
PRAKTINIŲ STUDIJŲ SAVAITĖS 2020-10-(19-23) 
IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖMS  

PROGRAMA 
 

Dalykai: pagal pagrindinių kompetencijų ugdymą ir meninį ugdymą. 
 
Mokytojai: Sonata Rangienė, Daiva Kaunienė, Laimondas Taroza, Gintarė Mačiulaitienė, Simona Venckienė, Laima Bušininkienė, Gabrielė 

Kumutaitytė, Valdas Neimantas. 
 
Trukmė: praktinių studijų veikla atliekama ne mažiau kaip po 1 kartą per savaitę kiekvieno mokytojo kiekvienoje grupėje. 
 
Veikloje taikomi mokymo(si) metodai: 
- „Mąstymo žemėlapiai“; 
- veiklos elementai: darbas porose ar grupėse;  
- veiklos įsivertinimas (žodžiu); 
- veiklos įvertinimas (vertina mokytojas Praktinių studijų veiklos vertinimo lape) 
 
Grupės veiklos vertinimo lapai kiekvieno mokytojo pristatomi iki tos pačios dienos darbo pabaigos l.e.p. direktoriaus pavaduotojai 

Jurgitai Tamošiūnienei. 
 

Veiklų temos: 
1. „Lankytinos vietos ir objektai  

Kintuose“. 
2. „Tarmė, padavimai, eilėraščiai,  

dainos, šokiai, žaidimai,  
simbolika susijusi su Kintais“. 

3. „Knygos pristatymas“. 
 

Veiklų įgyvendinimo vieta:  
mokykla, Kintų seniūnija, Šilutės rajono apylinkės. 
 

 



PRAKTINIŲ STUDIJŲ SAVAITĖS 2020-10-(19-23) 
1-4 KLASĖMS PROGRAMA 

 
Dalykai: dorinis ugdymas, lietuvių kalba, užsienio kalba, matematika, informacinės technologijos, gamtos pažinimas, dailė, muzika, šokis, 

technologijos, fizinis ugdymas, chorinis dainavimas, judrieji žaidimai. 
 
Mokytojai: Asta Matvėjėvienė, Ilona Papievienė, Irena Šerkienė, Vida Viršilienė, Elvyra Rimkuvienė, Gintarė Mačiulaitienė, Lina Valaitė, Simona 

Venckienė, Laima Bušininkienė, Lina Leikuvienė. 
 
Trukmė: praktinių studijų veikla atliekama ne mažiau kaip po 1 pamoką per savaitę kiekvienoje klasėje; rekomenduojama veiklas vykdyti 

dvigubintų pamokų metu. 
 
Veikloje taikomi mokymo(si) metodai: 
- „Mąstymo žemėlapiai“; 
- mokinių savivaldus mokymasis (savarankiškas darbų pasiskirstymas, veiklos vykdymas); 
- veiklos elementai: darbas porose ar grupėse; informacijos rinkimas, jos sisteminimas, viešas pristatymas klasei; 
- veiklos įsivertinimas (bendras įsivertinimo lapas klasei); 
- klasės veiklos įvertinimas (vertina mokytojas Praktinių studijų veiklos vertinimo lape) 
 
Klasės įsivertinimo ir mokytojo vertinimo lapai pristatomi iki tos pačios dienos  
darbo pabaigos l.e.p. direktoriaus pavaduotojai Jurgitai Tamošiūnienei. 

 
Veiklų temos: 

1. „Sakmės“. 
2. „Kunigaikščiai“. 
3. „Karūnos“. 
4. „Kryžiažodžiai“. 
5. „Mažoji Lietuva“. 
6. „Dailyraštis“. 

 
Veiklų temų atskleidimo formos: tyrimas, analizė, viktorina, paskaita, eksperimentas ir pan. 
Veiklų įgyvendinimo vieta: mokykla, Kintų seniūnija, Šilutės rajono apylinkės. 

 



KALBŲ IR MENŲ, TECHNOLOGIJŲ  
PRAKTINIŲ STUDIJŲ SAVAITĖS 2020-10-(19-23) 

5-10 KLASĖMS PROGRAMA 
 

Dalykai: lietuvių kalba, anglų kalba, rusų kalba, teatras, muzika, dailė, technologijos. 
 
Mokytojai: Neringa Sadauskienė, Nijolė Sodonienė, Gintarė Mačiulaitienė, Vaidotas Vilkas, Loreta Butkienė, Valdas Neimantas, Rita Tarvydienė, 

Sonata Rangienė. 
 
Trukmė: praktinių studijų veikla atliekama ne mažiau kaip po 1 pamoką per savaitę kiekvienoje klasėje; rekomenduojama veiklas vykdyti 

dvigubintų pamokų metu. 
 
Veikloje taikomi mokymo(si) metodai: 
- „Mąstymo žemėlapiai“; 
- mokinių savivaldus mokymasis (savarankiškas darbų pasiskirstymas, veiklos vykdymas); 
- veiklos elementai: darbas porose ar grupėse; informacijos rinkimas, jos sisteminimas, viešas pristatymas klasei; 
- veiklos įsivertinimas (bendras įsivertinimo lapas klasei); 
- klasės veiklos įvertinimas (vertina mokytojas Praktinių studijų veiklos  
vertinimo lape) 
 

Klasės įsivertinimo ir mokytojo vertinimo lapai pristatomi iki tos pačios die- 
nos darbo pabaigos l.e.p. direktoriaus pavaduotojai Jurgitai Tamošiūnienei. 

 

Veiklų temos: 
1. „Liaudies pasakos“. 
2. „ Etnografiniai regionai“. 

 
Veiklų temų atskleidimo formos: tyrimas, analizė, viktorina, paskaita,  
eksperimentas ir pan. 
 
Veiklų įgyvendinimo vieta: mokykla, Kintų seniūnija, Šilutės rajono apylinkės. 

 
 



GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ  
PRAKTINIŲ STUDIJŲ SAVAITĖS 2020-10-(19-23) 

5-10 KLASĖMS PROGRAMA

Dalykai: matematika, informacinės technologijos, gamta ir žmogus, biologija, fizika, chemija. 

Mokytojai: Lina Valaitė, Elena Lučinskienė, Ingrida Cyrolies, Pranciškus Viršilas. 

Trukmė: praktinių studijų veikla atliekama ne mažiau kaip po 1 pamoką per savaitę kiekvienoje klasėje; rekomenduojama veiklas vykdyti dvigubintų 
pamokų metu. 

Veikloje taikomi mokymo(si) metodai: 
- „Mąstymo žemėlapiai“;
- mokinių savivaldus mokymasis (savarankiškas darbų pasiskirstymas, veiklos vykdymas);
- veiklos elementai: darbas porose ar grupėse; informacijos rinkimas, jos sisteminimas, viešas pristatymas klasei;
- veiklos įsivertinimas (bendras įsivertinimo lapas klasei);
- klasės veiklos įvertinimas (vertina mokytojas Praktinių studijų veiklos vertinimo lape)

Klasės įsivertinimo ir mokytojo vertinimo lapai pristatomi iki tos pačios die 
nos darbo pabaigos l.e.p. direktoriaus pavaduotojai Jurgitai Tamošiūnienei. 

Veiklų temos: 
1. „Metų virsmas“.
2. „ Kaip leidžiama sula?“.
3. „Atpažink“.
4. „Inkilai“.
5. „Vandens telkinys“.
6. „Miškininko mintys“.
7. „Šilutės r. gamtiniai objektai“.

Veiklų temų atskleidimo formos: tyrimas, analizė, viktorina, paskaita, 
eksperimentas ir pan. 

Veiklų įgyvendinimo vieta: mokykla, Kintų seniūnija, Šilutės rajono apylinkės. 



SOCIALINIŲ MOKSLŲ IR FIZINIO UGDYMO, ŽMOGAUS SAUGOS 
PRAKTINIŲ STUDIJŲ SAVAITĖS 2020-10-(19-23) 

5-10 KLASĖMS PROGRAMA

Dalykai: istorija, geografija, pilietiškumo pagrindai, ekonomika, psichologija, fizinis ugdymas, žmogaus sauga. 

Mokytojai: Rubenas Bukavickas, Ramūnas Grikšas, Laimondas Taroza, Lina Leikuvienė. 

Trukmė: praktinių studijų veikla atliekama ne mažiau kaip po 1 pamoką per savaitę kiekvienoje klasėje; rekomenduojama veiklas 
vykdyti dvigubintų pamokų metu. 

Veikloje taikomi mokymo(si) metodai: 
- „Mąstymo žemėlapiai“;
- mokinių savivaldus mokymasis (savarankiškas darbų pasiskirstymas, veiklos vykdymas);
- veiklos elementai: darbas porose ar grupėse; informacijos rinkimas, jos sisteminimas, viešas pristatymas klasei;
- veiklos įsivertinimas (bendras įsivertinimo lapas klasei);
- klasės veiklos įvertinimas (vertina mokytojas Praktinių studijų veiklos vertinimo lape)

Klasės įsivertinimo ir mokytojo vertinimo lapai 
pristatomi iki tos pačios dienos darbo pabaigos l.e.p. 
direktoriaus pavaduotojai Jurgitai Tamošiūnienei. 

Veiklų temos: 
1. Lietuvos piliakalniai.
2. Lietuva XIII-XV amžiais.
3. Lietuvos pilys.
4. Lietuvos dvarai.
5. Lietuvos sovietinė okupacija.
6. Nepriklausoma Lietuva 1990-2020 m.

Veiklų temų atskleidimo formos: tyrimas, analizė, 
viktorina, paskaita, eksperimentas ir pan. 

Veiklų įgyvendinimo vieta: mokykla, Kintų seniūnija, 
Šilutės rajono apylinkės. 
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