
PAMOKOS KITAIP 

(INTEGRUOTOS (kelių mokomųjų dalykų, kelių mokytojų vienu metu), NE KLASĖJE, 

ATVIROS, SRAUTINĖS (kelių klasių vienu metu) IR KT. PAMOKOS)  

 

Informacija atnaujinta 2021 m. kovo mėn. 

 

2020-2021 m. m. 

Grupė, 

klasė 

Veiklos pavadinimas Data 

IUG Netradicinė veikla „Darželio skalbykloje“ 2020-11-16 

Veikla, skirta Vasario 16- tai „Mes lietuvaičiai“ 2021-02-15 

Atvira integruota veikla „Augu sveikas ir stiprus“ 2021-02-17 

PUG Netradicinė integruota veikla ,,Mano kraštas“ 2020-10-06 

Pamokėlė „Mokomės teikti pirmąją pagalbą“ 2020-11-02 

Netradicinė veikla ,,Piešiu savo vardą“ 2020-11-03 

Pamokėlė „Europos sveikos mitybos diena“ 2020-11-09 

Veikla, skirta Vasario 16- tai  „Mes lietuvaičiai“ 2021-02-15 

Integruota veikla „Per Lietuvą“ 2021-03-10 

1 klasė Susitikimas su policijos atstovais „Būk saugus kelyje“ 2020-09-07 

Lietuvių kalbos ir matematikos pamoka Ventės ornitologijos stotyje 2020-10-01 

Netradicinė veikla ,,Ilgės“  2020-11-03 

Lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka Šilutėje 2020-12-11 

2 klasė Susitikimas su policijos atstovais „Būk saugus kelyje“ 2020-09-07 

Netradicinė veikla, skirta Neįgaliųjų žmonių dienai 2020-12-03 

3 klasė Susitikimas su policijos atstovais „Būk saugus kelyje“ 2020-09-07 

Netradicinė veikla ,,Kas yra Vėlinės?“ 2020-11-03 

Lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo integruota pamoka Šilutėje 2020-12-11 

4 klasė Susitikimas su policijos atstovais „Būk saugus kelyje“ 2020-09-07 

Netradicinė veikla „Vėlinės“ 2020-11-04 

5 klasė Integruota veikla - projektas „Ar aš galiu?“ 2021-03 

6 klasė Integruota veikla - projektas „Ar aš galiu?“ 2021-03 

7 klasė VT Epistolinio rašinio konkursas tema – „Parašyk laišką artimajam ir 

papasakok savo patirtis COVID-19 pandemijos metu“ 

2021-02-(01-

05) 

Integruota veikla - projektas „Ar aš galiu?“ 2021-03 

VT biologijos, sveikatos priežiūros pamoka „Tuberkuliozė“ 2021-03 

8 klasė Integruotos pamokos Ventėje 2020-09-15 

Biologijos pamoka „Aukštumalos telmologinio draustinio saugotinos rūšys“  2020-09-25 

Biologijos pamoka „Aukštumalos telmologinio draustinio saugotinos rūšys“  2020-10-02 

VT Epistolinio rašinio konkursas tema – „Parašyk laišką artimajam ir 

papasakok savo patirtis COVID-19 pandemijos metu“ 

2021-02-(01-

05) 

Integruota veikla - projektas „Ar aš galiu?“ 2021-03 

VT biologijos, sveikatos priežiūros pamoka „Nešvarių rankų kirmėlinės ligos“ 2021-03 

VT biologijos, sveikatos priežiūros pamoka „Antibiotikų nauda ir žala“ 2021-03 

VT etikos, lietuvių k., geografijos, pilietiškumo pamoka „Ką žinai apie tarmes?“ 2021-03-31 

9 klasė Integruota veikla - projektas „Ar aš galiu?“ 2021-03 

VT biologijos, sveikatos priežiūros pamoka „Rūkymas – brangus malonumas“ 2021-03 

VT etikos, lietuvių k., geografijos, pilietiškumo pamoka „Ką žinai apie tarmes?“ 2021-03-31 

10 klasė Biologijos pamoka „Aukštumalos telmologinio draustinio bioįvairovė“ 2020-09-09 

Integruotos pamokos Ventėje 2020-09-15 

Lietuvių k., biologijos, dailės, chemijos, teatro pamoka Kuršių mariose 2020-10-07 

Integruota veikla - projektas „Ar aš galiu?“ 2021-03 



2019-2020 m. m. 

Grupė, 

klasė 

Veiklos pavadinimas Data 

IUG Netradicinė veikla „Darželio virtuvėje“ 2019-11-08 

Atvira integruota veikla „Augu sveikas ir stiprus“ 2020-02-19 

Netradicinė integruota veikla „Užgavėnės“ 2020-02-25 

PUG Pamokėlė „Europos sveikos mitybos diena“ 2019-11-08 

Pamokėlė „Mokomės teikti pirmąją pagalbą“ 2019-11-12 

Atvira integruota veikla „Prie puodelio arbatos“ 2019-12-10 

Netradicinė integruota veikla „Pojūčiai“ 2020-02-05 

Netradicinė integruota veikla „Per Lietuvą“ 2020-02-14 

Netradicinė integruota veikla „Užgavėnės“ 2020-02-25 

1 klasė Susitikimas su policijos atstovais „Būk saugus kelyje“ 2019-09-03 

Pamoka-viktorina „Jei nežinau, tai sužinosiu“ bibliotekoje 2019-09-10 

Netradicinė SUP turinčių mokinių veikla „Mano dovana Lietuvai“ 2020-03-13 

2 klasė Pamoka-viktorina „Jei nežinau, tai sužinosiu“ bibliotekoje 2019-09-10 

Netradicinė veikla ,,Kas yra Kalėdos?“ 2019-12-17 

Atvira lietuvių k., matematikos, dailės ir technologijų pamoka „Žodžių, kurie 

atsako į klausimą Ko? ir reiškia daugiau negu vieną daiktą, rašybos įtvirtinimas“ 

2020-02-12 

Netradicinė SUP turinčių mokinių veikla „Mano dovana Lietuvai“ 2020-03-13 

3 klasė Netradicinė pamoka-viktorina „Jei nežinau, tai sužinosiu“ bibliotekoje 2019-09-10 

Netradicinė SUP turinčių mokinių veikla „Mano dovana Lietuvai“ 2020-03-13 

4 klasė Pamoka-viktorina „Jei nežinau, tai sužinosiu“ bibliotekoje 2019-09-10 

Netradicinė veikla, skirta Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai 2019-12-03 

Netradicinė SUP turinčių mokinių veikla „Mano dovana Lietuvai“ 2020-03-13 

5 klasė Srautinė pilietiškumo pamoka „Vietovardžio legenda“ 2020-02-12 

Netradicinė SUP turinčių mokinių veikla „Mano dovana Lietuvai“ 2020-03-13 

6 klasė Srautinė pilietiškumo pamoka „Vietovardžio legenda“ 2020-02-12 

Netradicinė SUP turinčių mokinių veikla „Mano dovana Lietuvai“ 2020-03-13 

7 klasė Srautinė pilietiškumo pamoka „Vietovardžio legenda“ 2020-02-12 

8 klasė Srautinė pilietiškumo pamoka „Vietovardžio legenda“ 2020-02-12 

9 klasė Lietuvių k. pamoka - protų mūšis „Ar pažįsti savo gimtą kraštą?“ bibliotekoje 2019-10-16 

Pokalbis-diskusija „Kaip „persilaužti“ ir bendrauti laisvai?“ 2019-11-20 

Srautinė pilietiškumo pamoka „Vietovardžio legenda“ 2020-02-12 

10 klasė Lietuvių k. pamoka - protų mūšis „Ar pažįsti savo gimtą kraštą?“ bibliotekoje 2019-10-16 

Pokalbis-diskusija „Kaip „persilaužti“ ir bendrauti laisvai?“ 2019-11-20 

Srautinė pilietiškumo pamoka „Vietovardžio legenda“ 2020-02-12 

 

2018-2019 m. m. 

Grupė, 

klasė 

Veiklos pavadinimas Data 

IUG Netradicinė veikla „Darželio virtuvėje“ 2018-11-21 

Netradicinė veikla „Kalėdinis žaisliukas iš molio“ 2018-12-12 

Netradicinė veikla „Svečiuose pas „Saulutes“ 2019-02-07 

Netradicinė veikla „Pažintis su molio savybėmis“ 2019-02-11 

Atvira integruota veikla „Augu sveikas ir stiprus“ 2019-02-12 

Netradicinė veikla „Numarginsiu kiaušinį“ 2019-04-17 

PUG Pamokėlė ,,Kodėl ir kaip reikia plauti rankas“ 2018-10-15 

Pamokėlė ,,Europos sveikos mitybos diena“ 2018-11-12 

Pamokėlė „Svečiuose pas mašinas“ 2018-11-19 

Atvira integruota veikla „Prie eglutės“ 2018-12-17 



Netradicinė veikla bibliotekoje „Žiemos pasaka“ 2019-01-09 

Netradicinė veikla „Pojūčiai“ 2019-02-08 

Netradicinė veikla ,,Siuvėjo profesija“ 2019-03-18 

Netradicinė veikla ,,Kai užaugsiu, būsiu...“ 2019-03-19 

Atvira integruota veikla „Per mokslo kalnus“ 2019-04-16 

Netradicinė veikla ,,Draugystė“ 2019-04-29 

Integruota veikla „Pamario kraštas“ bendradarbiaujant su Šilutės M. Jankaus 

pagrindinės mokyklos Traksėdžių skyriumi 

2019-05-10 

1 klasė Matematikos, pasaulio pažinimo pamoka „Aukštumalos pelkės pažintiniu taku“ 2018-09-06 

Kūno kultūros pamoka „Sportas - sveikata“ Kintų paplūdimyje 2018-09-16 

Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo pamoka „Kur gyvena pasakos...“ 2018-10-02 

Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo pamokos „Kokios spalvos ruduo?“ 2018-10-11 

Pamokėlė „Akys – svarbiausias žmogaus jutimo organas“ 2018-10-08 

Tikybos, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų pamoka „Adventas“ 2018-12-05 

Pamokėlė „Gripas ir peršalimas“ 2019-01-14 

Llietuvių kalbos, pasaulio pažinimo pamoka „Lietuvių tautosaka“ bibliotekoje 2019-02-01 

Netradicinė SUP turinčių mokinių veikla „Mano svajonė“ 2019-03-04 

Valandėlė „Kas yra psichologas?“ 2019-04-05 

Atvira lietuvių k., pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų pamoka „Zuikučių 

mokyklėlė“ 

2019-04-19 

Netradicinė veikla ,,Draugystė“ 2019-04-29 

Matematikos, pasaulio pažinimo pamoka  „Sukurk uždavinį gamtoje“ pamaryje 2019-05-07 

2 klasė Pamokėlė „Akys – svarbiausias žmogaus jutimo organas“ 2018-10-09 

Pamokėlė „Gripas ir peršalimas“ 2019-01-15 

Netradicinė SUP turinčių mokinių veikla „Mano svajonė“ 2019-03-05 

Pažintinė - mokomoji veikla Kintų šiltnamiuose 2019-04-04 

3 klasė Pamokėlė „Akys – svarbiausias žmogaus jutimo organas“ 2018-10-10 

Etikos, tikybos pamoka „Kalėdoms artėjant“ 2018-12-13 

Pamokėlė „Gripas ir peršalimas“ 2019-01-14 

Netradicinė SUP turinčių mokinių veikla „Mano svajonė“. 2019-03-06 

Tikybos, etikos pamoka „Krikščionių bendruomenių panašumai ir skirtumai“ 2019-03-21 

Tikybos, etikos pamoka ,,Velykų tradicijos ir papročiai“ 2019-04-18 

4 klasė Pamokėlė „Akys – svarbiausias žmogaus jutimo organas“ 2018-10-12 

Etikos, tikybos pamoka „Kalėdoms artėjant“ 2018-12-13 

Pamokėlė „Gripas ir peršalimas“ 2019-01-15 

Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo pamoka „Lietuvių tautosaka“ bibliotekoje 2019-02-01 

Netradicinė SUP turinčių mokinių veikla „Mano svajonė“. 2019-03-07 

Tikybos, etikos pamoka „Krikščionių bendruomenių panašumai ir skirtumai“ 2019-03-21 

Integruota tikybos ir etikos pamoka ,,Velykų tradicijos ir papročiai“ 2019-04-18 

Matematikos, pasaulio pažinimo pamoka  „Sukurk uždavinį gamtoje“ pamaryje 2019-05-07 

5 klasė Srautinės lietuvių kalbos, teatro pamokos „Meninio skaitymo konkursas“ 2019-01-14 

Netradicinė SUP turinčių mokinių veikla „Mano svajonė“. 2019-03-08 

Netradicinė technologijų pamoka „Prie stalo“ 2019-03-28 

IT pamoka - kūrybinės dirbtuvėlės „Išmanieji namai“ bibliotekoje 2019-04-08 

6 klasė Geografijos, kūno kultūros pamoka „Orientavimasis vietovėje“ H. Šojaus parke 2018-10-04 

Srautinės lietuvių kalbos, teatro pamokos „Meninio skaitymo konkursas“ 2019-01-14 

Netradicinė SUP turinčių mokinių veikla „Mano svajonė“ 2019-03-08 

7 klasė Geografijos, kūno kultūros pamoka „Orientavimasis vietovėje“ H. Šojaus parke 2018-10-04 

Srautinės lietuvių kalbos, teatro pamokos „Meninio skaitymo konkursas“ 2019-01-14 

„Užgavėnių kaukės“. Susitikimas su kaukių drožėju Stanislovu Meškausku 2019-02-07 



Biologijos, geografijos, kūno kultūros pamoka - žygis į Aukštumalos pelkę 2019-05-21 

Pamoka su regbio trenere A. Minkevičiūte „Regbio žaidimas: teorija-praktika“ 2019-06-10 

8 klasė Lietuvių k. pamokos „Knygų skaitymo ypatumai“ bibliotekoje 2019-09 

IT pamoka „Papildytos realybės technologijos pritaikymas viešinime“ 2018-09-13 

Fizikos, matematikos pamoka „Atskleisk laivo valdymo paslaptį“ 2018-09-19 

Fizikos, kūno kultūros pamoka „Greitis, greitumas“ 2018-09-20 

Srautinė lietuvių k., teatro pamoka „Lyg didis slėpinys sielai iškyla tėvynė“ 

(Vydūnas). Skaitymas vaidmenimis“. 

2018-10-24 

Srautinė lietuvių k., teatro pamoka „Asmens jausmų ir bendruomenės konfliktas 

V. Šekspyro tragedijoje „Romeo ir Džiuljeta“. Skaitymas vaidmenimis. 

2018-11-13 

Skaitymo skatinimas: „Renkuosi ir skaitau lietuvių autoriaus knygą “ / 

„Renkuosi ir skaitau knygą apie Lietuvą“ bibliotekoje 

2019-01-(07-

31) 

Srautinės lietuvių kalbos, teatro pamokos „Meninio skaitymo konkursas“ 2019-01-14 

Pamokėlė „Psichotropinių medžiagų vartojimas“ 2018-01-21 

Atvira matematikos, biologijos pamoka „Kintamumas“ 2019-02-25 

Apskritojo stalo diskusija „Jaučiuosi savo mokyklos kūrėju ir šeimininku, nes...“ 2019-04-10 

Srautinė lietuvių kalbos, teatro pamoka „Vardan tos Lietuvos...“ 2019-05-14 

Literatūrinis susitikimas su rašytoja Ilona Ežerinyte bibliotekoje 2019-05-16 

Biologijos, geografijos, kūno kultūros pamoka - žygis į Aukštumalos pelkę 2019-05-21 

Pamoka su regbio trenere A.Minkevičiūte „Regbio žaidimas: teorija-praktika“ 2019-06-10 

9 klasė Lietuvių k. pamokos „Knygų skaitymo ypatumai“ bibliotekoje 2019-09 

IT pamoka „Papildytos realybės technologijos pritaikymas viešinime“ 2018-09-13 

Srautinė lietuvių k., teatro pamoka „Asmens jausmų ir bendruomenės konfliktas 

V. Šekspyro tragedijoje „Romeo ir Džiuljeta“. Skaitymas vaidmenimis. 

2018-10-23 

Srautinė lietuvių k., teatro pamoka „Lyg didis slėpinys sielai iškyla tėvynė“ 

(Vydūnas). Skaitymas vaidmenimis“. 

2018-10-24 

Matematikos, biologijos pamoka „Svorio problemos. Kūno masės indekso 

skaičiavimas“. 

2018-10-24 

Lietuvių k. pamoka „Vydūnas. Tėvynė ir žmogus. Pasirinkimas“ KVKC 2018-11-08 

Srautinė lietuvių k., teatro pamoka „Asmens jausmų ir bendruomenės konfliktas 

V. Šekspyro tragedijoje „Romeo ir Džiuljeta“. Skaitymas vaidmenimis. 

2018-11-13 

Matematikos, biologijos pamoka „Svorio problemos. Kūno masės indekso 

skaičiavimas“ 

2018-11-14 

Lietuvių k., biologijos pamoka „Širdis ir nuoširdumas. Donorystė“ 2018-11-20 

Lietuvių k., informacinių technologijų pamoka „Pristatau pasauliui save“ 2018-11-26 

Atvira informacinių technologijų pamoka „Mano svajonių profesija“ 2019-01-14 

Skaitymo skatinimas: „Renkuosi ir skaitau lietuvių autoriaus knygą “ / 

„Renkuosi ir skaitau knygą apie Lietuvą“ 

2019-01-(07-

31) 

Srautinės lietuvių kalbos, teatro pamokos „Meninio skaitymo konkursas“ 2019-01-14 

Biologijos, kūno kultūros pamoka „Kodėl reikia sportuoti ?“ 2019-02-12 

Lietuvių kalbos srautinė pamoka-viktorina „Moki žodį – žinai kelią“. 2019-03-04 

Apskritojo stalo diskusija „Jaučiuosi savo mokyklos kūrėju ir šeimininku, nes...“ 2019-04-10 

Srautinė lietuvių kalbos, teatro pamoka „Vardan tos Lietuvos...“ 2019-05-14 

Literatūrinis susitikimas su rašytoja Ilona Ežerinyte. 2019-05-16 

Pamoka su regbio trenere A.Minkevičiūte „Regbio žaidimas: teorija-praktika“ 2019-06-10 

10 klasė Lietuvių k. pamokos „Knygų skaitymo ypatumai“ bibliotekoje 2019-09 

IT pamokos „Papildytos realybės technologijos pritaikymas viešinime“ 2018-09-13 

Pokalbiai-diskusijos „Kaip pamilti save? Kaip nelyginti savęs su kitais? Kaip 

nugalėti pavydą?“ 

2018-11-14 

Skaitymo skatinimas: „Renkuosi ir skaitau lietuvių autoriaus knygą “ / 

„Renkuosi ir skaitau knygą apie Lietuvą“ 

2019-01-(07-

31) 



Srautinės lietuvių kalbos, teatro pamokos „Meninio skaitymo konkursas“ 2019-01-14 

„Užgavėnių kaukės“. Susitikimas su kaukių drožėju Stanislovu Meškausku 2019-02-07 

Lietuvių k. srautinė pamoka-viktorina „Moki žodį – žinai kelią“. 2019-03-04 

Apskritojo stalo diskusija „Jaučiuosi savo mokyklos kūrėju ir šeimininku, nes...“ 2019-04-10 

Srautinė lietuvių kalbos, teatro pamoka „Vardan tos Lietuvos...“ 2019-05-14 

Literatūrinis susitikimas su rašytoja Ilona Ežerinyte. 2019-05-16 

Pamoka su regbio trenere A.Minkevičiūte „Regbio žaidimas: teorija-praktika“ 2019-06-10 

Atvira anglų kalbos, istorijos pamoka „Kintų miestelio istoriniai - kultūriniai ir 

gamtiniai objektai“ 

2019-06-18 

Lietuvių, rusų kalbų pamoka „Arbatos gėrimo tradicijos Azijoje ir Europoje“ 

Šilutės H.Šojaus dvare 

2019-06-18 

 

2017-2018 m. m.  

Grupė, 

klasė 

Veiklos pavadinimas Data 

IUG Netradicinė veikla „Svečiuose pas mažuosius Zuikučius“ 2018-02-06 

Atvira integruota veikla „Augu sveikas ir stiprus“ 2018-02-12 

Pamokėlė ,,Kad dantys būtų sveiki“ 2018-02-19 

Netradicinė veikla „Numarginsiu kiaušinį“ 2018-03-28 

Atvira integruota muzikinė veikla 2018-04-26 

PUG Netradicinė veikla „Mano tėčio darbovietė“ 2018-03-30 

Atvira integruota veikla „Per mokslo kalnus“ 2018-04-17 

Netradicinė veikla ,,Draugystė“ 2018-04-20 

1 klasė Diskusija bibliotekoje „Kiekvienas gali sustabdyti patyčias“ 2018-03-19 

Netradicinė veikla ,,Draugystė“ 2018-04-20 

2 klasė Diskusija bibliotekoje „Kiekvienas gali sustabdyti patyčias“  2018-03-20 

3 klasė Diskusija bibliotekoje „Kiekvienas gali sustabdyti patyčias“ 2018-03-21 

Matematikos, pasaulio pažinimo pamoka „Aukštumalos pelkė“ 2018-05-10 

Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo pamoka „Gamta – mūsų namai“ 2018-04-11 

4 klasė Diskusija bibliotekoje „Kiekvienas gali sustabdyti patyčias“ 2018-03-22 

Matematikos, pasaulio pažinimo pamoka „Aukštumalos pelkė“ 2018-05-10 

Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo pamoka „Gamta – mūsų namai“ 2018-04-11 

5 klasė Srautinė lietuvių kalbos ir teatro pamoka „Meninis skaitymas“ 2018-01-15 

Matematikos, istorijos pamoka „Kaip skaičiavo senovėje?“ 2018-03-21 

Pamokėlė „Prie stalo“ 2018-03-22 

Teatro, šokio pamoka „Teatro ir šokio improvizuotos kompozicijos „Kelionė laiku“ 

kūrimas. 1970-1980 metų epizodas. 

2018-04-10 

Patyriminė istorijos ir lietuvių kalbos veikla „Knygnešių keliais“. Edukacinė išvyka  2018-05-08 

6 klasė Srautinė lietuvių kalbos ir teatro pamoka „Meninis skaitymas“ 2018-01-15 

Grupinis psichologijos užsiėmimas „Savęs pažinimas“  2018-03-19 

Teatro, šokio pamoka „Teatro ir šokio improvizuotos kompozicijos „Kelionė laiku“ 

kūrimas. 1970-1980 metų epizodas. 

2018-04-10 

Pamokėlė ,,Augančio organizmo pokyčiai“ 2018-04-26 

Patyriminė istorijos ir lietuvių kalbos veikla „Knygnešių keliais“. Edukacinė išvyka  2018-05-08 

Užsiėmimai vaikams dirbtuvėlėse  „Išmanieji namai“ bibliotekoje 2018-06-14 

7 klasė Srautinė lietuvių kalbos ir teatro pamoka „Meninis skaitymas“ 2018-01-17 

Grupinis psichologijos užsiėmimas „Savęs pažinimas“  2018-03-19 

Simono Dailidės paskaita „Blaivybė“ 2018-04-18 

Anglų, rusų kalbų pamoka „Knygos kelias“ H.Šojaus dvare Šilutėje 2018-06-07 

Užsiėmimai vaikams dirbtuvėlėse  „Išmanieji namai“ bibliotekoje 2018-06-14 

8 klasė Atvira fizikos, kūno kultūros pamoka ,,Greitis. Greitumas“ 2017-09 



Lietuvių kalbos, istorijos pamoka ,,Riterių pasaulis“ 2017-11-21 

Srautinė lietuvių kalbos, teatro pamoka „Renesanso idėjų aktualumas šiandien“ 2017-12-04 

Matematikos, biologijos pamoka „Rūkymas ir jo žala“ 2017-12-13 

Srautinė lietuvių kalbos ir teatro pamoka „Meninis skaitymas“ 2018-01-17 

Matematikos, biologijos pamoka „Paveldimumo tyrimas“ 2018-02-28 

Simono Dailidės paskaita „Blaivybė“ 2018-04-18 

Lietuvių kalbos ir literatūros, teatro, muzikos kompozicija „Žmogus iš Lietuvos“ 2018-05-07 

Diskusija „Trūkumai, kurie gali tapti privalumais“ 2018-05-11 

9 klasė Atvira anglų kalbos pamoka ,,Places in town“ 2017-09 

Lietuvių kalbos, biologijos pamoka ,,Širdis ir nuoširdumas“ 2017-10-03 

Lietuvių kalbos pamoka Kintų Vydūno muziejuje ,,Vydūnas. Tėvynė ir žmogus“ 2017-10-11 

Atvira lietuvių, anglų, rusų kalbų pamoka ,,Tautinis kostiumas“ 2017-10-19 

Srautinė lietuvių kalbos, teatro pamoka „Renesanso idėjų aktualumas šiandien“ 2017-12-04 

Srautinė lietuvių kalbos ir teatro pamoka „Meninis skaitymas“ 2018-01-19 

Biologijos, kūno kultūros pamoka „Kodėl reikia sportuoti?“ 2018-01-25 

Rusų kalbos, sveikatingumo pamoka „Kaip tu jautiesi?“ 2018-03-15 

Biologijos, fizikos pamoka „Impulsai“ 2018-04-10 

Simono Dailidės paskaita „Blaivybė“ 2018-04-18 

Srautinė etikos, lietuvių kalbos pamoka „Mokinys mokiniui. Kalbėjimas“ 2018-04-19 

Lietuvių kalbos ir literatūros, teatro, ir muzikos kompozicija „Žmogus iš Lietuvos“ 2018-05-07 

Lietuvių kalbos pamoka-viktorina „Tarmės – mūsų gimtosios kalbos  gyvastis“  2018-05-10 

Lietuvių kalbos, istorijos pamoka Priekulėje:   I. Simonaitytės muziejuje 

„I.Simonaitytė – Mažosios Lietuvos metraštininkė“   ir  Laisvės kovų ir tremties 

istorijos muziejuje „Tremtis ir rezistencija Klaipėdos rajone“ 

2018-06-05 

Lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamoka „Pristatau pasauliui save“ 2018-06-06 

10 klasė Lietuvių kalbos, matematikos pamoka „Neakivaizdinė kelionė po Klaipėdos kraštą“ 2017-10-04 

Srautinė lietuvių kalbos, teatro pamoka „Renesanso idėjų aktualumas šiandien“ 2017-12-04 

Rusų kalbos, psichologijos pamoka „Koks tavo temperamentas?“ 2017-12-05 

Srautinė lietuvių kalbos ir teatro pamoka „Meninis skaitymas“ 2018-01-19 

Anglų kalbos, istorijos pamoka „Turizmo informaciniai ženklai“ 2018-02-26 

Simono Dailidės paskaita „Blaivybė“ 2018-04-18 

Srautinė etikos, lietuvių kalbos pamoka „Mokinys mokiniui. Kalbėjimas“ 2018-04-19 

Lietuvių kalbos ir literatūros, teatro, muzikos kompozicija „Žmogus iš Lietuvos“ 2018-05-07 

Lietuvių kalbos, istorijos pamoka Priekulėje:   I. Simonaitytės muziejuje 

„I.Simonaitytė – Mažosios Lietuvos metraštininkė“   ir  Laisvės kovų ir tremties 

istorijos muziejuje „Tremtis ir rezistencija Klaipėdos rajone“ 

2018-06-08 

 

2016-2017 m. m.  

Grupė, 

klasė 

Veiklos pavadinimas Data 

IUG - - 

PUG Netradicinė ugdomoji veikla „Draugystė“ 2017-02-08 

Literatūrinis rytmetys 2017-04-04 

Knygelių ,,Paleiskime svajonių aitvarus“ kūrimas ir pristatymas 2017-04-18 

Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų pamoka „Saugi vasara“ 2017-05-24 

1 klasė Dailės ir technologijų pamoka „Mandalos iš gamtinių medžiagų“  2016-09-16 

Netradicinė lietuvių kalbos pamoka ,,Zuikio kišenė“ 2016-10-12 

Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, muzikos pamoka ,,Paukščius palydint“  2016-10-13 

Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo pamoka „Rašome plunksna“  2016-10-20 

Lietuvių kalbos pamoka „Mano knygelės dar plonos“ bibliotekoje 2017-03-01 

Atvira lietuvių kalbos, muzikos pamoka. 2017-04-05 



Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo  pamoka „Senos ir naujos knygos“ bibliotekoje 2017-05-10 

2 klasė Lietuvių kalbos, dailės ir technologijų pamoka ,,Pasakų pasaulis“  2016-09-28 

Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, muzikos pamoka ,,Paukščius palydint“  2016-10-13 

Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, dailės, technologijų pamoka „Rudens skonis ir 

spalvos“ 

2016-11-16 

Atvira anglų kalbos, pasaulio pažinimo pamoka ,,Drabužiai ir aksesuarai“ 2017-04-05 

Pasaulio pažinimo, dailės pamoka ,,Mokomės kartu“ 2017-05 

3 klasė Netradicinė kūno kultūros pamoka 2016-10-07 

Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, dailės, technologijų pamoka „Lietuvių 

tradicinės šventės“ 

2016-10-13 

Etikos, tikybos pamoka ,,Vėlinės-mirusiųjų pagerbimo diena“  2016-10-17 

Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo pamoka „Rašome plunksna“  2016-10-20 

Lietuvių kalbos, dailės ir technologijų pamoka ,,Mandagumas. Tolerancija“ 2016-11-09 

Kūrybinė popietė ,,Žmonės kalba...“ Šilutės H. Šojaus dvare 2016-11-24 

Atvira lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, matematikos pamoka „Visa šeima taupo“ 2017-03 

Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, dailės, technologijų pamoka „Aukštumalos 

pelkės pažintiniu taku“  

2017-04-06 

2017-04-06 

Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo pamoka „Viduramžiai“ Grabupiuose 2017-05-11 

Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų pamoka „Saugi vasara“ 2017-05-24 

4 klasė Netradicinė kūno kultūros pamoka 2016-10-07 

Pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų pamoka ,,Dinozaurų klestėjimo laikai“ 2016-10-12 

Lietuvių kalbos pamoka ,,Žodynai. Kaip jais naudotis?“  2016-10-13 

Etikos, tikybos pamoka ,,Vėlinės-mirusiųjų pagerbimo diena“  2016-10-17 

Lietuvių k., pasaulio pažinimo, dailės, technologijų pamoka „Rudens skonis ir 

spalvos“ 

2016-11-16 

Lietuvių k., technologijų pamoka ,,Kalėdos – svajonių išsipildymo metas“ 2016-12-22 

Atvira pasaulio pažinimo pamoka ,,Antarktidos gyvūnija ir augalija“ 2017-04-05 

Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, matematikos ir dailės ir technologijų pamoka 

,,Sudie, ketvirta klase“ 

2017-05-29 

5 klasė Šiaurietiško ėjimo pamokos 2016-09-19 

Srautinė lietuvių kalbos ir teatro pamoka „Meninis skaitymas“ 2017-01-17 

Gamtos pamoka Aukštumalos pelkėje 2017-05-12 

6 klasė Šiaurietiško ėjimo pamokos 2016-09-19 

Lietuvių kalbos, biologijos pamoka ,,Miškas ir mes“  2016-09-29 

Srautinė lietuvių kalbos ir teatro pamoka „Meninis skaitymas“ 2017-01-17 

Etikos, technologijų pamoka „Prie stalo“ 2017-03 

Atvira anglų kalbos pamoka ,,Food in a Restaurant“ 2017-04-26 

7 klasė Šiaurietiško ėjimo pamokos  2016-09-19 

Lietuvių kalbos, biologijos pamoka. Spaudos konferencija „Laiko dantys aštrūs“ 2016-12-01 

Srautinė lietuvių kalbos ir teatro pamoka „Meninis skaitymas“ 2017-01-17 

Kūno kultūros ir istorijos pamoka 2017-03-09 

8 klasė Šiaurietiško ėjimo pamokos 2016-09-19 

Lietuvių kalbos, istorijos pamoka ,,Riterių pasaulis“  2016-10-11 

Lietuvių kalbos, informacinių technologijų pamoka „Autorius ir kūrinys“.  

Pateikčių rengimas ir pristatymas  

2016-11-16 

Lietuvių kalbos pamoka „Įžvalgų pasakojimas: tikrovės ir fantazijos ženklai 

tekstilės darbų parodoje „Dingę prūsai“ Kintų Vydūno kultūros centre 

2016-12-01 

Psichologijos paskaita „Bendravimo stilių ir jų taikymo galimybių įvairovė“ 2016-12-08 

Matematikos, biologijos pamoka „Rūkymas ir jo žala“ 2016-12-14 

Srautinė lietuvių kalbos ir teatro pamoka „Meninis skaitymas“ 2017-01-18 

Atvira istorijos pamoka „Spausdintos knygos kelias“ 2017-02-02 



Atvira anglų kalbos pamoka „Places in town“ 2017-03-14 

9 klasė Šiaurietiško ėjimo pamokos  2016-09-19 

Lietuvių kalbos, biologijos pamoka ,,Širdis ir nuoširdumas“ 2016-11-29 

Psichologijos paskaita „Bendravimo stilių ir jų taikymo galimybių įvairovė“ 2016-12-08 

Srautinė lietuvių kalbos ir teatro pamoka „Meninis skaitymas“. 2017-01-18 

Biologijos, kūno kultūros pamoka „Kodėl reikia sportuoti?“ 2017-02-22 

Teatro, kūno kultūros pamoka „Senovės Graikijos kultūra“ 2017-04-05 

Atvira lietuvių kalbos, istorijos pamoka ,,Knygnešiai“ 2017-04-06 

10 klasė Šiaurietiško ėjimo pamokos  2016-09-19 

Lietuvių kalbos pamoka Priekulės I. Simonaitytės muziejuje 2016-09-20 

Lietuvių kalbos, matematikos pamoka ,,Neakivaizdinė kelionė po Anykščių kraštą“ 2016-10-18 

Anglų kalbos pamoka „Vertimo praktika naudojantis internetiniais žodynais“ 

bibliotekoje 

2016-12-08 

Srautinė lietuvių kalbos ir teatro pamoka „Meninis skaitymas“. 2017-01-18 

Etikos, lietuvių kalbos pamoka Vydūno gimtadieniui „Lietuvių kalba ir Vydūnas“. 2017-03-22 

Atvira lietuvių kalbos, istorijos pamoka ,,Partizanai. Vienui vieni“ 2017-04-27 

 

2015-2016 m. m.  

Grupė, 

klasė 

Veiklos pavadinimas Data 

IUG Netradicinė veikla ,,Pavasario pranašai“. Išvyka į Ventės ornitologinę stotį. 2016-03-15 

PUG Dailės ir technologijų pamoka „Draugystės medis“  2015-11-18 

Mokinių popietė ,,Lietuvai“. 2016-02-12 

Knygelių „Paleiskime svajonių aitvarus“ kūrimas ir pristatymas  2016-04-14 

1 klasė Netradicinė pamoka „Mano knygelės dar plonos“ bibliotekoje 2015-10-16  

Kūno kultūros pamoka „Treniruoklių įvairovė“ 2015-11-10 

Netradicinė kūno kultūros pamoka gamtoje, prieplaukoje 2015-12-22 

Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, muzikos pamoka ,,Žiemos pramogos“  2016-02-25 

Lietuvių kalbos, dailės ir technologijų pamoka ,,Velykų istorijos“ 2016-03-17 

Lietuvių k., pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų pamoka „Margučių raštai“ 2016-03-18 

Atvira lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo pamoka ,,Diena ir naktis“ 2016-04-28 

2 klasė Netradicinė pamoka „Profesijų įvairovė“ bibliotekoje 2015-10-16 

Kūno kultūros pamoka treniruoklių salėje 2015-10-27 

Pasaulio pažinimo pamoka „Ar visi medžiai turi lapus?“ ąžuolų alėjoje 2015-11-02 

Dailės ir technologijų pamoka „Draugystės medis“ 2015-11-18 

Netradicinė pamoka bibliotekoje ,,Išmokime dirbti kompiuteriu“ 2015-12-02 

2015-12-09 

Netradicinė kūno kultūros pamoka gamtoje, prieplaukoje 2015-12-22 

Mokinių popietė ,,Lietuvai“. 2016-02-12 

Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, muzikos pamoka ,,Žiemos pramogos“  2016-02-25 

Atvira lietuvių k., pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų pamoka „Žodžių, kurie 

atsako į klausimą Ko? (daug) ir reiškia daugiau negu vieną daiktą“ rašybos 

įtvirtinimas 

2016-03-17 

Lietuvių k., pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų pamoka „Margučių raštai“. 2016-03-18 

Mokinių projektas „Mano šeima“ 2016-04-

(02-31) 

Netradicinė pasaulio pažinimo pamoka „Miškas gydo“ 2016-05-25 

3 klasė 3-4 klasių mokinių kūno kultūros pamoka. Kvadratas 2015-11-13 

Tikybos, etikos pamoka 2015-11-30 

Netradicinė pasaulio pažinimo pamoka ,Būkime sveiki“ 2015-12-03 

Lietuvių kalbos pamoka ,,Skaitome Vytautei Žilinskaitei“ 2015-12-14 



Lietuvių kalbos, dailės, technologijų pamoka ,,Kalėdinis sveikinimas“ 2015-12-17 

3-4 klasės mokinių inscenizacija ,,Laumių pasaka“, eilėraščių skaitymas Teresės 

Lorenčienės knygos ,,Mes karpome, vaidiname ir deklamuojame“ II d. pristatymui 

2015-12-18 

Kūno kultūros pamoka ,,Draugiški ir vikrūs“ 2016-02-12 

Netradicinė pasaulio pažinimo pamoka ,,Medžioklė seniau ir dabar“ 2016-02-24 

Lietuvių kalbos, matematikos, dailės ir technologijų pamoka ,,Kaziuko mugėje“ 2016-03-03 

Mokinių inscenizacijos pagal T.Lorenčienės   knygos ,,Mes karpome, vaidiname ir 

deklamuojame“ II d. kūrinius 

2016-03-10 

Tikybos, etikos pamoka ,,Kas yra Velykos?“ 2016-03-14 

Lietuvių kalbos, anglų kalbos, dailės, technologijų pamoka ,,Velykų belaukiant“ 2016-03-16 

Matematikos, pasaulio pažinimo pamoka ,,Žuvys“ 2016-04-20 

4 klasė Netradicinė kūno kultūros pamoka pamaryje 2015-09-17 

Lietuvių kalbos, technologijų pamoka „Rudens spalvos“ 2015-09-29 

Netradicinė pamoka „Medžio savybės“ 2015-10-14 

Kūno kultūros pamoka „Kvadratas“ 2015-11-13 

Tikybos, etikos pamoka 2015-11-30 

Mokinių inscenizacija ,,Laumių pasaka“, eilėraščių skaitymas T.Lorenčienės 

knygos ,,Mes karpome, vaidiname ir deklamuojame“ II d. pristatymui 

2015-12-18 

Kūno kultūros pamoka ,,Draugiški ir vikrūs“ 2016-02-12 

Mokinių inscenizacijos pagal T.Lorenčienės   knygos ,,Mes karpome, vaidiname ir 

deklamuojame“ II d. kūrinius 

2016-03-10 

Tikybos, etikos pamoka ,,Kas yra Velykos?“  2016-03-14 

Netradicinė veikla ,,Pažinkime vieni kitus“ 2016-04-15 

5 klasė Lietuvių kalbos, biologijos pamoka „Žmogus – gamtos dalis“  2015-10-29 

Popietė „Gyvenu su knyga“  2015-11-23  

Lietuvių kalbos, gamtos ir žmogaus pamoka „Žmogus – gamtos dalis“  2016-03-15 

Netradicinė tikybos pamoka  2016-05-05 

6 klasė Lietuvių kalbos, biologijos pamoka „Tiriame ir aprašome mišką“ 2015-09-18 

Popietė „Gyvenu su knyga“  2015-11-23  

Etikos, technologijų pamoka „Prie stalo“  2016-03-02 

Netradicinė tikybos pamoka 2016-05-05 

7 klasė Lietuvių kalbos pamoka „Informacijos šaltiniai“ bibliotekoje 2015-09-29 

Lietuvių kalbos, dailės pamoka „Gyvybės medis“ 2015-10-28 

Popietė „Gyvenu su knyga“  2015-11-23  

Lietuvių kalbos, informacinių technologijų pamoka „Autorius ir kūrinys“.  

Pateikčių rengimas ir pristatymas 

2015-11-26 

lietuvių kalbos, biologijos pamoka. Spaudos konferencija „Laiko dantys aštrūs“ 2015-12-17 

Istorijos, kūno kultūros pamoka ,,Olimpinės žaidynės“  2016-03-31 

Psichologijos paskaita „Mes visi skirtingi ir tuo nuostabūs. Bendraamžių santykiai“  2016-04-08 

8 klasė Popietė „Gyvenu su knyga“  2015-11-23  

Matematikos, biologijos pamoka „Rūkymas ir jo žala“  2015-12-08 

Atvira matematikos, biologijos pamoka ,,Paveldimumas ir evoliucija“ 2016-02-23  

Lietuvių kalbos, teatro pamoka. Teksto ,,Kuršiukas“ skaitymas vaidmenimis 2016-02-27 

Geografijos, fizikos pamoka ,,Atmosferos slėgis“ 2016-03-31 

Psichologijos paskaita „Mes visi skirtingi ir tuo nuostabūs. Bendraamžių santykiai“  2016-04-08 

9 klasė Atvira lietuvių kalbos, biologijos pamoka ,,Širdis ir nuoširdumas“ 2015-11-25 

Lietuvių kalbos, teatro pamoka. Teksto ,,Atžalynas“ skaitymas vaidmenimis. 2016-02-11 

Psichologijos paskaita  „Gyvenimas yra gražus“ 2016-03-14 

Biologijos, fizikos pamoka ,,Impulsai“ 2016-04-16 

10 klasė Lietuvių kalbos, istorijos pamoka Priekulės I.Simonaitytės muziejuje 2015-09-18 



Biologijos, fizikos pamoka ,,Akis“ 2015-12-15 

Lietuvių kalbos, istorijos pamoka ,,Partizanai. Vienui vieni“ 2016-02-05 

Lietuvių kalbos, teatro pamoka. Teksto ,,Atžalynas“ skaitymas vaidmenimis. 2016-02-11 

Psichologijos paskaita „Gyvenimas yra gražus“ 2016-03-14 

 

2014-2015 m. m.  

Grupė, 

klasė 

Veiklos pavadinimas Data 

IUG -  

PUG Knygelių „Paleiskime svajonių aitvarus“ kūrimas ir pristatymas 2015-04-

(27-30) 

1 klasė Netradicinė pamoka „Nėrimo vąšeliu paslaptys“  2015-02-20 

Netradicinė pamoka bibliotekoje „Su pavasario švente“ 2015-03-16 

Lietuvninkų tarmės pamokėlė „Šišioniškai...“ 2015-04-16 

Tikybos, etikos pamoka ,,Velykos“ 2015-03-23 

Tikybos, etikos pamoka „Motinos diena“ 2015-04-27 

Susitikimas su tautodailininke T.Lorenčiene. Knygos ,,Iš kartos į kartą“ pristatymas 2015-04-30 

2 klasė Tikybos, etikos pamoka ,,Velykos“ 2015-03-23 

Lietuvninkų tarmės pamokėlė „Šišioniškai...“  2015-04-16 

Tikybos, etikos pamoka „Motinos diena“ 2015-04-27 

Susitikimas su tautodailininke T.Lorenčiene. Knygos ,,Iš kartos į kartą“ pristatymas                              2015-04-30 

Lietuvių k., pasaulio pažinimo, dailės ir darbelių pamoka „Laiško kelionė“ 2015-05-07 

3 klasė Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo pamoka „Baltijos jūra-Lietuvos vartai į pasaulį“ 2015-02-11 

Susitikimas su Šilutės gamtos apsaugos darbuotoju P. Sirtautu 2015-02-24 

Lietuvninkų tarmės pamokėlė 1-4 kl. moki-niams „Šišioniškai...“  2015-04-16 

Susitikimas su tautodailininke T.Lorenčiene. Knygos ,,Iš kartos į kartą“ pristatymas 2015-04-30 

Netradicinė technologijų pamoka 3 klasės mokiniams su menininku A. Sirtautu. 2015-05-05 

4 klasė Lietuvninkų tarmės pamokėlė „Šišioniškai...“  2015-04-16 

Susitikimas su tautodailininke T.Lorenčiene. Knygos ,,Iš kartos į kartą“ pristatymas 2015-04-30 

5 klasė - - 

6 klasė Lietuvių kalbos, dailės pamoka „Mitologinių būtybių vaizdavimas“ 2015-02-12 

7 klasė Fizikos, informacinių technologijų pamoka ,,Elektrinių grandinių jungimas“ 2015-05-22 

8 klasė Matematikos, biologijos pamoka „Paveldimumas“ 2015-02-27 

9 klasė Biologijos, kūno kultūros pamoka „Kodėl reikia sportuoti?“ 2015-02-04 

Lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamoka „Pristatau pasauliui save“ 2015-02-24 

Mokinių kūrybos skaitymai 2015-04-21 

Biologijos, fizikos pamoka ,,Impulsai“ 2015-04-22 

10 klasė Lietuvių kalbos, biologijos pamoka. Debatai „GMO – gerai ar blogai?“ 2015-02-09 

Fizikos, chemijos pamoka ,,Fizikiniai ir cheminiai reiškiniai kiaušinyje“ 2015-03-26 

Lietuvių kalbos, matematikos pamoka „Neakivaizdinė kelionė po Anykščių kraštą“  2015-04-16 

Mokinių kūrybos skaitymai. 2015-04-21 

 

KVKC – Kintų Vydūno kultūros centras 

SUP -  specialieji ugdymosi poreikiai 

IT – informacinės technologijos 

VT - virtuali 

 

 

Jurgita Tamošiūnienė, el. p. jurgitatamosiuniene@kintumokykla.lt 
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