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Projekto viešinimas:

• https://mokykla.eu/ka-zinome-apie-invazines-rusis/5516
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,,MOKYMOSI LABORATORIJA”
kūrybinio projekto įgyvendinimas pradinėse klasėse

TEMINĖS VEIKLOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖJE IR PRADINĖSE 

KLASĖSE

NVŠ 

Programos 

pavadinimas

Integracija Veiklos kryptys Rezultatas

Lietuvos pamarys 

(laivadirbystė)

Pasaulio pažinimas, 

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba

Vėtrungės, jų 

gamyba ir svarba, 

laivų rūšys ir 

paskirtis. Laivų 

gamyba.

Pagamintų laivelių, 

papuoštų vėtrungėmis, 

„uostas”.

Vėjo energetika Pasaulio pažinimas, 

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba

Matematika

Vėjo malūnai, jų 

gamyba, rūšys, 

paskirtis.

Pagamintų malūnėlių 

parkas.

1 – 4 klasių mokiniai, kūrybinio 

proceso metu, gilinosi į 

laivininkystės ir vėjo energetikos 

paslaptis.

Kūrybinis projektas 

įgyvendintas kaip netradicinio 

ugdymosi diena, skirta mokinių 

įgytoms edukacinėms patirtims

stiprinti bei susieti su

praktiniais dalykais.



,,MOKYMOSI LABORATORIJA”  (1 – 4 kl.)
Programos ,,Lietuvos pamarys ir laivadirbystė“ kūrybinis 

integruotas projektas



,,MOKYMOSI LABORATORIJA” (1 – 4 kl.)
Programos ,,Vėjo energetika“ kūrybinis integruotas projektas



PRADINIŲ KLASIŲ 
MOKINIŲ MOKYMOSI 
VEIKLOS REFLEKSIJA 



,,MOKYMOSI 
LABORATORIJA” 

kūrybinių projektų 
įgyvendinimas 5–10 klasėse

Eil. 

Nr.

NVŠ Veiklos 

pavadinimas

Integracija Veiklos kryptys Rezultatas

TEMINĖS VEIKLOS 5–10 KLASĖSE

1. Invazinės rūšys, 

atogrąžų ir 

tropiniai augalai

Matematika,

Biologija,

Etnokultūra,

Muzika,

Lietuvių kalba

Augalai lietuvių etnokultūroje ir 

invazinių augalų įtaka, jų įvairovė, 

nauda žala, medžio ar kito augalo 

aukščio nustatymas, palyginimas.

Mokinių dalyvavimas 

diskusijose.

Tiriamoji veikla

2. Technologinė 

evoliucija ir 

technikos pasaulis

Fizika, informacinės 

Technologijos,

Geografija, istorija

Technologijų priemonių

panaudojimas komunikacijai

Atlikta tiriamoji veikla 

ir loginis žaidimas

„Protų mūšis“.

3. Kino virtuvė Anglų kalba,

informacinės technologijos, 

medijos

Dirbdami porose ir (ar) po vieną, 

mokiniai fotografuos jiems 

patikusius kadrus. Labiausiai 

patikusį kadrą įkels į paruoštą failą.

Kiekvienas mokinys, 

naudodamasis duotu 

internetiniu įrankiu, 

sukurs plakatą 

pasirinkta tema.

4. Kino virtuvė.

Šiuolaikinės 

medijos

Informacinės technologijos, 

medijos

Veiklos iš mokyklos gyvenimo 

(etnokultūrinės krypties renginiai, 

Šeimos, Mokslo ir žinių dienos ir 

kt.)

Kiekvienas mokinys 

sukurs trumpą video, 

atspindintį konkretaus 

renginio akimirkas.

5. Vėjo energetika Fizika, dailė, ekologija, 

gamtosauga,

matematika, technologijos

Aiškinasi, kaip veikia 

atsinaujinantys energijos šaltiniai, 

sąnaudos, kokia nauda gamtai, 

žmogui, ekologija. Panaudoja oro 

judėjimą praktinėje veikloje.

Praktinių – kūrybinių 

darbų paroda.

6. Laivadirbystė ir 

Lietuvos pamarys

Lietuvių kalba,

muzika, etnokultūra,

geografija, dailė

Vėtrungės ir Lietuvos pamarys 

lietuvių liaudies kūryboje

Mokiniai sukurs savo 

vėtrungę ir parengs 

parodą.

Visi 5–10  klasių mokiniai gilinosi 

į NVŠ programas: analizavo temas, 

įgyvendino tiriamąsias, kūrybines 

veiklas ir turėjo puikią galimybę 

mokytis kitaip. 

Kūrybinis projektas įgyvendintas 

kaip netradicinio ugdymosi diena, 

skirta mokinių įgytoms edukacinėms

patirtims stiprinti bei integruotai

mokytis naujų dalykų.



,,MOKYMOSI LABORATORIJA” (5 – 10 kl.)
Programos ,,Invazinės rūšys, atogrąžų ir tropiniai 

augalai“ idėjų įgyvendinimas



,,MOKYMOSI LABORATORIJA” (5–10 kl.)

Programos ,,Kino virtuvė“ kūrybinis projektas, idėjų apie 
šiuolaikines medijas įgyvendinimas

Mokiniai sukūrė 32 filmukus apie jiems labiausiai

patikusias veiklas mokykloje, pvz:

https://www.youtube.com/watch?v=Wli1frcfB8Y

https://www.youtube.com/watch?v=Oo40o3H60uA

https://www.youtube.com/watch?v=0mc6NZJv4Hs

https://www.youtube.com/watch?v=W-pN-2jymQU

https://www.youtube.com/watch?v=Wli1frcfB8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Oo40o3H60uA
https://www.youtube.com/watch?v=0mc6NZJv4Hshttps://www.youtube.com/watch?v=W-pN-2jymQU
https://www.youtube.com/watch?v=0mc6NZJv4Hshttps://www.youtube.com/watch?v=W-pN-2jymQU


,,MOKYMOSI LABORATORIJA” (5–10 kl.) 

Programos ,,Kino virtuvė“ kūrybinis integruotas projektas

• Mokiniai sujungė fotografiją ir internetines programėles 
bei parengė pristatymus anglų kalba, kas patinka / 
nepatinka mokykloje:

• https://dotstorming.com/b/5bff8c159fc0abe54ad476cd

• https://dotstorming.com/b/5bffa51e9fc0abe54ad477ac

• https://dotstorming.com/b/5bff7faad404a9041ffa777b

• https://dotstorming.com/b/5bff98729fc0abe54ad47740

https://dotstorming.com/b/5bff8c159fc0abe54ad476cd
https://dotstorming.com/b/5bffa51e9fc0abe54ad477ac
https://dotstorming.com/b/5bff7faad404a9041ffa777b
https://dotstorming.com/b/5bff98729fc0abe54ad47740


,,MOKYMOSI LABORATORIJA” (5 – 10 kl.)
Programos ,,Lietuvos pamarys ir laivadirbystė“ kūrybinis 

integruotas projektas (mokinių sukurtos vėtrungės)



,,MOKYMOSI LABORATORIJA” (5 – 10 kl.)
Programos ,,Technologinė evoliucija ir technikos pasaulis“ kūrybinis 

integruotas projektas 

• Mokinių sukurtas video apie technologinės 
evoliucijos ir technikos pasaulis programą 

https://www.youtube.com/watc
h?v=QXV05bXSN6Y

https://www.youtube.com/watch?v=QXV05bXSN6Y


,,MOKYMOSI LABORATORIJA” (5–10 kl.)
Programos ,,Vėjo energetika“ kūrybinis integruotas 

projektas 



,,MOKYMOSI LABORATORIJA”

PROJEKTO ,,NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA” 
KŪRYBINIŲ INTEGRUOTŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REFLEKSIJA


