
VILNIAUS PETRO VILEIŠIO PROGIMNAZIJOS 

1 – 4  KLASIŲ MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 

2020 – 2021 m. m. 
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Dirbantis 

mokytojas,  

vieta, laikas 

Veiklos aprašymas 

 

Kontaktai 

1. 2 val. 
Judrieji 

Žaidimai 

Inga Jončienė 
Sporto salė arba stadionas 

antradieniais13.00-14.00 

Žaisime įvairius judriuosius 

žaidimus, mokysimės ir 

ruošimės kvadrato varžyboms, 

estafetėms ,,Dsąsūs Stiprūs 

Vikrūs“, mokiniai išmoks 

tinklinio ir krepšinio 

pradmenų. 

inga.jonciene@gmail.com 

2. 2 val. Robotika  

Juozas Lekarevičius 
 109 kab. 

Antradieniais 15.00 – 

16.00 val. 

Suteikti mokiniams inžinerinio 

mąstymo pagrindus, galimybę  

įgyvendinti savo kūrybines 

mintis ir idėjas, konstruojant ir 

išbandant įvairios paskirties 

robotus, remiantis LEGO EV3 

robotikos komplektais. 

lekarevicius@gmail.com 

3. 2 val. 

Meninių 

odos darbų 

būrelis 

Regina Andriulaitytė 
Pirmadienis 14.00 – 16.00 

val. 

Mokysimės kurti įdomius 

meninius ir praktinius dirbinius 

iš odos ir kitų medžiagų. 

Gilinsimės į knygrišystės 

paslaptis. Išmoksime  sukurti 

autorines knygas nuo mažų ir 

paprastų knygų įrišimų iki 

originalių ir sudėtingų 

autorinių darbų.  

andriulaityte.regina@gmail.com 

4. 2 val.  Keramika 
Algirdas Kliukas 

Antradieniais 14.00 -15.00 

val. 

Mokysimės lipdyti molinius 

dirbinius. 
Tel. 865552405 



Ketvirtadieniais 14.00 - 

15.00 val. 

5. 2 val.  
Jaunučių 

choras 

Ramunė Pūdžiuvelienė 
Pirmadienis 13.00 – 14.00 

val. 

Trečiadienis 13.00 – 14.00 

val. 

 Mokyklos aktų salė 

Užsiėmimų metu vaikai 

mokysis dainavimo meno ir 

sceninio judesio: lavins 

vokalinius įgūdžius, muzikinę 

klausą, ritmo pojūtį, 

taisyklingą garsų artikuliaciją 

bei kvėpavimą, dainuodami 

gebės ritmiškai judėti scenoje. 

Didelis dėmesys bus skiriamas 

mokinių meninio skonio bei 

emocinio intelekto lavinimui. 

Dalyvaudami įvairiuose 

koncertuose bei muzikiniuose 

renginiuose vaikai taps 

laisvesni ir garsins savo 

mokyklą. 

ramune.pudziuveliene@gmail.com 

6. 2 val. 
Kūrybinės 

saviraiškos  

Rūta Jonelienė 
Trečiadienis 14.00 -15.00 

val. 

214 kab. 

Kiekvieno užsiėmimo metu 

mokiniai kurtų pagal vis 

kitokią temą, užduočių 

atlikimui taikytume skirtingas 

menines priemones. Kūrybinės 

ir reflektyvios veiklos metu 

vaikai mokytųsi 

atsipalaidavimo, tinkamos savo 

jausmų bei emocijų raiškos 

būdų, tuo pačiu susipažindami 

su supančia aplinka, geriau 

pažindami vienas kitą. 

Lavinama vaizduotė ir ugdoma 

saviraiška turi ir terapinį 

poveikį, kuris padeda vaikui 

rutajoneliene1@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visapusiškai vystytis ir 

tobulėti. 


