


PROJEKTO TIKSLAS

Sudaryti galimybę mokiniams įsitraukti į kūrybinę, 
eksperimentinę, pažintinę, ekologinę veiklą, ugdant 
jų gamtamokslines kompetencijas.



PROJEKTO UŽDAVINIAI
1.  Formuoti gebėjimus kelti hipotezes, daryti 
išvadas.
2.  Puoselėti ugdytinių norą drąsiai 
eksperimentuoti, stebėti, mąstyti.
3.  Skatinti pilietiškumą ir pagarbą šaliai, jos 
istorijai.
4.  Skiepyti meilę gamtai.
5.  Mokyti naudotis informacinėmis 
technologijomis.



PROJEKTO DARBO GRUPĖ

Laima Steponavičienė – vadovė
Jūratė Lipinskienė
Nelita Gedminienė
Dale Jurkienė
Virginija Petrikienė
Milda Mikulienė



Projektas „Gyvūnas- geriausias žmogaus 
draugas.“

Paskaita „ Kano terapija ugdymo procese.‘‘
Mokykloje lankėsi ir pravedė pamokas su Maltiečių 

šunimis kaniterapeutės Loreta Jurkuvienė
Alva Survilienė





)













Kūrybinių darbų projektas
„Vandeny ir prie vandens.“

Ačiū mokytojoms 
D. Jurkienei ir V. Petrikienei

ir visiems dalyvavusiems mokiniams.











Kūrybinių darbų projektas
„Mano mylimiausias gyvūnas“

.
Ačiū mokytojai Jūratei Lipinskienei

ir mokiniams









Klaipėdos regioninė 1-4 kl. mokinių 
konferencija

„ Žinau, moku, galiu“ 

Ačiū renginio organizatorėms
Laimai Steponavičienei

Nelitai Gedminienei























Stendas , skirtas vandens dienai 
paminėti

„ Ar žinai?“ 







Balandžio 4 dieną mokykloje vyko 

Bandymų -eksperimentų
diena











Velykinės puokštės paroda







Paskaita „ Daiktai prikelti naujam 
gyvenimui“

Paskaitą skaitė Klaipėdos verslo 
kolegijos dėstytoja

Rūta Tamašauskienė









.
4 a klasės komanda dalyvavo miesto 

mokyklų konkurse
„ Moksliukų kovos“

2019-05-24
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