
17 priedas 

PAŽINTINĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS DIENOS 2019-2020 M. M. 

Eil. 

Nr. 

 

Veiklos pavadinimas 

 

 

Data 

 

Paskirtis 

 

1-4 kl. 

 

5-8 kl. 

 

Atsakingi 

1. Mokslo ir žinių diena (4-5 val.) 09-02 Mokyklos bendruomenės telkimas  + + Direktoriaus pav. 

ugdymui 

2. Sveikatinimo diena (4-5 val.) 09 mėn. Sveikos gyvensenos stiprinimo, 

sportinės veiklos 

+ + Direktoriaus pav. 

ugdymui 

3. Patyriminio ugdymo (STEAM) diena 

(2-6 val.) 

04 mėn. Gamtamokslinio ugdymo tiriamoji 

veikla 

+ + STEAM grupė 

4. Kalėdų šventė (4-5 val.) 12 mėn. Mokinių kūrybiškumo ugdymas, 

integruojama etninės kultūros 

ugdymo programa 

+ + Direktoriaus pav. 

ugdymui, klasių 

vadovai 

5. Integruoto ugdymo diena „Lietuva 

brangi“ (2 val.) 

02 mėn. Mokinių pilietiškumo ir 

patriotiškumo ugdymas 

+ + Direktoriaus pav. 

ugdymui, 

istorijos, muzikos 

mokytojai 

6. Kaziuko mugė (4 val.) 03 mėn. Integruojama etninės kultūros 

ugdymo programa, verslumo 

ugdymas 

+  Pradinių kl. 

mokytojos 

7. Ugdymo karjerai diena (4 val.) 11 mėn. Karjeros planavimo, savęs pažinimo 

veiklos 

 + Ugdymo karjerai 

koordinatorius 

8. Velykų papročių diena (2 val.) 04 mėn. Mokinių kūrybiškumo ugdymas, 

integruojama etninės kultūros 

ugdymo programa 

+  Tikybos, dailės, 

pradinių kl. 

mokytojai 

9. Edukacinių išvykų diena (6-8 val.) 05-06 mėn. Pažintinės ekskursijos po Lietuvą + + Klasių vadovai 

10. Dainų rytmetis „Dainose išsaugota 

tėvynės istorija‘‘(2 val.) 

06 mėn. Mokinių pilietiškumo ir 

patriotiškumo ugdymas 

 + Muzikos 

mokytojas 

11. Projektų pristatymo diena (4 val.) 06 mėn. Projektinės veiklos vykdymo 

apibendrinimas 

 + Dalykų mokytojai 

12. Sporto diena (4-5 val.) 05 mėn. Sveikos gyvensenos stiprinimo , 

sportinės veiklos 

+ + Fizinio ugdymo 

mokytojai 



13. Diena muziejuje (2-4 val.) pasirinktinai Edukacinės programos muziejuose 

naudojant Kultūros pasą 

+ + Dalykų, pradinių 

kl. mokytojai 

14. Civilinės saugos diena (2 val.) 06 mėn. Žmogaus saugos žinių praktinis 

taikymas, susipažinimas su civilinę 

saugą užtikrinančiomis profesijomis 

 

+ 

 

+ 

Mokyklos 

administracija, 

žmogaus saugos 

mokytojai 

15. Mokslo metų pabaigos šventė (4-5 val.) 06 mėn. Mokslo metų veiklos apibendrinimas + + Direktoriaus pav. 

ugdymui 

 

 


