
VILNIAUS PETRO VILEIŠIO PROGIMNAZIJOS 

1 – 8  KLASIŲ MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 

2021 – 2022 m. m. 
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Būrelio pavadinimas 

 

Dirbantis 

mokytojas,  

vieta, laikas 

Veiklos aprašymas 

 

Kontaktai 

1. 4 val. 

Jaunučių choras 

1–2 klasėms 

Pirmadienį  

13 –14 val.  

Aktų salė; 

 

 3–4 klasėms 

Ketvirtadienį –14.00 – 

15.00 val.  

410 kab. 

Ramunė 

Pūdžiuvelienė 

Mūsų kolektyvas dar labai jaunutis.  Visi 

mes – linksmi bet neišdykę, draugiški, 

žingeidūs dainorėliai. Užsiėmimų metu 

mokomės dainavimo meno ir sceninio 

judesio. Dalyvaudami mokyklos, miesto 

renginiuose, mokomės susikaupimo, 

ištvermės, pasitikėjimo savimi ir 

draugais.  Mums smagu kartu muzikuoti. 

Dainuodami patiriame daugybę 

nepakartojamų įspūdžių, tobulėjame, 

draugaujame ir aktyviai bei turiningai 

leidžiame  savo laisvalaikį. 

garsusparnai.vilnius@gmail.com 

rašyti mokytojai per el. dienyną 

2. 2 val. 

Meninių odos darbų 

būrelis 

1–2 klasėms 

Pirmadienį 13–14 val.; 

 

3–4 klasėms 

Pirmadienį 

14–15 val. 

šalia FabLab dirbtuvių 

(įėjimas iš automobilių 

aikštelės). 

Regina Andriulaitytė 

 

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 

rašyti mokytojai per el. dienyną 

mailto:garsusparnai.vilnius@gmail.com
mailto:andriulaityte.regina@gmail.com


3. 2 val. 

Robotika 

1–4 klasėms 

Antradienį 

15.00–15.40 val. 5-tų 

klasių mokiniams 

pažengusiems; 

15.45-16.30 val. 

pažengusiems 2-4 klasių 

mokiniams; 

 

Trečiadienį 

15.00–15.40 val. 1-mų 

klasių mokiniai; 

15.45 – 16.30 val. 

pradedantiems 2-4 klasių 

mokiniams; 

Juozas Lekarevičius 

 109 kab. 

 

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 

rašyti mokytojui per el. dienyną 

4. 2 val. 

Judrieji Žaidimai 

1–4 klasėms  

Ketvirtadienį  

13.05–13.50 val.; 

 

5–8 klasėms 

Ketvirtadienį  

14.00–14.45 val. 

sporto salė arba stadionas 

Inga Jončienė 

 

Žaisime įvairius judriuosius žaidimus, 

mokysimės ir ruošimės kvadrato 

varžyboms, estafetėms ,,Drąsūs Stiprūs 

Vikrūs“, mokiniai išmoks tinklinio ir 

krepšinio pradmenų. 

inga.jonciene@gmail.com 

rašyti mokytojai per el. dienyną 

5. 2 val. 

Kūrėjų klubas 

4–8 klasėms 

Trečiadienį 

14.00–15.30 val. 

111 kab. 

Danutė Glaveckaitė 

 

Nori save išbandyti skirtingose 

kūrybinėse veiklose, ieškai kaip įdomiai 

praleisti laiką, smalsu išmokti naujų 

dalykų? Kūrėjų klubo būrelis gali tau 

padėti. Ateik išbandyti savęs kulinarijos, 

konstrukcinių medžiagų, tekstilės, menų, 

kompiuterių, multimedijos srityse. Visas 

sritis paliesime praktiškai ir supainiosime 

tarpusavyje. Šias sritis bandysime 

sujungti taip kaip tik tu sugebėsi 

geriausiai. Naujų idėjų ir sumanymų 

semsimės iš kartais lankomų muziejų, 

parodų ar edukacinių veiklų. Ateik ir 

glaveckaite.danute@gmail.com 

rašyti mokytojai per el. dienyną 
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įgyvendink savo kūrybines idėjas. 

6. 2 val. 

Tinklinis 

5–8 klasėms 

Antradienį ir ketvirtadienį  

14.00–14.45 val. 

sporto salė arba stadionas 

Danguolė Simaitienė 

 

Susipažinsime su kūno valdymo technika, 

kamuolio valdymo technika, mokysimės 

žaisti komandinį žaidimą, gerbti 

komandos narius, siekti gerų rezultatų. 

danguole.simaitiene@gmail.com 

rašyti mokytojai per el. dienyną 

7. 1 val. 

FabLab dirbtuvės 

5–8 klasėms 

Antradienį  

14.00–14.45 val. 

FabLab dirbtuvės (įėjimas 

iš automobilių aikštelės). 

Andžej Tomaševskij 

 

Mokinsimės projektuoti ir pjauti savo 

gaminius iš medienos, popieriaus, 

lipdukų, naudojant lazerio stakles ir  

ploterį. Kursime ir spausdinsime savo 3d 

objektus. 

 rašyti mokytojui per el. dienyną 

8. 2 val. 

Finansinis raštingumas  

8 klasėms 

Antradienį  

14.45–16.00 val. 

309 kab. 

 

Vitalija Peseckienė 

Programa suteikia mokiniams galimybę 

išbandyti realaus verslo kūrimo 

pradmenis dar mokyklos suole, tad iš 

tikrųjų patirs, ką reiškia kurti, vystyti, 

valdyti verslą, priimti reikšmingus 

sprendimus. Taip pat įgys žinių, 

praversiančių kuriant verslą ateityje: 

išsiugdys lyderio savybes ir 

bendradarbiavimo įgūdžius, 

kūrybiškumą, drąsą priimti nepatogius 

sprendimus. Įkurdami jaunąją bendrovę 

mokinai įgyvendins visą verslo valdymo 

ciklą.  

Ugdymo veikla yra paremta Lietuvos 

Junior Achievement (LJA) organizacijos 

„AcceleratorX“ programa. 

buitkute.vitalija@gmail.com 

rašyti mokytojai per el. dienyną 
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