq
ugdymosi poreikiq turindiq
mokiniq konsultacijos.
Socialiniq emociniq
kompetencijq stiprinimas,
pagalba siekti geresniq
mokymo si r ezultatg, bendryj q
kompetencijq ugdymas.

Birをelio 2-4d. 5… 10 10

KalbЧ diCna Integruota veikla, konkursai Birttclio 5 d 5… 10 4
Klases vadovo diena Integruota veikla mokykloje ir

uZ jos ribq
Birをclio 2 d.

Birをclio 3 d.

Birttelio 8 d.

1-∠1

2…3

5-10

3

3

4
Tiksliqjq ir gamtos
mokslq diena

Integruota proj ektine veikla Birをelio 9 d。 5-10 4

Andriaus Ryli5kio diena Turittinis 2ygis,spo■inid

Zttdimd
Birをclio 10 d. 5-10 4

Sporto diena Turistimai Zygiが ,spO■ iniai

老ddim誠 ,V額ろ″bOS
Birをclio ll d。 5… 10 4

Ⅳ〔Okslo me“ llttbaiglmo

もvente
Mokslo metq rezultatq
apibendrinimas, apdovanoiimai

Birttelio 4 d. 1-4 3

Mokslo metq veiklos
konferencija -
uZbaigimo Svente

Klasiq veiklq ir pasiekimq
pristatymai nuotoliniu b[du.
Mokslo metq rezultatq
apibendrinimas, apdovanoi imai

Birttelio 12 d. 5-10 4

Direktorius Gintautas Bendorius


