


PROJEKTO TIKSLAS

Didinti 1–4 klasių gabių vaikų  ugdymo 
veiksmingumą. Skatinti ugdytinių kūrybišką 

gamtamokslinį ugdymą. Plėsti istorines žinias.



PROJEKTO DARBO GRUPĖ

Laima Steponavičienė – vadovė
Jūratė Lipinskienė
Milda Mikulienė



2018m. balandžio 19 diena

Klaipėdos miesto mokyklų  4 klasių 
mokinių 

GAMTAMOKSLINIO UGDYMO  
OLIMPIADA



Į olimpiadą susirinko 18 –ka miesto 
mokyklų mokinių.

Darbus vertino kompetetinga komisija
Mūsų mokyklos 4kl. mokiniai 

Greta Bukauskaitė užėmė VII vietą.
Matas Razutis VIII vietą.



Mokytoja J.Lipinkienė

( „Versmės“ prog.)

M.Mikulienė

( „Versmės“ progimnazija)

Irena Savickaja

( L.Stulpino progimnazija)

Komisijos pirmininkė

Laima Steponavičienė 
(„Versmės“ progimnazija)





2018m. balandžio 3 diena

Mokykloje lankėsi socialiniai partneriai 
lopšelių- darželių 

vaikučiai ir auklėtojos.
Atvyko svečių iš „Sakalėlio“, „Rūtos“,

„Dobiliuko“ lopšelio darželio













2018m. Kovo 8 diena

Klaipėdos miesto „Versmės“ 
progimnazijos  4 klasių mokinių 

GAMTAMOKSLINIO UGDYMO  
OLIMPIADA



Gamtos pažinimo, istorijos,                     
geografijos žinias pasitikrino 22 

mokyklos ketvirtokai.

Daugiausiai taškų surinko ir
laimėjo 

1-ąją vietą- Matas Razutis -4d klasė
( mokyt.Ina Viskontaitė)

2-ąją vietą- Greta Bukauskaitė 4d klasė
( mokyt. Ina Viskontaitė)

3-ąją vietą- Norberta Budginaitė 4b klasė 
( mokyt. Jūratė Lipinskienė)







2018m. lapkričio 29 d.

„Jaunasis tyrėjas“.

Vaikai pademonstravo daugiau nei 

30 bandymų ir eksperimentų! 

Buvo daug įspūdžių, daug nuostabos

ir begalė gerų emocijų. 

Dėkojame jauniesiems tyrėjams,

juos ruošusioms mokytojoms.



Projekto akimirkos



Projekto akimirkos



Projekto akimirkos







2018m.vasario 12d.
Projektas

„VERIU VĖRINĮ IŠ LIETUVOS 
PERLŲ“

Projekto akimirkos

























Dėkojame 
mokytojoms

Nelitai Gedminienei,
Virginijai Petrikienei, 
Dalei Jurkienei



Projektas „Sveika gyvensena – gyvenimo 
būdas nuo vaikystės“

Tikslas

Ugdyti vaikų teigiamą požiūrį į sportą bei į sveiką 
gyvenimo būdą.



2017-10-26

Integruota 
pamoka 3a kl.
„Vitaminai“

Dėkojam mokytojai
Irenai Erniulienei







3a klasės mokiniai 
gamino sveikas salotas
ir mišraines.









2017-12-06

3a klasės mokiniai lankėsi
Klaipėdos LAM. 
Trenerės papasakojo apie
lengvąją atletiką, pravedė
pamoką ir paaiškino  kaip
sportuoti, kad visada 
būtum sveikas.
Dėkojame trenerėms 











Projektas „Aš- gamtos vaikas“
Tikslas

Skatinti jaunosios kartos atsakingą požiūrį į gamtos 
išteklių saugojimą, ekologinį sąmoningumą ir 

draugišką aplinkai elgesį.



2017-09-29

2c klasės mokinių
edukacinės išvykos į
J. Piščikienės
(uogų) ūkį „Kupeta“.
akimirkos










