
Mažeikių moksleivių namai 

NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 

2021 m. KOVO - BALANDŽIO MĖNESIUI 

Eil. 

nr. 

Programos 

pavadinimas, 

studijos (būrelio) 

mokytojas 

Ugdymo priemonės, būdai, metodai (kaip ir 

kokiu būdu bus  pateikiamos užduotys, kokios 

programos bus naudojamos) 

Numatomos veiklos, jų rezultatai, 

grįžtamasis ryšys, refleksijos būdai 

Pastabos 

1. Muzikos studija ISO, 

mokytojas Andrius 

Krivickas 

Tiesioginės pamokos su ugdytinių grupėmis 

sutartu laiku Zoom platformoje. Pasiekiamas 

savo darbo laiku I, II ir IV nuo 13:30 iki 20:00 

Zoom ID 588-063-6648. Mokomosios 

medžiagos pateikimas video formatu 

www.youtube.com platformoje. Nuorodos bus 

išsiųstos į FB grupes arba el. paštus.  

Padalomosios medžiagos pateikimas Google 

drive platformoje arba tiesiogiai Facebook 

Messenger sukurtose grupėse. 

Mažiesiems padalomoji ir visa kita su ugdymu 

susijusi medžiaga bus isšsiųsta į tėvų el. paštą. 

Užduotys virtualioje muzikos kūrimo 

programoje http://www.audiosauna.com/studio/ 

Planuojama veikla grupėse nuotoliniu 

ugdymu: 

 DAINA-FILMUKAS MOTINOS 

DIENAI „PAŽIŪRĖK Į MANE, 

MAMA“ 

 Gegužės 8 d. ESTRADINIO 

DAINAVIMO KONKURSAS 

„LIKSMIEJI PERLIUKAI  - 

2021“ 

 Gegužės pabaigai – DAINA-

FILMUKAS „LOVE 

YOURSELF“, „REPTIDE“, 

mažieji muzikantai – 

instrumentinis kūrinukas „DASY 

BELL“ 

 

Mokytojo kontaktai 

Tel. 8 612 52963 

 

andrius.krivickas@gmail.com 

 

Fb: Andrius Krivickas 

ZOOM ID 588-063-6648 

2. Dainos studija 

,,Kregždutė“ 

 mokytoja Eleonora 

Kirkilienė 

Užduotys bus teikiamos sinchroniniu, 

asinchroniniu ir mišriuoju būdu naudojant el. 

paštą, video, garso įrašus, žinutes programų 

ZOOM,  WhatsApp, Skype,  YouTube pagalba. 

Planuojama veikla mokantis nuotoliniu 

būdu: 

 2021 m. balandžio 15 -20 d. VII-

asis tarptautinis vaikų ir jaunimo 

vokalinis konkursas “MUZIKOS 

TALENTŲ LYGA 2021” 

 2021 m. balandžio 16 -17 d.  

TARPTAUTINS VAIKŲ IR JAUNIMO 

VOKALINĖS MUZIKOS 

KONKURSAS „GARSŲ PALETĖ“ 

 2021 m. gegužės 03 -07 d. 

Tel. 8 610 26803 

http://www.audiosauna.com/studio/


XI (nuotolinis) TARPTAUTINIS 

VAIKŲ IR JAUNIMO ESTRADINIO 

DAINAVIMO KONKURSAS 

LINKSMIEJI PERLIUKAI-2021“ 

 2021 m. gegužės  24 d.  Vokalo 

konkursas „PAVASARIO 

FIESTA 2021“ 

 2021 m. gegužės 23 d. 

II TARPTAUTINIS DŽIAZO 

VOKALISTŲ KONKURSAS „JAZZ 

WIND 2021“ 

 2021 m. gegužės  31 d. 

XX tarptautinis vokalistų konkursas 

,,Žvaigždžių sonata" (KAUNAS 

TALENT") 4 dalis. Pavasaris  

 2021 m. gegužės  27 d. 
The Aphrodite Voice – Cyprus 

International Vocal Competition was 

founded in 2021. CYPRUS 

 

Ugdytiniai pateiks mokytojui video arba 

tiesioginiu transliavimu atliktas solo 

užduotis arba atsiskaitys jiems priimtinu 

kitu būdu. Seks užsiėmimus, vykstančius 

sinchroniniu mokymosi būdu ir juose 

dalyvaus pagal galimybes. 

 

3. Šokių studija „Solo“, 

mokytoja Inga 

Krikščiukienė, 

koncertmeisterė 

Jurgita Jurevičienė 

Ugdymo priemonės: kompiuteris, planšetė, 

telefonas, gimnastikos kilimėlis, jogos kortelės. 

Ugdymo metodai: 

Individualus mokinių darbas. Įvairių programų 

pagalba mokiniams bus pateiktos jau paruoštos 

užduotys, o jas atlikti turės savarankiškai. 

Grupinis darbas (pratimų, jų derinių atlikimas su 

grupe kartu, prisijungus per spec. programas). 

Užsiėmimai vyks naudojant programas: 

www.zoom.us 

www.facebook.com 

Planuojama dalyvauti: 

 SUNNY & BENELUX ONLINE 

COMPETITION. Pasaulinės 

Kantri Šokių Federacijos (WCDF) 

online varžybos. 

 ONLINE linedance varžybos 

"Linedance Širdis " Vilnius. 

 Virtualus respublikinis šokių 

festivalis „Jaunystės vėjas – 

2021“ 

Tel. 8 685 83102 

mokosi@gmail.com 

 

Facebook paskyra:  

Šokių studija „Solo“ 
 

http://www.zoom.us/
http://www.facebook.com/
mailto:mokosi@gmail.com


www.messenger.com 
www.youtube.com  
www.tiktok.ocm 

Muzika užsiėmimams, foto ir kita medžiaga 

veikloms ir jų ataskaitai bus rengiama 

koncertmeisterės pagalba. 

 Virtualus šokių konkursas „ŠOK 

LAISVAI 2021“ 

 Virtualus festivalis-konkursas 

,,Virtual Dance 2021” 

 

Tarptautinei šokių dienai 

paminėti skirti pojektai: 

 Lietuvos asociacijos „Gimnastika 

visiems“ organizuojamas 

projektas „Nesustok šokti!“. 

 Šokio studijos ,,Šokantys 

bateliai“, Vilkaviškio ,,Aušros“ 

gimnazijos organizuojamas 

projektas ,,MES ŠOKAM“. 

 Vaikų kūrybynių darbų, gupių 

kmpozicijų kūrimas, fimavimas, 

video klipų montavimas. 

Ugdymas bus derinamas dirbant 

nuotoliniu ir kontaktiniu būdu, mažomis 

grupelėmis. 

Veikla bus fotografuojama, filmuojama ir 

talpinama į  socialinius tinklus. 

4. Šokių studija 

„Saulė“, 

mokytoja Ramutė 

Plonienė, 

koncertmeisterė 

Janina Kalendrienė 

Priemonės: kompiuteris, planšetė, mobilus 

telefonas. Bus skiriamos mokymosi užduotys, 

teikiama teorinė ir  praktinė medžiaga 

pasirinktoje virtualioje erdvėje. Vyks išmoktų 

šokių derinių kartojimas, improvizacinės 

pamokos, naujų žingsnių bei derinių mokymasis 

online, savarankiškos užduotys bus skiriamos 

naudojant YouTube, kūno stiprinimo ir 

lankstumo pratimai visai grupei – Zoom 

mokymo platformoje. Užduotys bus teikiamos 

sinchroniniu, asinchroniniu ir mišriuoju būdu, 

naudojant garso, vaizdo  įrašus, el. paštą, žinutes. 

Messenger, Viber, Skype,  YouTube,  Zoom 

Planuojama dalyvauti: 

 2021-04-29 

Virtualus  respublikinis 

šiuolaikinių šokių konkursas- 

festivalis „Gintarinis pavasaris 

2021” Klaipėda. 

 2021-04-29 Virtualus 

respublikinis šokių festivalis 

„Jaunystės vėjas – 2021“ Jonava. 

 2021-04-29 Respublikinis 

virtualus šokio konkursas „Šok 

laisvai 2021” Klaipėda. 

Tel. 8 610 438223 

ramutiaxx@gmail.com 

janina.kalendr@gmail.com 

 

Facebook paskyra: 

Ramutė Šokių Studija Saulė 

http://www.messenger.com/
http://www.youtube.com/
http://www.tiktok.ocm/
mailto:ramutiaxx@gmail.com
mailto:janina.kalendr@gmail.com


programose. Komunikacija su tėveliais vyks 

facebook, messenger sukurtose tėvelių grupėse.  

Muzika užsiėmimams, foto ir kita medžiaga 

veikloms ir jų ataskaitai parengiama 

koncertmeisterės pagalba. 

 2021-04-29 II asis „Virtual dance 

2021” festivalis konkursas 

Joniškis. 

 2021-04-30 Tarptautinis 

nuotolinis konkursas „The best” 

Vokietija. 

 2021-04-29 Virtualus 

respublikinis šokių festivalis 

„Šokanti pasaka” Vilkaviškis. 

 2021-04-30 V-asis Tarptautinis 

menų konkursas „Talented Kids” 

Baltarusija. 

 2021-04-29 Tarptautinės šokio 

dienos projektas ,,MES ŠOKAM!“ 

Ugdymas bus derinamas dirbant 

nuotoliniu ir kontaktiniu būdu, mažomis 

grupelėmis. 

Veikla bus fotografuojama, filmuojama ir 

talpinama į  socialinius tinklus. 

5. Dailės studija,                 

mokytoja Genė 

Brasienė 

Sukurtų „Facebook“ grupių MMN DAILĖS 

STUDIJA (4-9kl) ir MMN dailės studija (1-5kl) 

pagalba mokiniai gaus iš mokytojo užduotis, 

galės demonstruoti savo darbus, rengti virtualias 

piešinių parodas; kūrybos atlikimo eigą, galės 

konsultuotis su mokytoja ir bendrauti 

tarpusavyje. 

Užduotis mokytoja taip pat pateiks ir 

elektroniniu paštu bei Messenger žinučių 

pagalba. 

Moksleivių namų svetainėje 

www.moksleiviunamai.lt bus publikuojamos 

ugdytinių dailės kūrybinių darbų parodėlės. 

Balandžio mėn. planuojama dalyvauti: 

 respublikiniame mokinių 

kūrybinių darbų konkurse 

„Pravėriau vario vartelius”, kurį 

organizuoja Kretingos r., Salantų 

meno mokykla (pageidauja 

dalyvauti 7 vaikai). 

Gegužės mėn. planuojama dalyvauti: 

 kūrybinių darbų konkurse-

parodoje Stanislovo Riaubos 

premijai laimėti Plungėje. 

Facebook grupėse  ir toliau vaikai 

demonstruos įvykdytas užduotis, atsiųs 

eskizų ir užbaigtų darbų nuotraukas. 

Klausimų, pasitarimo, pokalbio ir 

diskusijos pagalba (el. paštas, messenger) 

išsiaiškins užduočių atlikimo eigą, 

pasiektus rezultatus. 

Tel. 8 618 53022 

genute.brasiene@gmail.com 

Facebook paskyra: 

MMN dailės studija (4-9kl) 

MMN dailės studija (1-5kl) 

 

http://www.moksleiviunamai.lt/
mailto:genute.brasiene@gmail.com


Mažiesiems ugdytiniams bendrauti padės 

tėveliai. 

Vaikai toliau kviečiami būti 

sveikatingumo projekto dalyviais 

„Sveikata visus metus“. Balandžio 

mėnesio tema „Juokas – vienintelis 

užkrečiamas dalykas, kurio nereikia 

bijoti ir saugotis“. 
 

6. „Žalioji“ studija, 

mokytoja Nijolė 

Plaušinienė 

Individualus ir grupės darbas elektroniniu paštu, 

FB grupėje, pokalbiai telefonu, tiesioginis 

bendravimas Messenger programos pagalba. 

Sukurta „Žaliosios“ studijos uždara moksleivių ir 

jų tėvų grupė FB, kur galima bus pademonstruoti 

ugdytinių kūrybinius darbus, kitas veiklas. 

Planuojama ruoštis ir dalyvauti: 

Balandžio mėn. renginiai: 

 Nuotraukų albumas „Mano 

draugė gamta“, skirtas pasaulinei 

Žemės dienai 

 Pažintinė popietė „Tu, Jurgeli, tu 

gražiasai, atrakinki tu žemelę, ir 

pašildyk tu saulelę“ 

 Akcija „Driežo kreipimasis į 

žmones“  

Nuotolinis bendravimas paremtas 

individualiais ir grupių pokalbiais, 

laiškais, nuotraukomis, aptarimais, 

veiklos analize. 

 

Tel. 8 682 54791 

n.plausiniene@gmail.com 

Facebook paskyra: 

„Žalioji" studija 

7. Studija „Smaližius“, 

mokytoja Laimutė 

Stonkuvienė 

Grupių ir individualus darbas vykdomas 

Facebook programoje sukurtoje grupėje 

STUDIJA SMALIŽIUS.  

Messenger žinučių pagalba ir elektroniniu paštu 

mokytoja komunikuoja su ugdytiniais ir jų 

tėvais: persiunčia informaciją, užduotis; teikia 

konsultacijas dėl  užduočių atlikimo. 

Balandžio ir gegužės mėnesiais vyks 

nuotolinis ugdymas. Pagal mokytojos 

pateiktas užduotis (pagal galimybę) 

ugdytiniai gamins ir fotografuos procesą , 

o foto įkels į FB bendrai diskusijai arba 

individualiai - mokytojai į Messenger 

žinutę. 

Balandžio mėn. planuojama veikla: 

 Atvelykio tradicijos ir patiekalai. 

 Dietinis ir vegetarinis 

maitinimas. 

 Desertai mamai : Tau, mama" 

Gegužės mėn.: 

Tel. 8 682 56695 

stonklaimute@gmail.com 

 

Facebook paskyra: 

STUDIJA SMALIŽIUS 

mailto:n.plausiniene@gmail.com


 Maisto produktų cheminė sudėtis 

ir kaloringumas. 

 Maisto produktų derinimas. 

 

Vyks grupės pokalbiai, žinių ir įgytų 

gebėjimų, darbo įspūdžių pasidalijimas, 

pokalbiai, diskusijos. 

Vaikai toliau kviečiami būti 

sveikatingumo projekto dalyviais 

„Sveikata visus metus“. Balandžio 

mėnesio tema „Juokas – vienintelis 

užkrečiamas dalykas, kurio nereikia 

bijoti ir saugotis“. 

 

8. Vaikų studija 

„Nykštukas“, 

mokytoja Laimutė 

Stonkuvienė, 

koncertmeisterė 

Jurgita Jurevičienė 

Užduotys (praktinės kūrybinės, muzikinės) 

pateikiamos rekomendacinio pobūdžio, 

pasirinktinai tėvelių nuožiūra. 

Bendraujama Fb sukurtoje uždaroje grupėje 

Vaikų studija Nykštukas. 

Atsižvelgiant į pageidavimus bus 

demonstruojami vaikų darbeliai Moksleivių 

namų internetinėje svetainėje. 

Nykštukams balandžio mėnesį 

planuojamos temos: 

 Mus supantys augalai ir gyvūnai. 

 Augame sveiki. 

 Tau, mano mamyte. 

Gegužės mėn.:  

 Mano augintinis. 

 Senelių ūkis. Naminiai gyvuliai ir 

paukščiai. 

 Laukiniai gyvūnai ir paukščiai. 

Fotonuotraukos, filmuota medžiaga ir 

pastebėjimai apie vaiko atliktus darbelius 

tėvelių nuožiūra siunčami į Fb grupę ar 

messenger pasidalinimui, diskusijai. 

Individualiai aptarti vaiko gebėjimus 

galima bus el. paštu ir telefono pokalbiu. 

Kūrybiniai darbeliai apie pavasarį. 

Vaikai toliau kviečiami būti 

sveikatingumo projekto dalyviais 

„Sveikata visus metus“. Balandžio 

mėnesio tema „Juokas – vienintelis 

užkrečiamas dalykas, kurio nereikia 

bijoti ir saugotis“. 

 

Tel. 8 682 56695 

stonklaimute@gmail.com 

 

Facebook paskyra: 

Vaikų studija Nykštukas 

mailto:stonklaimute@gmail.com


9. Vaikų studija 

,,Gandro namas“- 

Muzikos žaismas, 

mokytoja Jurgita  

Jurevičienė 

Užduotys bus teikiamos mišriuoju  nuotolinio 

ugdymo būdu Facebook grupėje, Messenger 

žinutėmis, nuotraukų, aprašymų, video, garso 

įrašų pateikimu. Priemonės ugdytiniams 

parenkamos lengvai randant namų buityje ir 

lengvai pasigaminant. 

Balandžio mėnesį planuojama: 

 Dainelių ir ritminių judesių 

mokymas nuotoliniu būdu. 

Vyks studijos vaikų nuotaikingas 

tikslingas užimtumas, ugdymas namų  

karantino metu, socializacija 

informacinių technologijų pagalba. 

Refleksijos būdai: nuotraukos, video, 

komentarai, klausimai-atsakymai 

tarpusavyje ir su mokytoju. 

 

Tel. 8 686 93264 

Facebook paskyra: 

Gandro namas 

 

Vaikų studija 

,,Gandro namas“- 

„Aš ir žaidimas“, 

mokytoja Justina 

Petrikaitė-Gedutienė 

Užduotys bus teikiamos įvairiais  nuotolinio 

ugdymo būdais Facebook grupėje: Messenger 

žinutėmis, nuotraukų, aprašymų, video, nuorodų 

į atitinkamus interneto puslapius pateikimu. 

Balandžio mėnesį planuojamos temos: 

 Piešimas ir įvairūs kūrybiniai 

darbeliai pavasario tematika. 

 Spalvų ir faktūrų, randamų namų 

buityje, pažinimas ir žaidimai. 

Messenger žinučių ir video pagalba vaikų 

tėveliai pademonstruos, kaip sekėsi atlikti 

namuose kūrybines ir žaidybines 

užduotėles, kokiomis priemonėmis 

naudojosi. Pasidalins įspūdžiais, 

padiskutuos su mokytoja apie teigiamas ir 

kitokias vaikų emocijas, įgūdžius. 

Tel. 8 626 84140 

 

Facebook paskyra: 

Gandro namas 

 

Vaikų studija 

„Gandro namas“- 

„Judesys ir 

emocijos“, 

mokytoja 

Justina Petrikaitė-

Gedutienė 

Ugdymo priemonės naudojamos tokios, kurias 

galimai ugdytiniai turi savo namuose (pvz.: 

kamuolys, kilimėlis, skalbinių segtukas, 

dubenėlis ir pan.). Jos parenkamos ir siūlomos 

atsižvelgiant į ugdymo proceso temų 

išplanavimą. 

Socialinio tinklo Facebook tikslinėje grupėje bus 

pateikiamas siūlomų užduočių aprašymas, video 

įrašas su demonstruojamomis užduotimis. 

Ugdytiniai kartu su tėveliais jiems patogiu laiku 

(asinchroninis mokymo būdas) turės galimybę 

įrašus peržiūrėti ir atlikti užduotis. 

Planuojama nuotolinė veikla: 

 Mankštos pratimai, imituojantys 

pavasarinius namų ūkio darbus. 

 Paukštelių ir drugelių imitaciniai 

skraidymo judesiai. 

Peržiūrėjus įrašus ir atlikus juose 

pateiktas užduotis, laukiami ugdytinių 

tėvų atsiliepimai, kaip sekėsi atlikti 

užduotis, bus vykdomas konsultavimas ir 

diskusijos. Bendro susitarimo atveju tėvai 

gali filmuoti savo vaikus užduoties 

atlikimo metu ir taip reflektuoti su 

mokytoju. 

Tel. 8 610 29070 

petrikaitegedutiene@gmail.com 

 

Facebook paskyra: 

Gandro namas 

 

Pokalbių su tėvais metu gali 

keistis užduoties pateikimo 

būdai ir refleksijos būdai. 

Studija „Gandro 

namas“- 

Individualus darbas. Bus pateiktos jau paruoštos 

užduotys: kaip atlikti darbelius iš priemonių, 

Balandžio mėnesį planuojamas nuotolinis 

ugdymas demonstruojant įvairius 

Tel. 8 685 83102 

mokosi@gmail.com 

mailto:petrikaitegedutiene@gmail.com
mailto:mokosi@gmail.com


 „Miklios rankelės, 

greitos kojelės“, 

mokytoja Inga 

Krikščiukienė 

kurias turim namie, pirštukų mankštelės, šokių 

judesiai. Atlikimas savarankiškas. Užsiėmimai 

vyks naudojant programas: 

www.facebook.com 

www.messenger.com 
www.youtube.com 

smulkiosios motorikos ir sensorikos 

pratimus, žaidimus, panaudojant namų 

buities daiktus, žaislus, saugius vaikams 

virtuvės įrankius. 

 

Tėvai atliktus darbus filmuos, fotografuos 

ir įrašus talpins į studijos grupę. 

 

Facebook paskyra: 

Gandro namas 

 

10. Teatro studija        

„Atžalynas“, 

mokytoja Daiva 

Jaškulienė 

1. Nuotolinės pamokos su grupėmis nurodytu 

darbo laiku Zoom platformoje. 

2. Ugdymo proceso metu mokymosi medžiaga 

pateikiama iš asmeninio archyvo ir video 

formatu iš www.youtube.com.  

3. Padalomoji medžiaga pateikiama tiesiogiai 

Facebook Messenger sukurtose grupėse.  

Palnuojama nuotolinio ugdymo veikla: 

 Spektaklių personažų kūrimas 

grupėse, dialogas, monologas. 

Toliau vykdomas individualus ir grupinis 

nuotolinis, kontaktinis kūrybinis darbas, 

vaidmenų rengimas spektakliams. 

 

Mokytojos kontaktai: 

Tel. 868375183 

 daivast@inbox.lt 

Facebook paskyra: 

Daiva Jaškulienė 

ZOOM ID: 898-322-3572 

11 Kompiuterinis 

ugdymas-robotika, 

mokytojas Rolandas 

Mikulskis 

 

Visos užduotys  pateikiamos per 
classroom.google.com 

 

Planuojamas gegužės mėn. vaikų atliktų 

darbų pristatymas „Informacinės 

technologijos popamokinėje veikloje”. 

 
Atliktas užduotis moksleiviai talpina toje 

pačioje classroom.google.com platformoje. 

Visi įvertinimai ir pastebėjimai bus 

matomi classroom.google.com aplinkoje. 

 

Moksleiviai konsultuojami 

Zoom, teamviewer, telefono ir 

el. pašto programų pagalba. 

12. Renginių 

organizavimo studija 

„Akimirka“, 

mokytoja Stasė 

Barkuvienė 

Tiesioginis bendravimas Messenger programos 

pagalba: video konferencijų būdu, žinučių ir 

pokalbių pagalba. 

Sukurta uždara grupė „Akimirka“ Messenger 

programoje. 

Gegužės flašmobas „Susitikimas“ – 

organizuojamas bendras Moksleivių 

namų studijų susibūrimas. 

Bus vykdoma tiesioginė žodinė 

komunikacija grupėje: diskusija, 

aptarimai, mokomosios medžiagos 

analizė. 

Tel. 8 612 53834 

Messenger grupė AKIMIRKA 

 

http://www.facebook.com/
http://www.messenger.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
mailto:daivast@inbox.lt

