
 

             Priedas Nr. 7 

 

Patyriminio mokymo veiklų planas 20121-09-01 iki 2021-12-31 

Data  Veikla  Veiklos priemonės Vykdytojai  Pastabos  

2021-09-01  

2021-12-31 

Tvarumas Atliekų rūšiavimas 

 

V. Simėnienė, I. 

Sungailienė 

 

2021-09-02 

-2021-12-

23 

Jaunųjų geologų 

būrelio „Kūliai“ 

veikla 

Praktinis uolienų, mineralų 

pažinimas, Kulių 

geologinių objektų 

tyrinėjimas. 

Jolanta 

Pieškuvienė ir 

jaunieji geologai 

 

2021-09 - 

10 

 

Judriosios 

pertraukos. 

 

Gimnazijos teritorijoje 

augančių medžių 

atpažinimas. 

Jolanta 

Pieškuvienė ir 1 

klasės mokiniai 

 

2021-09-10 „Muzikos 

instrumentų 

gamyba“ . Dailė 

ir technologijos 

Muzikos instrumento 

puošyba, instrumento 

skambesio parinkimas, 

užpildant jo vidų 

kruopomis arba 

makaronais. 

Diana 

Šiaudvirtienė 

 

2021-09-27 Pasaulio paž. 

tema 

,,Gaisrininkai 

visada 

pasirengę.“  

Išvyka į Kulių gaisrinę, ten 

laikomos įrangos, patalpų, 

apžiūrėjimas, išbandymas, 

aprangos pasimatavimas. 

V. Simėnienė ir 

3 klasės mokinia 

 

2021-09-28 Pasaulio paž. 

tema ,,Mūsų 

miestelio 

savivalda“.  

Išvyka į Kulių seniūniją 

(netrad.) Gaisrinė 

V. Simėnienė ir 

3 klasės 

mokiniai 

 

2021-09-29 Pasaulio 

pažinimo 

pamoka: Kelias 

į mokyklą. 

Einame per 

parką. 

Gimnazijos teritorijoje 

augančių medžių 

atpažinimas.  

Jolanta 

Pieškuvienė ir 1 

klasės mokiniai 

 

2021-10-07 

 

 

Pasaulio 

pažinimo 

pamoka: Kaip 

prižiūrėti 

dantukus? 

Bandymai, stebėjimai, 

pratybos, praktinė veikla. 

 

 

Irena Lapienė, 

Jolanta 

Pieškuvienė ir 1 

klasės mokiniai 

 

2021-10-08 Mobili 

laboratorija 

Mokiniai atliko 

tiriamuosius darbus 

6-8 kl, I-IIIg kl.  

J.Narutavičienė 

 

2021-10-21 Pasaulio 

pažinimo 

pamoka: Šeimos 

relikvijos. 

Tyrinėjimas šeimose, 

pristatymas klasėje. 

Jolanta 

Pieškuvienė , 1 

klasės mokiniai, 

mokinių tėvai 

 

2021-10-29 Konkursas 

„Antibiotikus 

vartok 

atsakingai“ 

Vaizdo klipo kūrimas 8 kl. 

J.Narutavičienė 

 



2021-11-11 „Prosenelių 

palikimas“. 

Pasaulio 

pažinimas. 

Pamoka Kulių 

miestelio 

muziejuje 

Stebėdami ir išbandydami 

senovinius daiktus 

mokiniai sužino, kaip 

žmonės gyveno seniau. 

D. 

Šiaudvirtienė, 2 

klasės mokiniai,  

R. 

Malakauskienė, 

4 klasės 

mokiniai 

 

2021-11-11 Pasaulio paž. 

tema ,,Mano 

miestelio 

istorija“ Kulių 

krašto muziejuje 

Stebėdami nuotraukas ir 

senovinius daiktus 

mokiniai susipažįsta su 

miestelio istorija. 

V. Simėnienė ir 

3 klasės 

mokiniai 

 

2021-11-11 Pasaulio paž. 

Tema „Kaip 

žmonės gyveno 

seniau? Kas yra 

istorijos 

liudytojai?“ 

Pamoka 

miestelio 

istoriniuose 

objektuose, 

Kulių krašto 

muziejuje. 

Stebėdami ir išbandydami 

senovinius daiktus 

mokiniai sužino, kaip 

žmonės gyveno seniau. 

Jolanta 

Pieškuvienė ir 1 

klasės mokiniai 

 

     

 

 


