
Patvirtinta 2022-08-31 Direktorės įsak.Nr.V-211

Kabinetas

per savaitę 2021-2022

1 Trečiadienis 13.05-13.50 123

1 Trečiadienis 14.00-14.45 123

Choras 1-4kl. 1 Ketvirtadienis 14.15-15.00 223

Choras 1-4kl. 1 Ketvirtadienis 13.05-13.50 223

3 R.D. Fizinio ugdymo būrelis "Kvadratas" 3-4 kl. mokiniams
1 Trečiadienis

14.15-15.00
Sporto 

salė I

     Ugdysime kvadrato žaidimo įgūdžius, mokysimes dirbti 

komandoje, tobulinsime komandinio ir taktinio žaidimo įgūdžius, 

dalyvausime varžybose.

Keramikos būrelis 1-4 kl. mokiniams 1
Pirmadienis 14.15-15.00 214

Keramikos būrelis 1-4 kl. mokiniams 1
Antradienis 15.00-15.45 214

Keramikos būrelis 1-4 kl. mokiniams 1
Antradienis 13.15-14.00 214

Dailės būrelis "Rasos lašeliai" 1 kl. mokiniams 1
Trečiadienis

14.00-14.45 119

Dailės būrelis "Rasos lašeliai" 2-4 kl. mokiniams 1 Trečiadienis 13.05-13.50 119

6 L.S.
Fizinio ugdymo būrelis "Augu sveikas" 1-2 kl. 

mokiniams
1 Penktadienis 14.15-15.00

I sporto 

salė

Būrelyje lavinsime 1-2 kl. mokinių fizines savybes, susipažinsime su 

sveikos gyvensenos principais, mokysimės dirbti komandoje ir 

ugdysime aktyvaus gyvenimo įgūdžius

2

4

4 R.M.

Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija

1-4 klasės 

Būrelio veiklos aprašymas

Keramikos būrelio programa skirta pirmų-ketvirtų klasių 

mokiniams.Keramikos būrelio užsiėmimai suteikia žinių apie 

keramikos technikas, mokiniai gali iš molio nulipdytus darbelius 

dekoruoti, spalvinti. Rengiamos mokinių sukurtų keramikos darbelių 

parodos.

Eil. nr. Mokytojo pavardė, vardas Būrelio pavadinimas
Valandų skaičius   

iš Ugdymo plano

 2022-2023 m.m.

Laikas
Savaitės 

diena

1-4 kl. Neformalusis švietimas

      Būrelio tikslas suburti muzikuojančius mokinius, lavinti jų 

muzikinį skonį  bei dainavimo įgūdžius , sudaryti sąlygas įgyti 

sceninės kultūros patirties. Chore dainuojantys vaikai mokosi ne tik 

vokalinio dainavimo, bet ir lavina ritmo , judesio pojūčius. 

Kiekvienas mokinys skatinamas saviraiškai, o tai padeda nugalėti 

scenos baimę.

     Matematika – nėra paprasta sudėtis ir atimtis. O matematikos 

mokymas su LEGO labai toli peržengia paprastą kaladėlių 

panaudojimą tik sudėčiai ar atimčiai. LEGO kaladėlės sukuria terpę 

plačiam matematinių užduočių modeliavimui. LEGO padeda susieti, 

konstruoti, išmokti komentuoti, tobulinti įgūdžius. Su „Lego“ 

paprasta ir suprantama forma vaikams parodomi netgi veiksmai su 

trupmenomis. Taip pat tampa lengviau suvokti geometrinių figūrų ir 

erdvinių kūnų sandarą.Naudojant LEGO kaladėles tampa paprasčiau 

spręsti aritmetines užduotis, tuo pačiu formuojamas ir algebrinis 

mąstymas.Toks matematikos mokymosi būdas ne tik aiškesnis, bet 

kur kas patrauklesnis už įprastinius.

R.B.1

Z.K.D.

Matematikos būrelis "Matematika su Lego" 3-4 kl. 

mokiniams

           Būrelyje vaikai galės išreikšti savo fantazijas ir vaizduotę 

piešiniuose, susipažins su įvairiomis piešimo technikomis ir jas 

išbandys, dalyvaus įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose 

piešinių konkursuose, būrelio darbais papuoš mokyklos erdves.

S.J.



7 A.Š.
Muzikinio teatriuko būrelis "Aplodismentai" 3-4 kl. 

mokiniams
2 Trečiadienis 14.00-15.30 223

Mokiniai  turės galimybę turiningai praleisti laisvalaikį, patirs 

malonių akimirkų kultūringai  bendraujant  ir bendradarbiaujant, 

kuriant ir įgyvendinant menines idėjas. Mokiniai gilins  dainavimo, 

vaidybos kompetencijas. Išraiškingai pasakoti bei kalbėti, nugalėti 

,,scenos baimę“ laisviau jaustis ne tik scenoje, bet ir pamokose, 

mokyklos, miesto ir šalies  renginiuose. Gilins bendrąją meninę  ir 

estetinę kompetenciją. 

Lėlių teatro būrelis "Bildukas" 2 kl. mokiniams 1 Ketvirtadienis 14.20-15.05
Šokių 

salė

Lėlių teatro būrelis "Bildukas" 1 kl. mokiniams 1 Trečiadienis 14.00-14.45
Šokių 

salė

Ankstyvosios anglų kalbos mokymo būrelis 1 kl. 

mokiniams
1 Ketvirtadienis 14.00-14.45 316

Ankstyvosios anglų kalbos mokymo būrelis 1 kl. 

mokiniams
1 Antradienis 14.00-14.45 316

1 Antradienis 13.15-14.00 219

1 Antradienis 14.15-15.00 219

18

Kabinetas

per savaitę 2021-2022

1
Fizinio ugdymo būrelis "Sportiniai žaidimai" 5-6 kl. 

mokiniams
1 Trečiadienis 15.00-15.45

I Sporto 

salė

     Ugdysime įvairių sportinių  žaidimų įgūdžius, mokysimes dirbti 

komandoje, tobulinsime komandinio ir taktinio žaidimo įgūdžius, 

dalyvausime varžybose.

2
Fizinio ugdymo būrelis "Sportiniai žaidimai" 7-8 kl. 

mokiniams
1 Ketvirtadienis 14.00-14.45

I Sporto 

salė

     Tobulinsime įvairių sportinių žaidimų įgūdžius, mokysimes dirbti 

komandoje, tobulinsime komandinio ir taktinio žaidimo įgūdžius, 

dalyvausime varžybose.

3 "Jaunieji miško bičiuliai" 6 kl. 1

Penktadienis  

(Antra moksl. 

sav. po dvi 

pamokas )

13.00-14.45 308

Ugdysime mokinių gamtamokslinį, aplinkosauginį supratimą bei 

meilę gamtai ir miškui. Įvairiais metodais tyrinėsime  reiškinius bei 

procesus miško aplinkoje. Bus organizuojamos ir edukacinės išvykos 

ir pilietiškumo akcijos, miško želdinimo projektai.

8

10

E.V.

     Lėlių teatras – tai žaidimas ir draugystė. Tai veikla, kuri 

suteikia džiaugsmo, moko suprasti gėrio svarbą. Lėlė vaiko rankose 

gali kurti stebuklus. Vienas iš natūraliausių būdų sugrąžinti vaikams 

bendravimo ir kūrybos džiaugsmą yra teatrinis ugdymas. Niekas taip 

neapjungia ir nesuvienija žmonių, kaip bendra, įdomi, kūrybinė 

veikla. Vaikai mokosi klausytis, išgirsti, kalbėti ir veikti. Lavina 

savo kalbos aiškumą, taisyklingumą, raiškumą, įtaigumą, garsumą ir 

balso tembrą. Kartu ruošdami vaidinimus mokosi bendrauti ir 

bendradarbiauti. Lavina atsakingumo ir pareigingumo jausmą. 

Ugdosi pirminę teatrinę kompetenciją. 

I.J.

           Veiklų metu bendrausime, diskutuosime, žaisime, kursime, 

mokysimės spręsti iškylančias problemas.

Socialinių įgūdžių ugdymo būrelis 1-4 kl. mokiniams 

"Draugystės klubas"
I.J.

Eil. nr.

Būrelio veiklos aprašymasLaikas
Savaitės 

diena
Mokytojo pavardė, vardas Būrelio pavadinimas

Valandų skaičius

R.D.

5-8 klasės 

9 J.A.

Kviečiame pirmų klasių mokinius mokytis anglų kalbos. Tikslas -

lavinti klausymo ir šnekamosios kalbos įgūdžius. Teigiamų emocijų 

patirsime darydami darbelius, vaidindami, kurdami, bendraudami. 

Taikome labiausiai vaikų mėgstamus metodus: žaidimus, dainas, 

tarpasmeninius dialogus, inscenizacijas. Būrelyje „English is Fun“ 

integruosime anglų kalbos mokymąsi į kasdienybę, mokiniai įgys 

pasitikėjimo ir entuziazmo mokytis kalbos.



4
Informacinių technologijų būrelis "TechAvilys" 5-6 kl. 

mokiniams
1 Ketvirtadienis 14.00-14.45 221

TechAvilys – technologinės kūrybos būrelis, kurio metu kursime 

technologijų pagalba. Užsiemimų metu mokysimės programavimo 

pagrindų, kursime ir programuosime interaktyvias edukacijas, 

animacijas, žaidimus integruojant ugdomąjį turinį. Taip pat 

susipažinsime su dirbtiniu intelektu bei 3D modeliavimu. Šios 

veiklos ugdo vaikų kūrybiškumą, loginį mąstymą, komandinės 

lyderystės įgūdžius, bendradarbiavimą, gebėjimą mokytis iš klaidų ir 

nebijoti suklysti. 

5 S.J. Keramikos būrelis 5-8 kl. mokiniams 1 Antradienis 14.00-14.45 214

       Keramikos būrelio programa skirta 5 klasių 

mokiniams.Keramikos būrelio užsiėmimai suteikia žinių apie 

keramikos technikas, mokiniai gali iš molio nulipdytus darbelius 

dekoruoti, spalvinti. Rengiamos mokinių sukurtų keramikos darbelių 

parodos.

6 Matematikos būrelis 5-6 kl. mokiniams 1 Antradienis 14.00-14.45

Matematikos būrelis 7-8 kl. mokiniams 1 Trečiadienis 14.50-15.35

8 M.O.
Gamtos mokslų būrelis "Jaunieji ekologai" 5-8 kl. 

mokiniams
2 Antradienis 13.05-14.45  301

        Jaunųjų ekologų būrelio veikla skirta 5-8 klasių mokiniams. 

Ugdysime mokinių gamtamokslinį, aplinkosauginį supratimą bei 

meilę gamtai. Įvairiais metodais tyrinėsime gamtos reiškinius bei 

procesus gamtoje. Didelį dėmesį skirsime vandens ir oro tyrimams, 

dirbsime su laboratoriniais prietaisais ir cheminiais  indais. 

Atliksime nesudėtingus bandymus ir praktinius darbus.  Bus 

organizuojamos ir edukacinės išvykos 

9 V.S. Kraštotyros būrelis 5-8 kl. mokiniams 2 Pirmadienis 14.00-15.30  208

     Veiklos metu ieškosime savo šeimos, giminės šaknų, dalinsimės 

savo istorijomis. Susipažinsime su progimnazijos istorija ir 

muziejumi,  Vilkpėdės mikrorajonu, rinksime informaciją. 

Keliausime po Vilnių ir Lietuvą, kaupsime informaciją ir 

nuotraukas, ruošime skaidres ir žaisime, bendrausime.

10 A.L.
Socialinių įgūdžių būrelis "Dirbkime kartu" 5-6 kl. 

mokiniams
1 Ketvirtadienis 14.00-15.30  309

Užsiėmimų metu bendrausime, diskutuosime, žaisime, kursime, 

mokysimės spręsti iškylančias problemas bei kitaip kūrybiškai 

leisime laiką

11 Skautų būrelis (veikia nuo spalio 5 d.) 1 Trečiadienis 14.00-14.45  208

12 Skautų būrelis (veikia nuo spalio 5 d.) 1 Trečiadienis 14.50-15.35  208

13
Fizinio ugdymo būrelis "Sportiniai žaidimai" 5-6 kl. 

mokiniams
1 Ketvirtadienis 14.00-14.45  

II Sporto 

salė

Žaisime įvairius sportinius žaidimus. Mokysimės komandinio 

žaidimo. Lavinsime fizinio ugdymosi kompetencijas. 

14 Fizinio ugdymo būrelis "Tinklinis" 7-8 kl. mokiniams 1 Ketvirtadienis 14.50-15.35
I Sporto 

salė

     Būrelyje lavinsime fizines savybes, mokisimės žaisti tinklinį, 

mokysimės dirbti komandoje ir ugdysime aktyvaus gyvenimo 

įgūdžius.

13

I.J.

     Dievui, Tėvynei, Artimui! Skautų būrelis  - ne tik laisvalaikio 

būrelis ar vasaros stovyklos, tai - gyvenimo būdas, auginantis stiprią, 

atsakingą, patriotišką ir mylinčią asmenybę.

T.B.

L.S.

        Skaičiuosime,kursime, spręsime logines užduotis. Atliksime 

interaktyvias užduotis įvairiose matematinių gebėjimų ugdymo 

platformose. Gilinsime matematines žinias ir įgūdžius. Ruošimės  ir 

dalyvausime matematikos konkursuose bei  olimpiadose. 

303G.M.


