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VIKTORINA TREČIŲ - KETVIRTŲ 

KLASIŲ MOKINIAMS  „PAŽINK 

PAVASARĮ“

TIKSLAS: skatinti mokinius domėtis mus supančiu pasauliu, metų

laikų kaita.



❖Viktorina vyko nuotoliniu

būdu, Kahoot

programėlėje, dviem

etapais.

❖REZULTATAI:

❖dalyvavo 193 mokiniai;

❖pirmasis masinis renginys

įvykęs nuotoliniu būdu;

❖nauja patirtis mokiniams ir

mokytojams.



❖TIKSLAS: skatinti mokinius sportuoti su visa šeima ir aktyviai

leisti laisvalaikį.

❖DALYVIAI: 1-2 klasių pageidaujantys mokiniai su šeimomis.

❖Pagal kriterijus atrinktos nuotraukos patalpintos mokyklos

svetainėje, kurioje vyko balsavimas. Išrinkti trys laimėtojai ir

apdovanoti sportiniais prizais.

❖REZULTATAI:

❖aktyvus tėvų įsitraukimas;

❖sportinės veiklos vyko įvairiose erdvėse.

FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS PIRMŲ 

- ANTRŲ KLASIŲ MOKINIAMS 

„SPORTUOJU SU ŠEIMA“ 



GAMTOJE



SU DVIRAČIAIS



MIESTO SPORTO 

AIKŠTYNUOSE



NAMUOSE



RENGINYS „JUDUMO DIENA“

TIKSLAS: skatinti mokinius aktyviai judėti pertraukų metu ir

supažindinti juos su įvairiomis judriosiomis veiklomis.



❖DALYVIAI:

1 klasių mokiniai

rungtyniavo estafečių

varžybose.

2 klasių mokiniai

paspirtukais įveikė trasą

su kliūtimis.



❖DALYVIAI:

3 klasių mokiniai 

varžėsi šuoliukų per 

šokdynę konkurse.

4 klasių mokiniai 

dalyvavo baudų 

metimo varžybose.



❖Visos dalyvavusios

klasės apdovanotos

padėkos raštais ir

tinklinio kamuoliais.

❖REZULTATAI:

❖įtraukti visi mokyklos

mokiniai;

❖judrios pertraukos;

❖teigiamos emocijos.



ANTRŲ – KETVIRTŲ KLASIŲ 

MOKINIŲ LITERATŪRINIŲ KŪRINIŲ 

KONKURSAS „MANO KŪRYBOS 

PALĖPĖ“ 

TIKSLAI: skatinti vaikų

literatūrinę kūrybą, sudaryti

galimybę moksleiviams pristatyti

savo sukurtus literatūrinius

kūrinius ir ugdyti moksleivių

komunikavimo kompetenciją.



❖ REZULTATAI:
❖ kūrybiški mokiniai;

❖ sudarytas ir išleistas kūrybinių darbų laikraštukas;

❖ vaikų kūryboje atsispindėjo įvairūs žanrai: pasakos, eilėraščiai,
aprašymai, pasakojimai;

❖ išauginti kūrybos sparnai.

KŪRYBINIŲ DARBŲ REIKALAVIMAI

1. Mokinys pristato vieną savo sukurtą literatūrinį kūrinį:

1.1. Eilėraštį (ne trumpesnį nei du posmai). 

1.2. Pasaką  (nuo 50 iki 300 žodžių).

1.3. Pasakojimą (nuo 50 iki 300 žodžių). 

2. Kūrinys parašytas arba atspausdintas ant A4 formato lapo (gali būti iliustruotas).

VERTINIMO KRITERIJAI

3. Kūrybiškumas.

4. Raiški kalba.

5. Nuoseklus minčių išdėstymas.

6. Vaizdingi posakiai, palyginimai.



RESPUBLIKINIS ANTRŲ KLASIŲ  

MATEMATIKOS KONKURSAS 

„RIEŠUTĖLIAI GUDRIOMS 

GALVELĖMS“ 

TIKSLAI: skatinti vaikų loginį mąstymą, sudaryti galimybę

rungtyniauti su bendraamžiais sprendžiant matematines užduotis,

ugdyti moksleivių komunikavimo kompetenciją.



❖ DALYVIAI: atrankiniame etape
dalyvavo visos „Gilijos“ pradinės
mokyklos antros klasės (6 klasės),
po vieną klasę iš Kauno
„Paparčio“ pradinės mokyklos ir
Veiviržėnų Jurgio Šaulio
gimnazijos.

❖ Viktorina vyko nuotoliniu būdu,
Kahoot programėlėje, dviem
etapais. Finaliniame etape
dalyvavo 24 mokiniai.

❖ REZULTATAI:
❖ renginyje dalyvavo kelių

mokyklų mokiniai;

❖ pateiktos aukštesnio mąstymo
gebėjimų užduotys.



TIKSLAI: skatinti vaikų domėjimąsi savo šalies istorija,

tradicijomis, papročiais; aktyvinti 3 klasių mokinių norą dalyvauti

konkursuose, ugdyti moksleivių komunikavimo kompetenciją.

KONKURSAS TREČIŲ KLASIŲ 

MOKINIAMS „MANO ŠALIS -

LIETUVA“ 



❖Konkursas vyko

nuotoliniu būdu dviem

etapais:

1 etapas: Kahoot

viktorinoje žaidė visi

klasės mokiniai. Po tris

laimėtojus iš kiekvienos

klasės pateko į finalą.



2 etapas vyko Microsoft

Teams platformoje.

REZULTATAI:

❖ apdovanotos visos

komandos;

❖ nauja patirtis Microsoft

Teams platformoje,

dirbant grupėmis

kambariuose;

❖ mokiniai daugiau

sužinojo apie Lietuvą;

❖ teigiamos emocijos.



PROTMŪŠIS KETVIRTŲ 

KLASIŲ MOKINIAMS  

„SMAGU ŽINOTI“
TIKSLAI: skatinti vaikų domėjimąsi supančiu pasauliu ir aktyvinti

loginį mąstymą; sudaryti galimybę rungtyniauti su bendraamžiais

atsakant į pateiktus klausimus; ugdyti moksleivių komunikavimo

kompetenciją.



❖ Pasiruošimas renginiui:
❖Remiantis Bendrosiomis

ugdymo programomis, lietuvių
kalbos, matematikos, pasaulio
pažinimo, viktorinai sukurta 20
klausimų su 4 pasirenkamais
variantais. Viktorina parengta
Power Point programoje.

❖Buvo sudarytos šešios
komandos po tris mokinius.
Kiekviena komanda turėjo
išsirinkti kapitoną.

❖Viktorinos atsakymų lapas buvo
sukurtas ir patalpintas
tinklapyje
www.liveworksheet.com.

❖Pertraukėlei sukurtos 4
žaidybinės užduotys.

❖Sukurti 6 vaizdiniai klausimai -
pateiktys komandų kapitonams.

❖Paruošti prizai laimėjusioms
komandoms.



❖REZULTATAI:

❖išryškėjo mokinių pasiekimų
lygis;

❖visos veiklos buvo įtraukiančios
vaikus;

❖apdovanotos visos komandos.

❖REKOMENDACIJA:

❖geriausia šį renginį organizuoti
3-4 mokytojams.



PIRMŲ KLASIŲ MOKINIŲ 

PLENERAS „VASAROS 

SPALVOS“
TIKSLAI: aktyvinti 1 klasių mokinių norą dalyvauti renginiuose;

ugdyti moksleivių komunikavimo, kūrybiškumo kompetenciją;

sudaryti sąlygas formuotis estetiniam vaikų skoniui, puoselėti

saviraiškos ir kūrybos gebėjimus.



❖Renginys vyko     
mokyklos 
teritorijoje.

❖REZULTATAI:

❖masiškumas;

❖teigiamos emocijos;

❖nauja patirtis –
piešimas ant plėvelės.



IŠVADOS

❖ Renginiai skatino mokinius domėtis mokslu,

menu, kultūra, sportu;

❖Organizuotose veiklose dalyviai plėtė savo

dalykines žinias;

❖Buvo sudarytos sąlygos mokinių saviraiškai ir

asmenybės vystymuisi;

❖Viešas pripažinimas ir pagyrimas suteikė

mokiniams teigiamų emocijų, kurios skatino

mokytis ir tobulėti toliau.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


