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BŪRELIS “SAUGUS VAIKAS” 

Programa skirta 1 klasių mokiniams.  
Būrelio tikslas – saugaus elgesio įgūdžių ugdymas: 

- kelyje, viešajame transporte, 

- buityje, 

- prie vandens telkinių, 

- gaisro atveju, 

- internete,  

- elgesys su „nepažįstamaisiais“ ir kt. 

Naudojami ugdymo metodai: pokalbiai, vaidybiniai žaidimai, projektai. 

Vadovė vyr. mokytoja Dalia Klimavičienė 
 

DAILĖS BŪRELIS „PIEŠIU PASAULĮ“ 

Programa skirta 1-4 klasių mokiniams.  

Dailės būrelyje  „Piešiu pasaulį“ vaikai mokosi pajusti, pamatyti, spalvomis perteikti savo 

įspūdžius ir emocijas. Išmoksta dirbti įvairiomis dailės technikomis, dalyvauja mokyklos, šalies 

ir tarptautiniuose  vaikų kūrybos konkursuose. Įgytas pasitikėjimas savo kūrybinėmis galiomis, 

gebėjimas pažvelgti į paprastus dalykus kūrėjo akimis ir kruopštus darbas atvers vartus į platesnį 

kūrybos pasaulį. 

Vadovė mokytoja metodininkė Rasa Bulikienė 

 

BŪRELIS „DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS“ 

Programa skirta 3-4 klasių mokiniams.  
Būrelyje „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ vaikai skatinami būti fiziškai aktyviais, išmėginti įvairias sporto 

šakas.  Žaidimai, estafetės padės vaikams ugdytis komandinės veiklos įgūdžius, draugiškos 

aplinkos ir savitarpio supratimą. Mokiniai dalyvaus varžybose. 

Vadovė  vyr. mokytoja Laimutė Matijošienė 

 

ETNINĖS KULTŪROS BŪRELIS  

Programa skirta 2-4 klasių mokiniams.  

Etninės kultūros būrelio užsiėmimų metu moksleiviai supažindinami su senovės buities daiktais ir 

mokomi taisyklingai juos pavadinti, sužino jų paskirtį. Prisimindami senolių išmintį, moksleiviai 

mena mįsles, renka patarles, sužino apie kalendorines šventes, jų šventimo papročius ir tradicijas. 
Per praktinius užsiėmimus įgyja žinių apie senovės amatus, mokosi minkyti molį, patys 

pasigaminti žaislus. Žaidžia senuosius lietuvių vaikų žaidimus. 

Vadovė vyr. mokytoja Aušra Valeikienė 

 

 

KŪRYBINĖS INŽINERIJOS DIRBTUVĖS „FABLAB“ 

Programa skirta 5-8 klasių mokiniams. 



Programos tikslas -tenkinti meninius – kūrybinius vaikų poreikius,  vaizduotę ir praktinius 

kompiuterinio raštingumo įgūdžius, ugdyti inžinerinę kompetenciją, kritinį mąstymą, praktinės ir 

kūrybinės veiklos gebėjimus. Skatinti domėtis išmaniųjų elektroninių technologijų 

laboratorijomis, kuriose mokiniai kuria ir eksperimentuoja, mokosi mechanikos, elektronikos ir 

programavimo pagrindų, konstruoja mikroschemų prototipus ar gamina robotus, kurie geba 

atlikti funkcijas valdant juos pulteliu ar mobiliąja aplikacija. 
Vadovė vyr. mokytoja Snieguolė Bagočienė 

 

MAŽIEJI PROGRAMUOTOJAI  

Programa skirta 3-4 klasių mokiniams. 

Mokiniai susipažino su piešimo kompiuteriu galimybėmis. Tyrinėja kompiuterinės grafikos 

kūrimo galimybes. Mokosi sukurti kompiuterinės grafikos atviruką. Mokiniai ne tik sprendžia 

iškilusias užduotis, bet ir sukuria savo animacijos scenarijų.  

Mokiniai mokosi programuoti blokelių pagalba, kuria žaidimus ir juose savo istorijas. Susipažįsta 

su pagrindiniais programavimo principais: veiksmų seka, sąlygų tikrinimu bei kartojimo sakiniais. 

Mokiniai mokosi programuoti savo sukurtą žaidimo scenarijų. Mokosi tyrinėti objektinio 
programavimo galimybes.  

Susipažįsta su micro:bit kompiuteriuko galimybėmis. Programuoja blokelių pagalba ir taiko 

suprogramuotą programą techniškai. Micro:bit kompiuteriukas skatina vaikų inžinerinį mąstymą. 

Mokymosi tikslas yra skatinti mokinius programuoti, domėtis mikrovaldikliais bei jų 

programavimu, mokytis pristatyti savo idėjas visuomenei. 

Vadovė vyr. mokytoja Snieguolė Bagočienė 

 

JAUNUČIŲ CHORAS 

Programa skirta 1-3 klasių mokiniams. 

 Choro būrelyje vaikai mokosi taisyklingo kvėpavimo, tikslaus garso intonavimo, gražaus 

dainavimo ir sceninės kultūros pagrindų. Išmoktas daineles atlieka įvairiuose mokyklos 
renginiuose, dalyvauja Vilniaus miesto ir respublikiniuose konkursuose. 

Vadovė mokytoja 

 

BENDRO FIZINIO RENGIMO BŪRELIS “JUDRIEJI ŽAIDIMAI” 

Programa skirta 2 klasių mokiniams.  

Judrieji žaidimai stprina mokinių sveikatą, tenkina natūralų poreikį judėti, skatina emocionalumą. 

Žaisdami vaikai išmoksta dirbti sutartnai grupėje, mokosi žaisti pagal taisykles, ugdo taisyklingos 

laikysenos gebėjimus, fizinį pajėgumą. Vaikai dalyvauja mokyklos organizuojamuose sporto ir 

sveikatingumo renginiuose. 

Vadovė vyr. mokytoja Audronė Stadalnikienė 

 

RANKDARBIŲ BŪRELIS „SIUVINĖJIMO PASAULYJE“ 
Programa skirta 2-4 klasių mokiniams. 

Lietuvių liaudies siuvinėjimo tradicijos siekia gilią senovę. Siekiant  mokiniams sudaryti galimybes 

saviraiškai, gabumų lavinimui ir turiningam laisvalaikiui, mokykloje  veikia 2 - 4 klasių mokinių rankdarbių 
būrelis. Dalyvaudami rankdarbių būrelio veikloje mokiniai turi galimybę įgyti siuvinėjimo pagrindų: 

mokosi įvairių siūlių, siuvinėjimo būdų, susipažįsta su medžiagos savybėmis, įrankiais. Mokosi dirbti 

atsargiai, laikantis higienos ir saugaus darbo taisyklių. Kartu lavina kūrybinius gebėjimus, mokosi savo 
darbeliais puošti buitį.  

Vadovė vyr. mokytoja Laimė Mažeikienė 
 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS 



Tautinių šokių kolektyve dalyvauja 1-4, 5-8  klasių mokiniai.  

Mokiniai turi galimybę pažinti  lietuvių tautinius šokius nuo autentiškojo  folkloro iki sceninio 

lietuvių liaudies šokio, kurto žymiausių Lietuvos choreografų.  Lankydami šį kolektyvą 

moksleiviai turi galimybę ne tik judėti, bet ir išmokti teisingos kūno laikysenos, kūno plastikos; 

išmokti jausti  muziką, išreikšti ją judesiais,  improvizuoti.  Tai koncertuojantis kolektyvas, todėl 

pagrindinė veiklos kryptis yra sceniniai šokiai. 
Vadovė mokytoja ekspertė Birutė Sakalienė 

 

TEATRO BŪRELIS ,,SIETUKAS'' 

Programa skirta 2-4 klasių mokiniams.  

Pradinių klasių mokinių teatro būrelio veiklos tikslas - skatinti mokinių saviraišką, kūrybiškumą, 

padėti atsiskleisti vaikų talentams. 

Būrelyje vaikai mokosi bendrauti, išgirsti vieni kitus, be žodžių, tik judesiais ir mimika 

papasakoti trumpą istoriją, mokosi teisingai intonuoti tekstus, išbandyti save scenoje, pristatyti 

bendraamžiams savo sukurtus personažus.  

Vadovė  vyr. mokytoja Zita Belokon 
 

VOKALINIS ANSAMBLIS 

Programa skirta 5 --8 klasių mokiniams.  

Dainuodami ansamblyje vaikai lavina dainavimo įgūdžius, harmoninę, ritminę klausą; ugdosi 

bendravimo, elgesio ir atlikimo kultūrą formalioje ir neformalioje aplinkoje. Išmoksta taisyklingai 

kvėpuoti, formuoti garsą, atsiminti muzikinį ir žodinį tekstą,  lavina melodinę klausą, dainavimą 

unisonu, atskleidžia individualias balso ypatybes. Mokiniai dalyvauja mokyklos, miesto 

renginiuose, šventėse, konkursuose. 

Vadovas mokytojas ekspertas Jonas Pulkauskas 

 

KVADRATAS 

Programa skirta 3-4 klasių mokiniams 

Kvadratas - komandinis sportinis žaidimas su kamuoliu, kuriame komandos  žaidėjai mokosi 

„išmušti“ vieni kitus. Žaidimas skatina emocionalumą bei norą aktyviai judėti, domėtis fiziniais 

pratimais. Žaidimų metu ugdomos jausmų kultūros, pažinimo, bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijos. 

Treniruočių metu mokiniai susipažįsta  su kvadrato žaidimo taisyklėmis, mokosi sugauti/išmesti 

kamuolį, pataikyti į taikinį. Dalyvauja mokyklos, miesto, respublikinėse kvadrato varžybose. 

Vadovė mokytoja metodininkė Nijolė Rusteikė 

 

ORIGAMI BŪRELIS 

Programa skirta 2-4 klasių mokiniams.  

Tai yra japoniškas popieriaus lankstymo menas, kuris ugdo kūrybiškumą, gerina atmintį ir 

erdvinį mąstymą, lavina motoriką, ramina. 

Vadovė mokytoja Junita Cesiulienė 
 

ANGLŲ KALBOS BŪRELIS 

Programa skirta 1 – 2 ir 3 - 4 klasių mokiniams kurie nori išmokti kalbėti anglų kalba 

Užsiėmimų metu didžiausias dėmesys skiriamas anglų kalbos vartojimui, bendravimui anglų kalba 

naudojant aktyvius mokymo metodus, atskleidžiant vaiko asmenybę, ugdant jo saviraišką. 

Programos turinys apima kasdienes, vaikams aktualias temas, su kuriomis jie susiduria tiek 

asmeninėje, tiek socialinėje aplinkoje. Vaikai patobulins skaitymo, rašymo, kalbėjimo, klausymo 



įgūdžius, ugdysis socialines, asmenines, komunikavimo kompetencijas, įgis anglų kalbos 

dalykinių žinių, patobulins savo žodyną. 

Vadovas mokytojas Naurius Cesiulis 

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ BŪRELIS „MOBILIŲJŲ APLIKACIJŲ 

KŪRIMAS“ 

Programa skirta 5 - 6 klasių mokiniams 

Siūlome  5-6 kl. mokiniams labai patrauklų ir įdomų būdą mokytis programavimo – kurti 

mobiliąsias programėles. Užsiėmimų metu vaikai mokysis kaip užrašyti algoritmą, komandas bei 

jų vykdymą ir veiksmus; mokysis spręsti problemas, lavinti kūrybiškumą, dirbti komandoje. 

Mums svarbus ne tik IT produkto sukūrimas, bet ir komandos formavimo veiklos: verbalinės ir 

neverbalinės komunikacijos, problemų sprendimo, bendradarbiavimo įgūdžių lavinimas. 

Vadovė mokytoja Anželika Jurčik 

 

SPORTINIAI ŽIDIMAI 

Programa skirta 6 – 7 klasių mokiniams 
Užsiėmimai skirti ugdyti mokinių bendrą fizinį parengtumą, puoselėti sveiką gyvenseną. Vaikai 

bus mokomi žaisti sportinius žaidimus, kaip kvadratą, tinklinį, krepšinį. Bus rengiami dalyvauti 

mokyklos, miesto, šalies varžybose. 

Vadovas vyr. mokytojas Rytis Anskaitis 

 

FLORISTIKOS BŪRELIS 

Programa skirta 5-8 klasių mokiniams.  

Užsiėmimų metu mokiniai išmoks floristikos paslapčių, mokysis kūrybiškai išreikšti savo 

pasaulėjautą, pažinti gamtos grožį; rengs parodas, dalyvaus projektinėje veikloje, sutartnai 

mokysis puoselėti ir saugoti gamtą, kūrybiškai panaudoti antrines žaliavas. 

Vadovė mokytoja Virginija Petrauskienė 

 

MIUZIKLAS 

Programa skirta 3-4 klasių mokiniams 

Šio būrelio metu vaikai mokysis ne tik muzikuoti, dainuoti, groti dar nepažintais instrumentais, 

bet ir organizuoti, planuoti miuziklą, rašyti jo scenarijų, dirbti komandoje, kurti muziką, ją 

užrašinėti, vaidinti ir kt. Mes VISUS metus koncentruosime dėmesį į procesą ir auginsime, vis 

papildysime savo miuziklą. Pavasarį pristatysime tai, ką sukūrėme  

Vadovė mokytoja Monika Strazdė 

 

 

JAUNŲJŲ ŽYGEIVIŲ BŪRELIS "KELIAUK IR PAŽINK“ 

Programa skirta 5 - 6 klasių mokiniams 

Būrelio veikloje numatytas socialinių emocinių įgūdžių ugdymas organizuojant pažintinius 

žygius, edukacines išvykasvairiose erdvėse. Bus vykdomos kūrybinės dirbtuvės, projektinė 

veikla. 

Vadovė mokytoja Raimonda Vaičelienė 


