
Neformalus ugdymas 

Mokytojas Ugdymo 

sritis 

Informacija 

V.Tenys Krepšinis 

(vaikinai) 

Užsiėmimų metu susipažins su krepšinio istorija, gynybos 

sistemomis. mokysis puolimo derinių. gerins fizinį 

pasiruošimą, Mokysis taisyklingai atlikti technikos 

veiksmus. Dalyvaus mokinių varžybose ir bendruomenės 

renginiuose.  

V.Tenys Tinklinis 

(vaikinai ir 

merginos) 

Mokysis ir tobulins individualią žaidimo techniką, taktiką, 

stiprins sveikatą ir gerins fizinį pasiruošimą, dalyvaus 

varžybose,  

V.Tenys Stalo tenisas 

(vaikinai ir 

merginos) 

Išmoks teisingai laikyti raketę, atmušti ir paduoti 

kamuoliuką, susipažins su žaidimo taisyklėmis. Dalyvaus 

stalo teniso taurės varžybose ir Šiaulių r. BLM varžybose. 

P.Vaitkus Futbolas Būrelio veikloje dalyvauti kviečiami  5-7 berniukai ir 5-8 

kl. mergaitės. Numatomas futbolo technikos elementų 

mokymas, komandinių veiksmų mokymas, bus vykdomos 

draugiškos ir Šiaulių rajono šios amžiaus grupės futbolo 

varžybos. Lankantys būrelį 5-6 kl. mokiniai ruošis ir 

dalyvaus kvadrato varžybose. Numatoma, kad visi būrelio 

nariai mokysis ir kitų sporto šakų elementų ir dalyvaus tų 

sporto šakų rajone vykdomose varžybose. 

P.Vaitkus Virvės 

traukimo  

Būrelio veikloje kviečiami dalyvauti  

7-8 klasių ir I-IV gimnazinių klasių merginos ir vaikinai. 

Mokiniai mokysis ir tobulins individualius ir 

komandinius virvės traukimo elementus, dalyvaus 

 virvės traukimo varžybose gimnazijoje, Šiaulių rajone ir 

Lietuvos mokyklų žaidynėse ir Lietuvos čempionate. 

S.Valčikienė Šiuolaikinių 

šokių grupė 

Būrelis skirtas 1 - 4 klasių mokiniams besidomintiems 

šokiu. Mokiniai lankantys šokio būrelį  lavina ritmą, kūno 

lankstumą, laikyseną, pasitikėjimą savimi. Mokosi 

sceninės kultūros. Būrelį lankantys mokiniai dalyvauja 

mokyklos, miestelio ir rajono organizuojamuose 

renginiuose. Dalyvauja konkursuose ir festivaliuose. 

S.Valčikienė Šiuolaikinių 

šokių grupė 

Būrelis skirtas 6 - II G klasių mokiniams besidomintiems 

šokiu. Mokiniai lankantys šokio būrelį  lavina ritmą, kūno 

lankstumą, laikyseną, pasitikėjimą savimi. Mokosi 

sceninės kultūros. Būrelį lankantys mokiniai dalyvauja 

mokyklos, miestelio ir rajono organizuojamuose 

renginiuose, konkursuose ir festivaliuose. Mokiniai 

ruošiami  dalyvauti Moksleivių dainų šventėje.  

R.Kazlauskas Dziudo  Dziudo užsiėmimai – kovos menas bei sportinė 

disciplina, vedanti į kūno bei dvasios harmoniją. Šiame 

užsiėmime sustiprėste fiziškai, išmoksite apsiginti ir 

svarbiausia – apginti silpnesnius. Be to, lavinsite savo 

koordinaciją, reakcijos greitį, išmoksite tikėti ir pasitikėti 

savimi. 



G.Liepinia Chemijos 

žodiniai 

uždaviniai 

Skirta vyresniųjų klasių mokiniams, siekiantiems gilintis į 

chemijos dalyką. Spręsime įvairių tipų uždavinius iš 

reakcijos lygties, naudosimės chemijos dėsniais. 

I.Galkauskaitė-

Tenienė 

Keramika Skirta įvairaus amžiaus mokiniams. Pradedantiesiems 

siūloma konkreti ir  visiems bendra, ta pati programa, 

užduotys.  Supažindinama su įvairiomis molio formavimo 

galimybėmis,  spalviniu pateikimu. Lavinami motoriniai 

gebėjimai, koncentravimasis į kūrinį, gamtos, metų laikų, 

švenčių - tradicijų puoselėjimas. Išlaisvinama fantazija, 

kūrybiškumas, komunikavimas per kūrybą. Vyresnių 

klasių mokiniams, pažengusiems, siūlomos individualios 

užduotys pagal mokinių gebėjimus ir poreikį. Vyresniųjų 

klasių mokiniai skatinami kurti didesnio formato darbus, 

puošti ne tik savo namų aplinką, bet ir gimnaziją, bei 

dalyvauti konkursuose – parodose. 

I.Galkauskaitė-

Tenienė 

Dailė Būrelis skirtas 5 – 12 klasių mokiniams, besidomintiems 

menu, kūryba. Turintiems susiformavusį kūrybos stilių ir 

kryptį arba jos dar ieškantiems. Būrelis skirtas tiems, kas 

netelpa į dailės pamokos “rėmą”, tiems, kas piešia, tapo, 

kuria grafikos darbus arba nori kurti, bet neranda “kelio”. 

Būrelio metu skiriamas individualus dėmesys kiekvienam 

mokiniui. Skatinama išbandyti įvairias priemones ir 

formatus. Kūrybiniai darbai skirti namų aplinkai, 

gimnazijos erdvėms papuošti. Veikla taip pat orientuota 

konkursams, parodoms, dailės olimpiadoms pasiruošti. 

V.Stoncelienė Hallo, 

Deutsch 

Modulis skirtas 5-8 klasių mokiniams, norintiems 

susipažinti su vokiečių kalba, jos ypatybėmis. Atlikdami 

įvairių temų klausymo, skaitymo užduotis bei žaisdami, 

pristatydami savo kurtus nesudėtingus projektus vaikai 

išmoks įvairių vokiečių kalbos žodžių ir frazių. Tai 

galimybė susipažinti su vokiškai kalbančiomis šalimis. 

A.Gendvilienė Fotonas Įdomiomis užduotimis, eksperimentiniais bandymais 

gilins mokyklinės fizikos žinias. Fizikos mokymasis 

lavina kūrybinę vaizduotę, gebėjimą analizuoti problemą, 

rasti sprendimą, siekiant paaiškinti mus supančius 

reiškinius. Fizikinį mąstymą galima pritaikyti įvairiose 

gyvenimo situacijose. 

K.Daukšaitė Dainavimas Kūrybiškumo raiška per muzikinę veiklą, svarbi 

muzikiniam vaikų ugdymui. Dainavimas - pagrindinė 

muzikos mokymo forma. Mokiniai kurie lanko dainavimo 

būrelį, lavina balsą, muzikinę klausą, plečia balso 

diapazoną. Mokosi realiai vertinti savo galimybes, ugdosi 

pasitikėjimą, mokosi sceninės kultūros ir laikysenos. 

Mokiniai lankantys būrelį  dalyvauja mokyklos ir  

miestelio organizuojamuose renginiuose, dalyvauja 

įvairiuose konkursuose ir festivaliuose . 

V.Doniela Skautai Skautija - ne tik laisvalaikio būrelis ar vasaros stovyklos, 

tai - gyvenimo būdas, auginantis stiprią, atsakingą, 

patriotišką ir mylinčią asmenybę. 



Nori įgyti naudingų įgūdžių, patirties ir žinių? Skautiškas 

judėjimas sukuria aplinką, kurioje nebaisu klysti, mokytis 

ir megzti naujas pažintis, kasdien paliekant pasaulį 

gražesnį nei radai. 

Nori įgyti skautiškų įgūdžių, padėsiančių kasdieniniame 

gyvenime, susirasti ištikimų draugų ir susikurti 

nepakartojamų prisiminimų - ateik. 

V.Doniela Medžio 

apdirbimas 

Vaikai susipažins su įvairiomis medžio apdirbimo 

technikomis. Užsiėmimų metu vaikai taps dizaineriais bei 

inžinieriais, galės kurti, gaminti automobilių, laivų, 

lėktuvų modelius, įvairias interjero detales (žvakides, 

pieštukines, skulptūrėles, stalo dekoravimo detales, 

šviestuvus su LED diodų instaliacija). Būrelyje vaikai 

mąstys, ieškos ir atras. 

V.Daužvardienė Rankdarbių 

skrynelė 

Būrelis skirtas 5-12 klasių mokiniams, besidomintiems 

kūryba, rankdarbiais. Čia kiekvienas mokinys galės kurti, 

išbandyti retesnes tekstilės, gaminių dekoravimo 

technikas (dekupažas, batika ir kita). Kurs įvairius 

rankdarbius, kuriais galės pasipuošti ar puošti savo 

aplinką. Būrelyje galės įgyvendinti savo idėjas, bendrauti, 

bendradarbiauti su bendraminčiais, džiaugtis kūrybos 

galia. 

 

Pasirenkamieji dalykai 

 

Mokytojas Ugdymo sritis Informacija 

V.Tenienė Komunikacija 

rusų kalba 

Programa suteikia galimybę ugdytis užsienio kalbos 

dalyko ir bendrąsias kompetencijas, mokytis kalbėti 

įvairiomis temomis, bendrauti tarpusavyje. Programa 

suteikia galimybę savarankiškai vartoti kalbą rusakalbėje 

aplinkoje. 

V.Tenys Nacionalinis 

saugumas ir 

krašto gynyba 

Susipažins su Lietuvos nacionalinio saugumo būkle, 

kylančiomis grėsmėmis šalies saugumui, Lietuvoje 

egzistuojančia krašto gynybos sistema, kariuomene bei 

krašto apsaugos tarnybos atlikimo būdais. Įgys praktinių 

žinių kaip elgtis ekstremalių situacijų, karo ir kito 

pavojaus metu.Padės mokiniams formuotis praktinius 

pilietinės veiklos įgūdžius. 

K.Dagienė Ugdymas 

karjerai 

Pasirenkamasis dalykas skirtas I G klasės mokiniams. 

Tikslas- veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems 

mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti 

mokinius, jiems pažįstant, kuriant ir realizuojant save. 

Užsiėmimų, susitikimų, išvykų, ekskursijų metu mokiniai 

įgys kompetencijų: savęs pažinimo, socialinės aplinkos, 

mokslo ir darbo pažinimo, karjeros galimybių pažinimo 

srityse. Mokysis planuoti savo karjerą, ruošis priimti 

sprendimus, reikalingus tolimesniam mokymuisi.  

S.Valčikienė Choreografija Pasirenkamas dalykas skirtas 7-IIG klasėms lankantiems 

mokiniams. Choreografijos pamokoje susipažins su 



įvairių šokių stiliais. Lavins laikyseną, ritmą, kūno 

lankstumą.  

A.Gendvilienė Tiriamieji 

darbai 
Tikslas – mokymasis gamtoje ir iš gamtos. Pagrindinis 

veikėjas – tyrėjas. Mokymo(si) erdvė – žalioji mokymosi 

aplinka.  

Tiriamieji darbai aplinkose skatina tyrėjus būti aktyviais, 

mąstančiais, pastabiais ugdymo proceso dalyviais. 

Atliekant veiklą gamtoje, taikomi įvairūs gamtamokslinio 

tyrimo komponentai: hipotezių kėlimas, eksperimentas, 

stebėjimas, matavimas,  klasifikavimas, pakartojimas, 

išvadų darymas, duomenų pateikimas, apibendrinimas ir 

kt. 

Besimokantieji naudojasi natūraliomis priemonėmis 

(mineralai, augalų bei gyvūnų buveinės, vandens telkiniai, 

oras, dirva), pasigamina priemonių iš gamtinės žaliavos, 

kuria modelius, kuriuos naudodami vėliau gilina įgytas 

žinias. 

L.Sarpauskien

ė 

Kalbos kultūra Pasirenkamasis dalykas skirtas III -IVG klasių 

mokiniams. Dalyko tikslas - siekti, kad mokiniai suvoktų 

kalbos kultūros pagrindus, mokėtų atpažinti 

netaisyklingas žodžių formas, reikšmes, žodžių junginius 

bei sakinius, juos taisytų, įtvirtintų sakytinės kalbos 

taisyklingą tartį ir kirčiavimą, ugdytų komunikacinę 

kalbos kultūrą. Siekiama, kad įgytas žinias pritaikytų 

rašto darbuose (rašiniuose). 

 

Moduliai 

Mokytojas Ugdymo 

sritis 

Informacija Klasė 

V.Tenys Įdomioji 

geografija ir 

turizmas 

Užsiėmimų metu virtualiai(ir ne tik) 

aplankysime įdomias geografines vietoves, 

susipažinsime su kitų kraštų žmonių 

tradicijomis, neįprastus statinius, pasaulio 

rekordais, keistenybėmis, gamtos reiškiniais, 

gyvūnais ir augalais. Mokysimės sudaryti 

turistinius maršrutus. 

III 

J.Bučnienė Klausymo, 

skaitymo ir 

rašymo 

įgūdžių 

tobulinimas 

Modulis skirtas IIIG klasės mokiniams, pasirinkę 

mokytis anglų kalbą B2 lygiu. Modulio tikslas 

lavinti mokinių klausymo ir skaitymo įgūdžius, 

tobulinti (laiško ir esė) rašymo  techniką, 

įtvirtinti žodyną ir gramatines struktūras. 

III 

J.Bučnienė Esė: rašymo 

įgūdžių 

tobulinimas 

Modulis skirtas IVG klasės mokiniams, 

mokantiems anglų kalbos B2 lygiu. Modulio 

tikslas lavinti mokinių esė rašymo įgūdžius, 

tobulinti rašymo techniką, įtvirtinti žodyną ir 

gramatines struktūras. 

IV 

R.Serpauskienė Lietuvos 

laisvės kovos 

Mokiniai, mokydamiesi pagal šią programą, 

nagrinės svarbiausius XVIII–XX a. Lietuvos 

I-II 



XVIII – XX 

a. 

nepriklausomybės kovų laikotarpius, plačiau 

susipažins su svarbiausiais laikotarpio Lietuvos 

istorijos įvykiais. Programą pasirinkę mokiniai 

galės išsiaiškinti, kokie įvykiai vyko ir jų 

gyvenamoje vietovėje. 

R.Serpauskienė Istorija aplink 

mus 

Pagal šią istorijos programą siekiama 

apibendrinti Lietuvos ir pasaulio istorijos kursą – 

nagrinėti reikšmingiausius gyvenamosios 

vietovės įvykius, reiškinius, procesus nuo XVIII 

a. pabaigos iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos, 

lyginat su Lietuvos ir Europos istorija. 

I-II 

R.Serpauskienė Asmenybių 

vaidmuo 

istorijoje 

Pagal šią istorijos programą mokiniai supažins su 

garsių asmenybių istorija, jų gyvenimu, veikla, 

susies jas su reikšmingiausiais aptariamos 

epochos įvykiais, reiškiniais ir procesais, t. y. 

taip pagilins Lietuvos ir Europos istorijos kursą 

I-II 

R.Serpauskienė Žemėlapių, 

rašytinių 

šaltinių 

analizė 

Modulio paskirtis pagilinti istorijos žinias: 

mokytis analizuoti istorijos šaltinius, teorines 

žinias taikyti dirbant su istorijos šaltiniais. 

III-IV 

D.Šniukaitė Trupmeniniai 

reiškiniai 

Mokiniai įtvirtins veiksmų su paprastosiomis 

trupmenomis atlikimo ir greitosios daugybos 

formulių taikymo įgūdžius, išmoks prastinti 

algebrines trupmenas ne tik paprastais, bet ir 

sudėtingesniais atvejais.  

6  

D.Šniukaitė Matematika 

kiekvienam 

Modulis, skirtas norintiems  gilinti matematikos 

žinias bei plėtoti matematinių mąstymo modelių 

taikymo patirtį. 

8 

D.Šniukaitė Matematikos 

labirintuose 

Mokiniai įgys praktinių įgūdžių atliekant 

tekstines užduotis, įsisavins lygčių ir lygčių 

sistemų, nelygybių ir nelygybių sistemų 

sprendimo būdus. Pakartos ir pagilins 

planimetrijos kurso žinias. Daug dėmesio bus 

skiriama geometrinių uždavinių sprendimui, 

matematinės kalbos ir matematinio raštingumo 

tobulinimui. 

I 

L.Sarpauskienė.  Atidusis 

skaitymas ir 

teksto 

suvokimas 

Modulis skirtas 5kl. mokiniams. Modulio tikslas 

– ugdyti grožinio ir negrožinio teksto skaitymo 

įgūdžius ir atlikti įvairias užduotis: formuluoti 

temą, problemą, charakterizuoti veikėją, nusakyti 

veiksmo laiką, erdvę, pasakotoją, aptarti 

nuotaiką, kompoziciją ir kt. Bus skiriama 

dėmesio literatūros teorijai, terminams, 

sąvokoms. 

5 

L.Sarpauskienė. Žaidžiu ir 

mokausi 

lietuvių 

kalbos 

Modulis skirtas 5 kl. mokiniams. Modulio tikslas 

– neįprastais testais, galvosūkiais kryžiažodžiais, 

ratažodžiais, kriptogramomis ir kitokiais 

žaidimais įtvirtinti žinias, įgytas pamokoje, ir 

sudominti kalbos dalykais. 

5 



T. Jokubaitienė Kalbos dalių 

pasaulis 

Modulis skirtas 6 kl. mokiniams. Modulio tikslas 

– pakartoti išeitą medžiagą apie kalbos dalis ir ją 

įtvirtinti . Mokiniai, atlikdami įvairių tipų 

užduotis atpažins kalbos ar reikšmines žodžio 

dalis, ištaisys rašybos klaidas, paaiškins rašybą.  

6 

T. Jokubaitienė Įdomioji 

gramatika 

Modulis skirtas 6 kl. mokiniams. Modulio tikslas 

– vengiant įprastinių taisyklių, mokymosi 

medžiagą sieti su gyvenimiška mokinių patirtimi 

ir, atliekant įvairaus pobūdžio užduotis, įtvirtinti 

gebėjimą vartoti kalbą taisyklingai ir įtaigiai 

6 

T. Jokubaitienė Lietuvių 

kalbos 

uždaviniai ir 

žaidimai 

Modulis skirtas 7 kl. mokiniams. Jo metu 

mokiniams teks palaužyti galvą norint atsakyti į 

gudrius klausimus. Atlikę užduotis mokiniai ne 

tik pagausins savo žinias apie gimtąją kalbą, bet 

ir taps atidesni žodžiui, jo formai, žodžio tarimui, 

rašymui ir vartojimui, žodžiui sakinyje, sakiniui 

tekste.  

7 

T. Jokubaitienė  Teksto 

analizė 

Modulis skirtas 7 kl. mokiniams. Jo tikslas – 

lavinti skaitymo įgūdžius, analizuoti teksto turinį 

įvairiais aspektais (mokyti atpažinti menines 

raiškos priemones, , charakterizuoti veikėjus ir 

juos vertinti, nusakyti erdvę, laiką, pasakotoją, 

nuotaiką ir kt.) 

7 

L.Sarpauskienė.  Kalbos 

labirintai: 

lietuvių k. 

sintaksė 

Modulis skirtas 8 kl. mokiniams. Jo metu bus  

kartojama , gilinamasi į  sudėtingesnius arba 

sunkiau mokinių suprantamus vientisinio sakinio 

skyrybos atvejus, formuojami vientisinio sakinio 

skyrybos įgūdžiai. 

8 

L.Sarpauskienė.  Teksto 

kūrimas 

Modulis skirtas 8 kl. mokiniams. Modulio tikslas 

- mokyti kurti įvairių rūšių tekstus, atitinkančius 

žanro reikalavimus. Moduliu bus siekiama 

ugdyti mokinių gebėjimą formuoti teiginius ir 

juos pagrįsti - argumentuoti. 

8 

T. Jokubaitienė  Teksto 

suvokimas ir 

kūrimas 

Modulis skirtas IG. kl mokiniams. Aptariant 

grožinius kūrinius ir jų ištraukas bus siekiama, 

kad mokiniai suvoktų analizuojamo teksto turinį 

įvairiais aspektais, atpažintų įvairias meninės 

raiškos priemones, tekstų rūšis, stilius, 

apibūdintų ir įvertintų veikėjus,erdvę, laiką ir kt. 

Moduliu bus siekiama ugdyti gebėjimą kurti 

įvairių rūšių tekstus, pagrįsti teiginius 

argumentais. 

I 

T. Jokubaitienė  Rašybos 

praktikumas 

Modulis skirtas IG kl. mokiniams.Jo metu, 

taikant įvairius mokymo metodus ir būdus,  

daugiausia dėmesio bus skiriama praktinėms 

užduotims atlikti, rašybos įgūdžiams formuoti 

rengiantis PUPP 

I 

L.Sarpauskienė.  Gramatikos 

labirintuose 

Modulis skirtas IIg kl. mokiniams įtvirtinti 

žinias, įgytas 8-9 klasėje. Pamokoje bus siekiama 

pakartoti , išsiaiškinti ir įtvirtinti svarbiausius 

II 



morfologijos, rašybos ir skyrybos dalykus, 

kompensuoti mokymosi spragas ruošiantis PUPP 

L.Sarpauskienė.  Skaitymo ir 

rašymo 

gebėjimų 

tobulinimas 

Modulis skirtas I- II Gkl. mokiniams rengiantis 

PUPP. Modulio tikslas - įtvirtinti skaitymo 

įgūdžius, analizuoti skaitomą tekstą įvairiais 

aspektais, apibendrinti skirtingus tekstus ir 

ugdyti įvarių tipų ir žanrų teksto kūrimo 

įgūdžius. 

II 

L.Sarpauskienė.  Raštingumo 

įgūdžių 

įtvirtinimas 

Modulis skirtas I-II G klasės mokiniams siekiant 

formuoti ir įtvirtinti raštingumo įgūdžius. Bus 

siekiama, kad mokiniai įgytas žinias gebėtų 

taikyti praktikoje 

II 

L.Sarpauskienė.  Viešojo 

kalbėjimo 

įgūdžių 

tobulinimas 

Modulis skirtas IIG klasės mokiniams rengiantis 

kalbėjimo įskaitai. Modulio tikslas - formuoti 

planingo, argumentuoto viešojo kalbėjimo 

įgūdžius remiantis parengtu planu. 

II 

L.Sarpauskienė. Punktuacija ir 

ortografija 

Modulis skirtas IIIG klasės mokiniams ugdyti 

lingvistines kompetencijas, suvokti kalbos 

sistemos pagrindus, tobulinti ir rūpintis savo 

kalbą. Mokiniai pakartos ir įtvirtins svarbiausius 

morfologijos, rašybos ir skyrybos atvejus  

III 

L.Sarpauskienė Literatūrinio 

ir 

samprotauja

mojo rašinio 

kūrimas 

Modulis skirtas IIIG klasės mokiniams. Modulio 

tikslas - išsiaiškinti literatūrinio ir 

samprotaujamojo rašinio skirtumus, keliamus 

reikalavimus. Remiantis brandos egzamino 

vertinimo instrukcijomis modulio metu bus 

siekiama formuoti literatūrinio ir 

samprotaujamojo rašinio kūrimo įgūdžius. 

III 

L.Sarpauskienė Rašinių 

sistema ir 

kūrybiniai 

darbai 

Modulis skirtas IVG klasės mokiniams. Jo metu 

gimnazistai, pakartoję literatūros teorijos žinias, 

teksto kūrimo principus,  tobulins gebėjimą kurti 

tekstą, kuris  atitinka  brandos egzamino 

keliamus reikalavimus  

IV 

T. Jokubaitienė Raštingumo 

įgūdžių 

įtvirtinimas 

Modulis skirtas IVG klasės mokiniams. Modulio 

tikslas -  pakartoti svarbiausias rašybos ir 

skyrybos taisykles, formuoti raštingumo įgūdžius 

rengiantis brandos egzaminui. 

IV 

V.Stoncelienė Bendraukime 

vokiečių 

kalba 

Modulis skirtas II-III gimnazijos klasių 

mokiniams, norintiems komunikuoti ne tik 

šnekamąja vokiečių  kalba, bet ir  dalykine bei 

verslo kalba. Modulio tikslas - naudojant įvairias 

mokymo(si) strategijas gebėti komunikuoti  

įvairiose situacijose. 

II-III 

J.Lukošiūnienė Matematika 

aiškiai ir 

suprantamai 

Matematikos modulis skirtas 7 klasės 

moksleiviams, turintiems mokymosi sunkumų ar 

nepakankamai įsisavinusiems matematikos 

kursą. Įgyvendinant šį modulį bus taikomi 

įvairūs mokinių veiklos organizavimo būdai  ir 

įvairūs mokymo bei mokymosi metodai. Ypač 

didelis dėmesys bus skirtas mokymo 
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diferenciavimui, mokinių savarankiškam bei 

kūrybiniam darbui. Mokiniai tobulins 

matematinę kalbą, mokysis matematinio 

raštingumo.  

D.Šniukaitė Matematika 

aiškiai ir 

suprantamai 

Mokiniai mokės pertvarkyti algebrinius 

reiškinius, pritaikyti greitos daugybos formules 

įvairių uždavinių sprendimui. 

5 

J.Lukošiūnienė Pagrindinio 

kurso 

sisteminimas  

Programa skirta 10 klasės mokiniams, norintiems 

gerai pasikartoti matematikos kursą bei 

pasiruošti PUPP. Programos tikslai: Suvokti 

atskirų matematikos sričių sąryšį; jų 

pritaikomumą; perprasti matematikos kurso 

sistematiką; suprasti, kad neišmokus vienos 

temos, sunku suprasti kitą; suvokti, kad tik gerai 

suprasti matematikos faktai padeda spręsti 

praktines problemas, orientuotis aplinkoje, 

taisyklingai ir suprantamai reikšti mintis. 

II 

J.Lukošiūnienė Praktinio 

turinio 

uždaviniai 

Programa skirta 11 klasės mokiniams, 

siekiantiems pagilinti matematikos žinias, 

pakartoti ankstesnių metų matematikos temas, 

sprendimo metodus, mokytis atlikti praktines 

užduotis, reikalaujančias kūrybiškai pritaikyti 

įgytas žinias. 

III 

 


