Visagino „Verdenės“ gimnazija
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Siūlomo užsiėmimo
pavadinimas

Eil.
Nr.

Užsiėmimo vadovė

1.

Rankdarbių būrelis
,,Kuparėlis”
1
.

Jolita Dervinienė

2.

,,Skonių
laboratorija“

Jolita Dervinienė

3. Vyrų ansamblis

Jonas Cicėnas

Pageidauja
mas
Dalyvių amžius/
valandų
klasės
skaičius
per savaitę
2 val.
5-8, I-II kl.

2-3 val.

3 val.

5-8, I-II kl.

Gimnazinės
klasės

Trumpas programos turinys/veiklos pristatymas

Užsiėmimų metu vaikai mokysis jau žinomų ir
paplitusių technikų, tokių kaip vėlimas, siuvinėjimas,
siuvimas, mezgimas, nėrimas, taip pat išbandys ir
retesnes, mažai žinomas. Gaminsime iš įvairių
medžiagų darbelius ypatingoms progoms, šventėms.
Šie užsiėmimai padės vaikams išmokti realizuoti savo
meninius sumanymus, lavins skonį, ugdys darbštumą.
Užsiėmimų metu vaikai mokysis naujai pažvelgti į
maistą, patiekalų gaminimo subtilybes, gilinsis į
sveikos gyvensenos principus. Į užsiėmimus

kviesime svečius pasidalinti savo gaminimo
patirtimi ir kūrybiškai tuo naudosimės.
Puoselėsime tautos tradicijas, pritaikydami visa tai
šiandieniniame gyvenime, naudingai praleisime
laisvalaikį.
Subursime kolektyvą, kurį jungia muzikinė veikla.
Pakartosime senas geras dainas, mokysimės naujų.
Dalyvausime gimnazijos renginiuose.

4. Garso operatorių
klubas

Jonas Cicėnas

2 val.

I klasės

5. Muzikos mėgėjų
klubas

Jonas Cicėnas

3 val.

5-8 klasės

6. Muziejininkų būrelis

Marytė
Niparavičienė

2 val.

1-8, I-IV kl.

Tęsime mokinių domėjimąsi praeitimi, krašto istorija,
etnografija, papročiais bei tradicijomis,
gyvenimiškomis istorijomis, senaisiais amatais,
puoselėsime savąjį gimnazijos muziejų ir pagal
galimybes lankysime kitus muziejus.

7. Klubas „Vokiečių

Marytė
Niparavičienė

2 val.

1-8, I-IV kl.

Vokiečių kalba yra trečioji pagal paplitimą Europos
sąjungoje, ja kalba apie 200 mln. žmonių. Vokiečių
kalba – mokslo, kultūros bei technikos kalba. Lietuva
palaiko su Vokietija glaudžius ekonominius ryšius, į
Lietuvą atvyksta daug turistų iš vokiškai kalbančių
šalių ir t.t. Todėl verta turėti bent jau minimalių
vokiečių kalbos žinių ir gebėti ją naudoti keičiantis
informacija asmeninio gyvenimo situacijose.

Valė
Luneckienė

1 val.

3 - 4 kl.

1 val.

5 - 6 kl.

Mokiniai bus supažindinami su kvadrato,
„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, futbolo, krepšinio,
lengvosios atletikos taisyklėmis, mokomi valdyti
kamuolį, žaisti išvardintus žaidimus, taisyklingai
atlikti lengvosios atletikos rungtis.
Ugdysime jėgą, vikrumą, greitį, ištvermę.
Dalyvausime tarpklasinėse ir tarpmokyklinėse
varžybose.

kalba visiems“

8. Sporto būrelis

Mus jungs darbas su garso technika: kalbėsime
apie garso takelius, profesionalų renginių
įgarsinimą. Mokysimės sujungti garso aparatūrą,
ją saugiai ir tikslingai naudoti.
Klubo veiklos tikslas - meilės muzikai ugdymas,
vokalinių vaiko gabumų plėtojimas, ritmo pojūčio,
judesių motorikos lavinimas. Mokydamiesi
dainavimo, formuosime elgesio ir sceninės
kultūros, taisyklingos laikysenos įgūdžius,
ugdysime meilę dainai, scenai ir žiūrovui.
Dalyvausime gimnazijos renginiuose.

Valė
Luneckienė

2 val.

I – IV kl.

10. Judrieji žaidimai

Aleksej Miačin

2 val.

5-6 kl.

11. Sportiniai žaidimai

Aleksej Miačin

2 val.

7-8, I kl.

12. Tinklinis

Aleksej Miačin

2 val.

II - IV kl.

9. Tinklinis

Pasirinkę šį NŠ užsiėmimą, mokiniai įgis
teorinių ir praktinių žinių. Jie bus supažindinami
su tinklinio žaidimo taisyklėmis, bendraisiais ir
specialiaisiais pratimais, ugdančiais greitumą,
vikrumą, jėgą, ištvermę.
Vyks treniruočių pobūdžio užsiėmimai, kuriuose
daugiausia dėmesio bus skiriama judesių, žaidimų
įgūdžiams lavinti.
Įgytus įgūdžius pritaikysime tarpklasinėse,
tarpmokyklinėse varžybose ir kituose renginiuose.
Sieksime suteikti teorinių ir praktinių žinių apie
kvadrato, futbolo sporto šakas, „DRĄSŪS,
STIPRŪS, VIKRŪS“ estafetes. Mokiniai išmoks
ir tobulins kamuolio gaudymo, perdavimo,
varymo ir smūgiavimo techniką. Taip pat daugiau
dėmesio bus skiriama judesių, žaidimų įgūdžiams
lavinti, taktikai nagrinėti. Vyks treniruočių
pobūdžio užsiėmimai
Suteikti teorines ir praktines žinias apie krepšinio,
tinklinio, lengvosios atletikos sporto šakas.
Mokiniai išmoks ir tobulins kamuolio varimo,
perdavimo ir metimo techniką. Taip pat daugiau
dėmesio bus skiriama judėsių, žaidimų įgūdžiams
lavinti, taktikai nagrinėti. Siekiant fizinio
tobulumo mokiniai lavins fizines ypatybes –
greitumą, jėgą, ištvermę, koordinaciją. Vyks
treniruočių pobūdžio užsiėmimai.
Stiprinti mokinių sveikatą, suteikti teirones ir
praktines žinias apie tinklinio sporto šaką.
Mokiniai išmoks ir tobulins kamuolio padavimo,
priėmimo, perdavimo techniką. Susipažins su
tinklinio žaidimo taisyklėmis, puolimo ir gynybos
taktika.
Vyks treniruočių pobūdžio užsiėmimai.

13. Anglų kalbos
mėgėjų grupė

Elina Noskova

1 val.

2-4 kl.

14. Grupė „Augu
sveikas ir stiprus”.

Dana
Ramanauskienė

1 val.

3-4 kl.

15. „Sveikuolių”
klubas

Dana
Ramanauskienė

3 val.

5-8, I-IV kl.

16. Tinklinis

Dana
Ramanauskienė

2 val.

I-IV kl.

Užsiėmimų metu numatomas anglų kalbos
mokymas(is) atliekant įvairias linksmas ir įdomias
užduotis, naudojant įvairius mokymo(si) metodus:
žaidimus, darbą poroje/grupėje, atradimo metodą,
diskusijas, pateikčių naudojimą, pasakų
kūrimą/vaidinimą, dainelių kūrimą/atlikimą ir t.t.
Atlikdami užduotis mokiniai tobulins savo žinias,
mokysis vartoti frazes, dalyvauti pokalbyje,
įsisavins daugiau anglų kalbos žodžių, mokės juos
tarti, vartoti savo kalboje.
Užsiėmimų temos susijusios su pradinio ugdymo
bendrosios programos temomis.
Mokiniai susipažins su kvadrato, „Drąsūs, stiprūs,
vikrūs“, lengvosios atletikos rungčių atlikimo
technika ir taisyklėmis, išmoks žaisti išvardintus
žaidimus bei taisyklingai atlikti lengvosios
atletikos rungtis. Vyks treniruočių pobūdžio
užsiėmimai, kuriuose daugiausia dėmesio bus
skiriama judesių, žaidimų įgūdžiams lavinti.
Pasirinkę šį NŠ užsiėmimą, mokiniai bus
supažindinami su kvadrato, „D.S.V.“, krepšinio,
lengvosios atletikos taisyklėmis, plaukimo stiliais,
mokomi valdyti kamuolį, plaukti, žaisti
išvardintus žaidimus, taisyklingai atlikti
lengvosios atletikos rungtis. Vyks treniruočių
pobūdžio užsiėmimai, kuriuose daugiausia
dėmesio bus skiriama judesių, žaidimų įgūdžiams
lavinti.
Pasirinkę šį NŠ užsiėmimą mokiniai bus
supažindinami su tinklinio žaidimo taisyklėmis,
bendraisiais ir specialiaisiais pratimais, ugdančiais
greitumą, vikrumą, jėgą, ištvermę.
Vyks treniruočių pobūdžio užsiėmimai, kuriuose
daugiausia dėmesio bus skiriama judesių, žaidimų
įgūdžiams lavinti.

Formuosime komandas, dalyvausime
tarpklasinėse, tarpmokyklinėse varžybose.
17. Dailės būrelis
,,Kūrybos
kampelis”

Aldona Šakėnienė

3 val.

18. „Vaidybos“ būrelis

Žana Vaitkuvienė
- Zimina

2

19. „Meistrelių”grupė

Rolandas
Žilinskas

3

1 – 4, 5 – 8,
II – IV kl.

1-4 kl.

1-4, 5-8, I- IV kl.

Neformaliojo švietimo programa ,,Kūrybos
kampelis” skirta įvairaus amžiaus mokinių dailės
žinių bei gebėjimų ugdymui. Mokiniai stebės
aplinką, bandys ją perteikti meninėmis raiškos
priemonėmis. Ieškos informacijos įvairiuose
šaltiniuose, ją savaip interpretuos. Ugdysis
gebėjimą vaizduoti geometrinius bei gamtinius
objektus, tinkamai komponuoti lape, išlaikyti
proporcijas, parinkti reikiamas spalvas. Taip pat
mokiniai gebės sukurti stilizuotą objekto ir
emocijos išraišką, pritaikydami tinkamiausias
savo idėjai priemones. ,,Kūrybos kampelis”
suteiks ne tik žinių, bet ir galimybių mokinių
saviraiškai, jų turiningam laisvalaikiui.
Vaikai pasižymi lakia vaizduote, kuri remiasi
fantazija. Jie geba raiškiai papasakoti perskaitytą
kūrinį, kūrybiškai jį suvaidinti. Vaidybos būrelio
užsiėmimų metu mokiniai susipažins, kas yra
vaidyba, įgis apie tai žinių ir praktinių įgūdžių.
Mokės vaidybą išreikšti scenoje, raiškiai
deklamuoti, kalbėti. Mokiniai suvaidins pasirinktą
pjesę/pasaką tėveliams, pradinių klasių
mokiniams.
„Meistrelių”grupės užsiėmimų metu mokiniai
kūrybingai ir kruopščiai dirbdami naudingai
praleis laisvalaikį. Puoselėdami lietuvių liaudies
amatus bei tradicijas, kūrybiškai pritaikys visa tai
šiuolaikiniame gyvenime. Tai puiki proga
pagaminti ir pasigaminti sau dirbinių buičiai,
supančiai aplinkai papuošti, suvenyrų, žaislų ir

kitų praktiškų daiktų.
Mokiniai išmoks technologijų pagrindų, vyresnieji
– pagilins turimas žinias. Per praktinę veiklą sieks
darbo-grožio-naudos vientisumo.

