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NŠ programos tikslas:

• Ugdyti savarankišką pilietiškai sąmoningą asmenybę, gebančią 
propaguoti sveiką gyvenimo būdą.

Uždaviniai:

• Ugdyti mokinių meilę gimtajam kraštui per jo pažinimą, naudojant 
įvairias keliavimo formas ir būdus (pėsčiomis, dviračiu, autobusu).

• Plėtoti mokinių kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą.

• Ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, planuoti veiklas, rinktis ir orientuotis 
dinamiškoje visuomenėje.



Būrelio veikla:

Būrelis veikia 

6 metus

3-4 kl.  10 

mokinių

5-10 kl. 16 

mokinių



Būrelio veikla:

"Tyrėjų naktis"-

kūrybinės dirbtuvės, 

eksperimentai, žygis, 

dangaus kūnų stebėjimas

Fotografijų paroda 

„Pažink gamtos grožį“

Paslaptys. Morzės abėcėlė.

Orientacinės varžybos 

pasaulinei širdies dienai

"Samylai. Šiuolaikinės 

seniūnijos". iniciatyva 

"Ąžuolai kalba apie 

laisvę".

Akcija DAROM

STEAM projektas 

„Kūrybos ir atradimų 

ruduo“

Susitikimas su KTU 

žurnalo "Njuspeipis" 

žurnalistu

Savanorystė Saulėlydžio 

amfiteatre

Akcija "Aš myliu 

Lietuvą".

Kaip išmatuoti atstumą? 

Įvairūs būdai (sprindžiai, 

žingsniai).











DIASPORINIS PROJEKTAS 
„Mano šeimos istorijos 
Lietuvoje ir pasaulyje“

6 klasė

Jurgita Vingilienė ir Asta Skatikienė



Tikslas: 
pažinti savo istoriškai nulemtą tapatybę per šeimos istorijos 
pažinimą.  
Uždaviniai: 
1. Skatinti mokinius tapti savo šaknų tyrėju, ugdyti norą 
domėtis savo šeimos istorija, genealogija; 
2. Ugdyti mokinių gebėjimą reflektuoti lietuvybę 
pasitelkiant savo šeimos istoriją; 
3. Lavinti mokinių įgūdžius kurti pasakojimus apie savo 
šeimos istoriją. 



Temos:

Tai mano paslaptis.

Kaip gyveno mano šeimos nariai, kai jiems buvo tiek pat metų kaip man? 

Ša! Vyksta interviu

Ką pasakoja šeimos nuotraukos?

Mokymasis iš daiktų.

Laiko juosta.

Technologiniai pokyčiai

Laiko juosta

Emigranto korta

Lietuvių pasaulio pakraščiuose

Įsišaknijimo patirtys

Šeimos genealoginis medis



Veiklos (1 val. per savaitę)

• Susitikimas su svečiu

• Interviu su šeimos nariais, giminaičiais ar kt. žmonėmis

• Anketų pildymas, informacijos rinkimas, sisteminimas

• Tekstinių šaltinių ir video medžiagos analizė

• Laiko juostos kūrimas

• Diskusijos

• Nuotaukų, senovinių daiktų paieška

• Giminės medžio kūrimas





Giminės medžiai



Vyksta pristatymai



Mūsų darbai
Pasaulio lietuvių universitetas / 
World Lithuanian University | 
Facebook

https://www.facebook.com/Pasaulio.lietuviu.universitetas/
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