
2020 M. BIRŽELIO 8-17 D. REKOMENDUOJAMŲ VEIKLŲ PLANAS 

 

VEIKLA 

 

KLASĖS DALYKAS 

Raštingumo lavinimo mini projektas „Surask 

šalia savęs“ 

 

5 a, b, c, d klasių I 

pogrupiui 

Lietuvių kalba 

Projektas „Lietuvių kalbos pritaikymas stalo 

žaidimuose“ 

 

5 b II pogrupiui, 6a, b II 

pogrupiui ir 6c I pogrupiui 

Lietuvių kalba 

Rekomenduojamojo pobūdžio meninės 

(pažintinės) literatūros-istorijos-kultūros-

etnokultūros vaizdo/garso medžiagos peržiūros 

su galimomis refleksijomis savanoriams 

 

5 a, c, d klasių II pogrupiui Lietuvių kalba 

Projektas „Metų knygos pristatymas“ 6 b I pogrupiui ir 6 c II 

pogrupiui 

 

Lietuvių kalba 

Projektas „Metų knyga“ 

 

7 klasėse Lietuvių kalba 

Projektas „Prisiminimų karoliai“ 

 

8 klasėms Lietuvių kalba 

Tinklapio „Mano rajonas  - Naujoji Vilnia“ 

kūrimas automatinėmis priemonėmis 

 

7-8 klasėms Integruotas projektas 

Keliavimas online 

 „Pasakų šalyje“ - kelionės po Astridos Lindgren 

muziejų Švedijoje 

 

5 klasėms Anglų kalba 

Keliavimas online  

„London at your Fingertips“ Londono muziejų 

lankymas 

 

6 klasėms Anglų kalba 

Keliavimas online  

 „Wien – Auf den Spuren berühmter 

Komponisten” Austrijos ir Rusijos muziejų 

lankymas 

 

7 klasėms Vokiečių kalba 

 Keliavimas online  

„Дворцовые тайны” Rusijos ir Austrijos muziejų 

lankymas 

 

8 klasėms Rusų kalba 

Lietuvoje esantys UNESCO paveldo objektai  

 

5-6 klasėms Etika 

Gamtos tarša, žmogaus poveikis gamtai 

 

7-8 klasėms Etika 

"Įdomiosios istorijos pamokos", garsiausių 

pasaulio muziejų (Luvras, Vatikanas ir kt.) 

virtualus lankymas 

 

5, 6, 8 klasėms Istorija 



Kūrybinės užduotys "Aisčių ir Senovės Romos 

prekybiniai ryšiai", "Gintaro kelias", "Gintaro 

panaudojimas senovės Romoje" 

 

7 klasėms Istorija 

Gilesnis krikščionybės pažinimas, katalikiškos 

internetinės svetainės, krikščioniški 

dokumentiniai, meniniai-pažintiniai filmai 

 

5-8 klasėms Tikyba 

Geografijos žinių bei įgūdžių gilinimas 

platformoje 

http://sheppardsoftware.com/Geography.htm 

 

6, 7, 8 klasėms Geografija 

"Misija Sibiras" projekto istorija, tikslais ir 

svarba. Birželio 12- 15 dienomis akcentuojamos 

vaizdo/garso peržiūros, susijusios su Vilties ir 

gedulo dienos minėjimu 

 

5-8 klasėms Socialiniai mokslai 

Lietuvos muzikos paveldas ir Lietuvoje 

esantys  krašto muziejai 

 

5-6 klasėms Muzika 

Kaip muzika  susijusi su ekologija ir kaip gali 

padėti skleisti ekologijos idėjas (nuorodos į 

dokumentinius ir kitus pažintinius filmus) 

 

7-8 klasėms Muzika 

„Kas saugoma muziejuose“ (virtualūs muziejai). 

Nuorodos į dokumentinius ir vaidybinius filmus 

apie įžymius dailininkus. 

Virtuali paroda „Mano fantastiškos atostogos“ 

 

5-8 klasėms Dailė 

Netradicinės sporto šakos (pažintiniai filmukai, 

nuorodos). Neformalūs sporto užsiėmimai lauke: 

ketvirtadieniais 14.00 val. futbolo būrelis 

mokyklos aikštyne, antradieniais ir 

ketvirtadieniais 15.00 dviračių sporto būrelis 

("Laisvės" gimnazijos stadione) 

 

5-8 klasėms Fizinis ugdymas 

Akcija „Pasveikinkim vieni kitus, juk tai daryti 

šitaip lengva!“ 

 

5-8 klasėms  

Savanoriavimo projektas ,,Leisk padėti" 

 

5-8 klasėms  

 

 

http://sheppardsoftware.com/Geography.htm

