
„Šviečiamosios gyvulininkystės projekto veiklos Skriaudžių pagrindinėje mokykloje“ 

Nuo 2015 metų rudens Skriaudžių pagrindinės mokyklos 5–8 klasių mokiniai dalyvavo 

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) bei Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro 

(PLŽMMC) įgyvendinamoje Šviečiamosios gyvulininkystės programoje, kurios tikslas – skatinti 

vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. 

 Šio projekto darbo grupės nariai – A. Jurešienė, K. Senavaitytė, I. Skrinskienė ir T. Gulbinas, 

integravo Šviečiamosios gyvulininkystės temas etikos, biologijos, lietuvių kalbos, gamtos ir žmogaus 

pamokose. 5–8 klasių mokiniai atliko projekto užduotis, rinko papildomą informaciją pasirinkta 

tema, ruošė pristatymus ir sprendė interaktyvius testus. 

 Labai džiaugiamės, kad turėjome 

galimybę apsilankyti Skriaudžiuose 

įsikūrusioje A. Majaus karšykloje – verpykloje, 

kur buvome nuosekliai supažindinti su vilnos 

apdorojimo ir verpimo ypatumais. 

 Ūkininkai Martynas ir Vida Butkevičiai 

maloniai priėmė į savo pienininkystės ūkį. 

7–8 klasių mokinių apsilankymas A. Majaus  

karšykloje – verpykloje (nuotr. autorės) 

 

Mokiniai supažindino su šiuolaikinio ūkininkavimo galimybėmis, naujovėmis ir įgijo praktinių žinių. 

Lankydamiesi Ovidijaus Drūlios 

vadovaujamame “Veiverių žirgyne” 

(Veiverių k., Prienų r.), likome sužavėti 

arklių grakštumo. Žirgyno šeimininkas 

įdomiai ir aiškiai papasakojo apie arklių 

auginimo ir priežiūros džiaugsmus bei 

rūpesčius, tolimesnius ateities planus ir 

perspektyvas. 

 

 

7–8 klasių mokinių apsilankymas V. ir M. Butkevičių  
pienininkystės ūkyje (nuotr. autorės) 

 

 2016 m. gegužės 13 dieną Skriaudžių kultūros ir laisvalaikio centre vykusios Šeimų šventės 

metu, 5–8 klasių mokiniai surengė parodą “Ar žinai, kad…?”. Jos metu buvo eksponuojami plakatai 

įvairiomis gyvulininkystės temomis, o svečiai vaišinami medumi, baltu ir saldiniu sūriais, naminiais 

mėsos gaminiais. 

. 2016 m. gegužės 19 dieną Aleksandro Stulginskio universitetas, kaip vienas iš atsakingų už 

šio projekto veikas įgyvendintojų, Skriaudžių pagrindinės mokyklos mokinius pakvietė dalyvauti 

šviečiamajame renginyje „AUGINK RŪPINKIS MYLĖK“. Organizatoriai supažindino su atskirų 

universiteto fakultetų veiklomis, studijavimo galimybėmis. Mokinius ypač sudomino laboratorijos ir 



jose atliekama veikla. Mokiniai buvo smalsūs: tyrė mėsos gabalėlius, susipažino su karvių melžimo 

aikštelėmis, elektronika valdomomis karvių šėryklomis, sužinojo, kad ir karvytės gali rašyti „sms”. 

A. Stulginskio universiteto antrakursis Mantas, ne tik supažindino su mokymosi laboratorijomis, bet 

mokiniams suteikė progą pasportuoti pernai įrengtoje sporto aikštėje bei pažaisti krepšinį sporto 

salėje. 

 Mokinių nuomone, apsilankymas A. Stulginskio universitete, buvo ir dalykiškai, ir emociškai 

spalvingas bei įdomus. 

2016 m. birželio 2 dieną, Vaikų gynimo dienos metu, mokiniai apdovanoti organizatorių 

atsiųstomis atminimo dovanėlėmis: kuprinėmis, sporto krepšiais, puodeliais su projekto emblema ir 

rašikliais. 

 Mokiniams patiko dalyvavimas projekte, jie įgijo papildomų žinių ir gebėjimų apie žemės 

ūkio šakas ir jų plėtrą Lietuvoje.  

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5–6  klasių mokinių apsilankymas “Veiverių žirgyne”(nuotr. autorės) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5–8 klasių mokinių paruošta paroda “Šviečiamoji gyvulininkystės 

programa: ar žinai, kad...?“, Šeimų dienos šventėje”(nuotr. autorės) 



 

5–8 klasių mokinių apsilankymas Aleksandro Stulginskio universitete vykusiame renginyje – „AUGINK RŪPINKIS 

MYLĖK“(nuotr. autorės) 

Parengė Skriaudžių pagrindinės 

mokyklos biologijos ir geografijos 

mokytoja Kristina Senavaitytė 


