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Data Savaitės 

diena 

Val. Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyvauja Vieta 

 

 

01 

 

 

P 

  "Gamta mūsų namai" ekologinis 

projektas (susipažins su nykstančiais 

gyvūnais). 

Spręs kryžiažodį " Saugomi Lietuvos 

gyvūnai". 

D.Giržadienė 4 r klasės mokiniai Stebės zoologijos 

sodo nuotolinį 

edukacinį užsiėmimą 

 

 

01 

 

 

P 

 Ekologinis-gamtamokslinis projektas 

,,Mano gimtinė mėlyno Nemuno vingis"  

Kiekvienas mokinys turės aprašyti vieną 

regioninį parką ir pristatyti per vaizdo 

užsiėmimą 

J.Čiupailienė 3 r klasės mokiniai Virtuali kelionė po 

keletą Lietuvos 

regioninių parkų. 

01 - 03    "Gamta mūsų namai" -  ekologinis 

projektas. 

 

D.Ragauskienė 1 ar klasės mokiniai Virtualiai aplankys 

Lietuvos zoologijos  

sodą 

01 - 03    "Gamta mūsų namai" ekologinis 

projektas. 

 

L.Kavaliauskienė 2 r klasės mokiniai Virtualiai aplankys 

Lietuvos zoologijos 

sodą, 

 

 

02 

 

 

A 

  "Mano Kaunas " istorinis, pilietinis 

projektas. Atvykusiam svečiui padėk 

pažinti Kauno istorines vietas"; kurs 

ketureilius "Mylimas Kaunas" 

D.Giržadienė 4 r klasės mokiniai Virtuali kelionė po 

Kauno istorinius 

objektus 

 

02 

 

A 

 

 "Gimtojo miesto istorija" istorinis- 

pilietinis projektas. 

J.Čiupailienė  Virtuali kelionė po 

Kauno Karo 

muziejų, 



 

 

03  

 

 

T 

 "Mėlyno Nemuno vingis" - 

gamtamokslinis projektas (Nemuno 

intakai "Kryžiažodis"; Nemuno žvejo 

užrašai"). 

D.Giržadienė  4 r klasės mokiniai Nuotolinis mokymas 

03 T   ,,Gamta visų namai" - ekologinis 

projektas  

J.Čiupailienė 3 r klasės mokiniai Zoom platforma 

04 K 14.30 Mokytojų tarybos posėdis D.Deobald Mokytojai  Zoom platforma 

04 K   Projektas ,,Sveikatinimo virusas“, skirtas 

fiziniam aktyvumui ugdyti ( aptars kokias 

sporto šakas žino, kaip galima sportuoti 

vasarą). 

 

L.Kavaliauskienė 2 r klasės mokiniai Zoom platforma 

04 K   Projektas ,,Sveikatinimo virusas“, skirtas 

fiziniam aktyvumui ugdyti. 

 

D.Ragauskienė 1 a r klasės mokiniai Zoom platforma 

04 K   Klasės konferencija "Mūsų klasės 

sėkmė"  - viešas kalbėjimas 

D.Giržadienė  4 r klasės mokiniai Zoom platforma 

04 K   Klasės konferencija "Mūsų klasės 

sėkmė" viešas kalbėjimas apie nuotolinio 

mokymo sėkmes ir nesėkmes. 

J.Čiupailienė 3 r klasės mokiniai Zoom platforma 

05 Pn   Klasės konferencija "Mūsų klasės 

sėkmė" viešas kalbėjimas apie savo 

sėkmes, įsimintą įvykį, mokantis pirmoje 

klasėje. Palinkėjimai, užbaigus pirmąją 

klasę, atliks kūrybinį darbą ,,Stebuklinga 

gėlė". 

D.Ragauskienė 1 a r klasės mokiniai Zoom platforma 

05 Pn   Klasės konferencija "Mūsų klasės 

sėkmė" viešas kalbėjimas. Palinkėjimai, 

užbaigus antrąją klasę. 

 

 

L.Kavaliauskienė 2 r klasės mokiniai Zoom platforma 

05 Pn   Palinkėjimai baigus trečią klasę. J.Čiupailienė 3 r klasės mokiniai Zoom platforma 

05 Pn 8.00  Ketvirtokų atsisveikinimo pamoka "Tavo 

vaikystės kelias". "Palinkėjimų lėktuvėlių 

D.Giržadienė 4 r klasės mokiniai Vaizdo medžiagos  

peržiūra 



pristatymas", mokytojos palinkėjimas 

"Menas būti laimingu" 

 

05 Pn 12.00 Pradinio ugdymo programos baigimo 

pažymėjimų įteikimas  

D.Deobald 

R.Rancienė 

4 r klasės mokiniai, 

tėveliai 

Aktų-sporto salė 

I savaitė   Integruotas projektas "Judėkime sveikai".  J.Paškevičienė 

D.Raustytė 

R.Kijauskienė 

1 br klasės mokiniai  

Nuotolinis mokymas 

I savaitė    Projektas: 'Time with my family'. J.Paškevičienė 3 r klasės mokiniai Nuotolinis mokymas 

I savaitė   Projektas 'Healthy way of life. Eat + 

move + know' 

J.Paškevičienė 4 r klasės mokiniai Nuotolinis mokymas 

08 P  VII forto parengta integruota matematikos 

pamoka ,,Matematiniai parketai". 

A.Narbutienė 5r, 6r klasių 

mokiniai 

Zoom ir Kahoot 

platformos 

08 P  Integruotas matematikos ir finansinio 

raštingumo užsiėmimas ,,Pagalba 

gyvūnėliams".     

R.Naginytė 7 r, 8 r klasių 

mokiniai 

Nuotolinis mokymas 

09 -18   Projektas „Kauno pilis“ R.Kijauskienė 5 r klasės mokiniai Nuotolinis mokymas 

09 A  Projektas – praktinis užsiėmimas 

"Cheminiai bandymai, kuriuos galiu 

atlikti namuose". 

M.Ališauskienė 8 r klasės mokiniai Filmuotos 

medžiagos peržiūra 

YouTube 

 09 A    Filmo peržiūra ir aptarimas 

“Termitai- darbštūs statybininkai“ 

„Papūgos Kėjos  Naujosios Zelandijos 

išdaigininkės“ 

I.Titenienė 8 r klasės mokiniai Nuotolinis mokymas 

09 A   Virtuali kelionė po Prancūziją R.Pralgauskienė 5 r, 6 r klasių 

mokiniai 

Nuotolinis mokymas 

10 T  Dokumentinio filmo apie gyvūnų 

paplitimą geografinėse zonose peržiūra ir 

aptarimas. 

D.Miliukevičienė 8 r klasės mokiniai Nuotolinis mokymas 

08 - 15   Integruotas projektas „Žiedai ir poezija“ R.Rancienė 

V.Paulaitienė 

5 r, 7 r klasių 

mokiniai 

Nuotolinis mokymas 

08  – 19    Projektas „Labiausiai patinkantis 

gyvūnas“. 

I.Titenienė 

M.Ališauskienė 

D.Miliukevičienė 

5 – 7 klasių 

mokiniai 

Nuotolinis mokymas 



 

08 - 19   Projektas: 'My city'. J.Paškevičienė 7 r, 8 r klasių 

mokiniai 

Nuotolinis mokymas 

09 - 16   Projektas "Piligrimystė Lietuvoje" G.Miežanskas 7 r klasės mokiniai Nuotolinis mokymas 

09 - 16   Senoji architektūra -  Katalikų bažnyčių  

fotografijų paroda. 

G.Miežanskas 8 r klasės mokiniai Nuotolinis mokymas 

09 - 16   Projektas „Sveikatai palanki mityba.“  A.Čibirienė 5 r, klasės  mokiniai Nuotolinis mokymas 

09 - 16   Projektas "Vanduo gyvybės šaltinis" A.Čibirienė 6 r klasės mokiniai Nuotolinis mokymas 

10 - 19    Matematikos konsultacijos  R.Naginytė 7 – 8 klasių 

mokiniai 

Nuotolinis mokymas 

10 - 19    Projektas: 'Time with my family'. J.Paškevičienė 5 r klasės mokiniai Nuotolinis mokymas 

    Projektas: 'My favourite pet' J.Paškevičienė 6 r klasės mokiniai Nuotolinis mokymas 

11 - 18   Pagrindinių pasaulio religijų pristatymas. G.Miežanskas 5 r klasės mokiniai Nuotolinis mokymas 

11 - 18    "Carito" veikla G.Miežanskas 6 r klasės mokiniai Nuotolinis mokymas 

11 - 18   "Sveikas užkandis. Spalvingoji pica". 

 

A.Čibirienė 7 r, 8 r klasių 

mokiniai 

Nuotolinis mokymas 

15 -19   Tiksliųjų ir gamtos mokslų projektas 

„Mano augintinis“ 

R.Naginytė 

A.Narbutienė 

5 – 8 klasių 

mokiniai 

Nuotolinis mokymas 

16 A   Virtuali kelionė po Paryžių. R.Pralgauskienė 5 r, 6 r klasių 

mokiniai 

Nuotolinis mokymas 

16 A  Pilietinis projektas, skirtas Gedulo ir 

Vilties dienai. 

Dalykų mokytojai 5 – 8 klasių 

mokiniai 

Nuotolinis mokymas 

17 T  Projektas „Kauno architektūra“ Dalykų mokytojai 5 – 8 klasių 

mokiniai 

Nuotolinis mokymas 

       

18 K  Mokytojų tarybos posėdis D.Deobald Mokytojai  Zoom platforma 

18 K  Sveikos gyvensenos projektas „Auk 

sveikas“ 

Dalykų mokytojai 5 – 8 klasių 

mokiniai 

Nuotolinis mokymas 

19 Pn  5 – 8 klasių konferencija „Mano klasės 

sėkmė“, skirta viešojo kalbėjimo 

įgūdžiams gerinti. 

Klasių auklėtojai 5 – 8 klasių 

mokiniai 

Nuotolinis mokymas 

22 P 18.00 Pagrindinio ugdymo programos I dalies 

baigimo pažymėjimų įteikimas. 

D.Deobald 

R.Rancienė 

8 r klasės mokiniai, 

mokinių tėveliai 

Aktų – sporto salė 

 


