
Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla

PROJEKTAS

Ugdymas netradicinėje aplinkoje 
„AUGU LIETUVOJE“





 „Vaikas, mokomas vien tik mokykloje, panašus į vandenį, laikomą ąsotyje, toks 
įrėmintas... Vaikas už mokyklos ribų – kaip vanduo, krentantis lietumi: jis įsiskverbia visur, 
viską pamato, įsigeria. Paskui reflektuodamas vėl garuoja, vėl virsta idėjų, gyvenimo, 
potyrių debesimi. Ar verta debesis uždaryti ąsočiuose? Ir tada net klausimas nekyla, kaip 
jaučiasi debesis ąsotyje. Manau, jaučiasi ne debesimi, o bala žino kuo“, – sako Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė Jūratė Litvinaitė.

Mokyklos visame pasaulyje siekia tų pačių tikslų, tačiau būdai, kaip to siekiama, yra 
labai įvairūs. Vienas iš svarbiausių ugdymo tikslų yra žinios. Tai yra įrankis, kuris mums 
padeda realizuoti savo gebėjimus. Tačiau jei neturėsime gebėjimų, jokios žinios nepadės. 
Asmenybei augti reikia sąlygų bendrauti, kurti, grožėtis, būti atsakingam... Reikia norėti 
ir galėti pažinti save, aplinką, kitus, gebėti pamatyti ir žvelgti į pasaulį savaip. Pajausti ir 
suprasti, kad galiu augti kitaip kasdien, – ne vien kūnu, bet ir mintimis, žodžiais, darbais.

Projektu „Augu Lietuvoje“ ieškojome veiklų netradicinėse aplinkose, visi drauge 
sutarėme ir siekėme kūrybingai pažvelgti į ugdymo procesą, ieškojome bendrystės su 
socialiniais partneriais, atradome vietų bei veiklų kurti ir būti atsakingais.

Siekėme ugdyti pilietiškumą, bendrąsias kompetencijas, sudarydami didesnes gali-
mybes kūrybiškumui plėtotis, siedami ugdymą su gyvenimu. Turtinome ugdymo procesą, 
supažindindami mokinius su įvairiomis kultūrinėmis erdvėmis, su mokyklos gyve-
nimu, išsaugodami jos tradicijas, skatinome pažinti savo gyvenamąją aplinką, Lietuvą ir 
puoselėjome jos tradicijas.

Projektu buvo siekiama pasirengti ir organizuoti veiklas mokinių mokymui(si) 
netradicinėse aplinkose, kad kuo daugiau jų galėtų prisiliesti prie gyvosios istorijos, 
domėtųsi socialine, kultūrine, gamtine aplinka, savo krašto istorija, senolių buitimi ir gy-
venimo būdu, praktiškai susipažintų su amatais.

Tikiu, kad šiuo projektu sudarėme sąlygas ugdytiniams augti mąstančia, kuriančia, 
bendraujančia, netradicinėse veiklose save išreiškiančia ir įprasminančia asmenybe. 

Tegul šios knygos puslapiai apie tai Jums papasakoja...

Direktorė Rita



PROJEKTO TIKSLAS:
sudaryti sąlygas mokiniui augti mąstančia, kuriančia, bendraujančia, įvairiapusiškose veiklose 
save išreiškiančia ir įprasminančia asmenybe.

PROJEKTAS VYKDOMAS: nuo 2018 m. vasario mėn. iki 2019 m. vasario mėn.

PROJEKTAS APIMA TEMAS:
 1. Žmogus.
 2. Gamta.
 3. Tautos kultūra.

PROJEKTO DALYVIAI: 
 1. Ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių vaikai, mokytojai.
 2. Pradinių klasių mokiniai ir mokytojai.
 3. 5–10 klasių mokiniai ir mokytojai.

PROJEKTO REZULTATAS:
 1. Veiklų pristatymas mokyklos bendruomenei 2019 m. vasario mėn.
 2. Knyga apie projektą.
 3. Informacija apie projekto eigą skelbiama www.labunavosmokykla.lt
 4. Straipsniai, projekto viešinimas rajoninėje, respublikinėje spaudoje.

PROJEKTO SOCIALINIAI PARTNERIAI: Labūnavos kultūros centras,  Pelėdnagių, Nociūnų 
bendruomenių centrai, Pelėdnagių seniūnija, Labūnavos ŽŪB, Labūnavos senelių globos namai 
„Smiltelė“, Kėdainių r. savivaldybės  visuomenės sveikatos biuras, Kėdainių r. savivaldybės Mika-
lojaus Daukšos viešoji biblioteka, Kėdainių krašto muziejus.

PROJEKTO ORGANIZATORIUS: Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla.

PROJEKTO INICIATORIUS:  mokyklos direktorė Rita Karnilavičienė.

PROJEKTO KOORDINATORIAI:
Galinienė Sandra – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.
Kaciucevičienė Aušra – Pelėdnagių mokyklos–darželio „Dobiliukas“ skyriaus vadovė.
Matonienė Vilma – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė.
Steiblienė Nijolė – lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja.
Vaitiekūnienė Jurgita – direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui, pradinių klasių mokytoja 
metodininkė.
Vėlienė Vaida – tikybos vyresnioji mokytoja, bibliotekininkė.



ŽMOGUS
„DRUGELIŲ“ GRUPĖS VAIKAI „DARĖ“ SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ 
BANGĄ PER KĖDAINIUS

Nuotaikingai balandžio 26 dieną Didžiosios Rinkos aikštėje daugybė rajono darželinukų, 
mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos specialistų, taip pat ir rajono vadovai bei 
savivaldybės administracijos atstovai minėjo dvi progas: Lietuvos valstybės 100-metį ir 
sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos 25-metį.

Ir mūsų „Dobiliuko“ skyriaus mažieji „Drugelių“ grupės vaikai „darė“ sveikatą stiprinančių 
mokyklų bangą per Kėdainius. Vaikai atsakingai ruošė prisistatymą. Kalbėdamiesi, žaisdami 
ir mokydamiesi eiles stengėsi suprasti pagrindinius sveikatos stiprinimo principus. O 
balandžio 26 dienos rytą, neišsigandę vėsaus oro, su gera nuotaika, pasipuošę spalvotais 
marškinėliais su „Dobiliuko“ emblema, prisirišę prie rankyčių balionus, žygiavo Kėdainių 
miesto Didžiąja gatve ir kėlė triukšmą! Didžiosios Rinkos aikštėje pademonstravo savo 
paruoštą prisistatymą. Šokdami, dainuodami ir sportuodami padėjo kitiems prisistatyti. 
Kartu su visais dainuodami Marijono Mikutavičiaus dainą „Ar mylit ją jūs?“ į dangų paleido 
trijų spalvų balionus. 

Bendra veikla padėjo suprasti, kad ir patys mažiausieji gali prisidėti prie sveikos ir tvirtos 
Lietuvos kūrimo.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Adomaitienė 



Labūnavos pagrindinės mokyklos „Ąžuoliuko“ skyriaus  priešmokyklinės „Bitučių“ 
grupės vaikai ir pirmokai kartu su savo mokytojomis Audrone Varkaliene, Jurgita 
Vaitiekūniene ir Rita Kučiauskiene jau ne pirmą kartą lankėsi  Labūnavos senelių globos 
namuose „Smiltelė“. Šį kartą paminėjo pyragų dieną. Prie gražios akcijos prisidėjo tėveliai, 
senovinių naminių pyragų prikepė Meidos ir Martynos prosenelė Regina Plančiūnienė. 
Vaikučiai seneliams deklamavo eiles, šoko, dainavo. Padovanojo šypseną ir gerą nuotaiką. 
Seneliai bendraudami su mažaisiais pralinksmėjo, tapo žvalesni. Ne tik seneliai, bet ir 
„Smiltelės“ darbuotojai džiaugėsi vaikų apsilankymu ir programėle, visi kartu vaišinosi 
gardžiais pyragais.

Meninio ugdymo mokytoja Rita Kučiauskienė

SVEČIUOSE PAS SENELIUS



Pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos programose yra išskirtos temos, skirtos susipažinti su 
ūkininko darbu. Jokūbo tėveliai ūkininkai, tad apsilankėme jų smulkiame gyvulininkystės 
ūkyje.

Susipažinome su pastatais, padargais, darbais, kuriuos kasdien dirba ūkininkas, 
uždavėme jiems rūpimus klausimus. Apžiūrėjome laikomus gyvulius – arklius, karves, avis 
bei paukščius. Kartu su Jokūbo tėčiu vaikai aptarė, ko gyvuliukams reikia, kad jie būtų 
tokie sveiki ir prižiūrėti. Didžiausią įspūdį vaikams paliko besiritantys viščiukai. 

Susėdę pievelėje susipažinome su vadovėliuose pateiktais faktais apie šiuolaikinio 
ūkininko gyvenimą, lyginome su veikla ir aplinka, kurią pastebėjome aplinkui, aptarėme 
panašumus ir skirtumus. Dauguma vaikų pirmą kartą savo gyvenime glostė karvę, arklį, 
laikė rankose spurdantį viščiuką.

Į klasę grįžome smagūs, pilni įspūdžių ir nusiteikę būti Lietuvos ūkininkais.

2-os klasės mokytoja  Diana Dovydavičiūtė

ŪKININKO LABAS RYTAS



2018 m. gegužės  23 d.  7-os klasės mokiniai  kartu su lietuvių kalbos ir literatūros moky-
toja Nijole Steibliene, dailės mokytoja Jolanta Smalskiene bei muzikos mokytoja Edita 
Markevičiene vyko į Kaune esantį M.K.Čiurlionio dailės muziejų. 

Atvykus mus maloniai pasitiko muziejaus darbuotoja, kuri  supažindino  su dailininko 
kūryba, vedžiojo po muziejų bei vedė edukacinį užsiėmimą.

Peržiūrėjus M.K.Čiurlionio darbų parodą, muziejaus darbuotoja pateikė mokiniams 
užduotį. Iš stebėtų piešinių mokiniai turėjo pasirinkti kokį nors simbolį ir pavaizduoti savo 
kūrinėlyje, nekopijuojant dailininko darbo. Po to kiekvienas pristatė savo darbelius ir pa-
komentavo. Vaikų mintys ir piešiniai buvo originalūs.

Mokiniams buvo įdomu ne tik klausytis apie menininko paveikslų reikšmes, bet ir pasik-
lausyti jo įspūdingo grožio simfoninių poemų ,,Miške‘‘ ir ,,Jūra“. Kūrinius klausėme spe-
cialioje salėje.

Keliaudami per M.K.Čiurlionio galeriją,  susipažinome su didžiuoju Lietuvos kūrėju ki-
taip, sužinojome, kaip M.K.Čiurlionis suvokė patriotizmą, kokia aktyvi ir įvairiapusiška 
buvo jo kultūrinė veikla, kas buvo jo draugai ir bendražygiai, kokių nuotykių ir kuriozų jis 
patyrė dirbdamas Lietuvos labui.

Muzikos mokytoja Edita Markevičienė

INTEGRUOTA LIETUVIŲ KALBOS – MUZIKOS – DAILĖS PAMOKA
Kauno M.K.Čiurlionio dailės muziejuje
„M.K.Čiurlionio darbai, skirti Lietuvai“



2018 metais kovo – gegužės mėnesiais kartu su 5–10 
klasių mokiniais vykdėme projektą, kurio tikslas atskleisti 
Lietuvos bažnyčių grožį, išskirtinumą, meninę vertę. Svarbu 
buvo ne tik bažnyčias aprašyti, bet ir keletą jų pamatyti rea-
liai.

Mokiniai rinko informaciją apie skirtingas 100 bažnyčių 
iš įvairių Lietuvos vietovių, jas aprašė, susistemino bei įkėlė 
nuotraukas. Visą sukauptą medžiagą susegėme į segtuvą, 
kuris patalpintas mokyklos bibliotekoje. O gegužės 8 d. 
nusprendėme pakeliauti po savo kraštą ir aplankyti ne tik 
krikščionių katalikų, bet ir kitų religijų bažnyčias. Vadovau-
jant gidei bei daugiakultūrio centro vadovei Audronei 
Pečiulytei,  aplankėme žydų sinagogą, krikščionių reformatų 
bažnyčią, Šv. Juozapo katalikų bažnyčią ir net rusų cerkvę.

Mokiniai liko sužavėti vaizdingu gidės pasakojimu, 
bažnyčių išskirtinumu, vidaus ir išorės puošnumu, 
įspūdingomis kiekvienos bažnyčios istorijomis. 

Visi džiaugėsi savo įdėtu darbu bei suprato, kaip svarbu 
gerbti įvairių žmonių tikėjimo pasirinkimą. 

Tikybos  mokytoja Vaida Vėlienė

100 LIETUVOS BAŽNYČIŲ: ATGAIVA ŽMOGAUS SIELAI



2018 m. balandžio 11 dieną kartu su Labūnavos pagrindinės mokyklos 8-os klasės mo-
kiniais apsilankėme Kėdainių VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto žmonėms“. Tai 
namai, kurie teikia neįgaliesiems nuolatinio pobūdžio paslaugas, kurios atkuria bei pa-
laiko neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didina savarankiškumą ir 
užimtumą bei suteikia galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime. Nuoširdžiu bendravimu 
kuriama draugiška atmosfera, įgyjamas gyventojų pasitikėjimas. Gyventojams sudarytos 
visos sąlygos gyventi kasdienį gyvenimą atsižvelgiant į jų sveikatos būklę ir savarankiškumo 
lygį. 

Mus pasitiko šių namų direktorė Asta Rekštienė ir maloniai sutiko papasakoti ir parodyti, 
kaip šie žmonės gyvena. Mokiniai pamatė jų poilsio kambarį, kuriame šių namų gyventojai 
žiūri televizorių, klausosi muzikos, bendrauja tarpusavyje. Taip pat apžiūrėjome ir buitines 
patalpas, kur jie patys gaminasi maistą, skalbia, lygina. Asta mums paaiškino, kad nors jie  
šiek  tiek ir  kitokie nei mes, tačiau turi tuos pačius poreikius. 

Kaip ir kasdien, taip ir tą dieną, kai pas juos viešėjom, vyko neįgaliųjų rankdarbių būrelis, 
kurį vedė Virginija Gaučienė.

Tądien visi kartu išbandėme origamio techniką. Gaminome gėlytes su koteliais, kai ku-
rie mokiniai taip pat pasigamino knygoms skirtukų. 

Ne tik vaikus, tačiau ir mane nustebino jų visų gebėjimai. Kokius gražius bei  šiltus dar-
belius jie gamina savo rankomis. Žinoma, kartu su Virginijos pagalba.  

Džiaugiuosi, jog ši pažintis buvo abiems pusėms naudinga. Šių namų  gyventojams la-
bai svarbus bendravimas, jie labai džiaugiasi galėdami pasikalbėti apie savo kasdienybę, 
pomėgius, parodyti savo rankdarbius.  O mokiniai po šios pažinties suprato, kad žmonės 
su negalia, kaip ir kiti asmenys, turi tokias pat teises į orumą, nepriklausomą gyvenimą, jie 
taip pat nusipelno visavertiškai dalyvauti socialiniame gyvenime (JT).

Socialinė pedagogė Jovita Kalinauskienė

8-os KLASĖS MOKINIŲ PAŽINTIS 
SU „GYVENIMO NAMAIS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONĖMS“



Fizikos žinios visada buvo ir yra reikalingos 
žmonėms. Iki šiol žmoniją stebina fizikų atradimai, 
kurių dėka nueita nuo sverto iki šiuolaikinio keltu-
vo, nuo vandens rato iki branduolinių jėgainių, nuo 
dviračio iki moderniausios aviacijos. 

Lietuva – lazerių šalis. Lietuviški lazeriai naudojami 
Europos medicinos, automobilių pramonės, Japoni-
jos mikroelektronikos įmonėse, juos vertina JAV 
saulės baterijų gamintojai, tačiau nedaugelis žino apie 
Prienų rajone, Pociūnuose, įsikūrusios  UAB „Sportinė 
aviacija ir Ko“ veiklą. Tai vienintelė iš Baltijos šalių 
įmonė, užsiimanti  sklandytuvų, motosklandytuvų 
projektavimu ir gamyba. Lietuviškų sklandytuvų ke-

FIZIKOS VYSTYMOSI RAIDA LIETUVOJE – TAUTOS KULTŪROS ATSPINDYS

liai driekiasi per visą pasaulį. 
Artimai su aviacija susiję ir Kėdainiai: juose įsteigta B. Oškinio vaikų aviacijos mokykla, ku-

rioje apsilankė Labūnavos pagrindinės mokyklos aštuntokai ir dešimtokai. Pažiūrėję skaid- 
res, mokiniai sužinojo apie pagrindines aeronautikos rūšis, įrenginių veikimo principus, 
ryšį tarp aviacijos ir Archimedo jėgos, susipažino su B. Oškinio, kitų Lietuvos ir pasaulio 
aviatorių darbais, buvo pademonstruotas mokyklos darbuotojų sukurtas filmas, kuris  pa-
sakojo apie B. Oškinio vaikų aviacijos mokyklos  istoriją, veiklą, pasiekimus.

Teorija neatskiriama nuo eksperimento, todėl bandymų gausa dar labiau papildė 
mokinių žinias. Dalyvaudami projektinėje veikloje, įsitikinome, kad fizika – mokslas, tirian-
tis gamtoje vykstančius reiškinius, yra labai senas, bet kartu be galo jaunas bei modernus.

Fizikos mokytoja Alma Valonienė



2018 m. gegužės 17  dieną mokytojai Jovita Kalinauskienė 
ir Steponas Samalius kartu su Labūnavos pagrindinės mokyk-
los devintos ir dešimtos klasių mokiniais apsilankė Kėdainių 
trąšų gamykloje AB „Lifosa“.  Paskirtas gidas  papasakojo, 
kad bendrovėje pagaminta produkcija pasiekia 40 pasaulio 
šalių. Lietuvos ūkiai nuperka vos apie vieną procentą. Visa 
kita produkcija išvežama į Europos, Azijos, Afrikos šalis, 
pasiekia net tolimąją Australiją. 

Tikslas – ištirti pačios judriausios 
Labūnavos gatvės mašinų srautą ir 
oro užterštumą.

Judriausioje Kruopių gatvėje 
skaičiavome pravažiuojančių maši-
nų skaičių. Paskaičiavus vidurkį, 
sužinojome, kad vidutiniškai per 
valandą pravažiuoja apie 400 auto-
mobilių (piko valandomis). Panau-
dojus formulę ir paskaičiavus anglies 
monoksido kiekį mg/m3   gavome 12 
mg/m3 . Norma yra 5 mg/m3.

Todėl šioje gatvėje oro užterštumas 
viršijamas 2,4 karto.

Tyrimą vykdė 10-os klasės mokiniai 
ir matematikos mokytoja 

Virginija Pauliukaitienė

9–10 KLASIŲ MOKINIŲ PAŽINTINĖ KELIONĖ 
Į KĖDAINIŲ TRAŠŲ GAMYKLĄ  AB  „LIFOSA“

Pradedamas statyti naujas tirpių trąšų cechas. Pasak gido, dešimtmečius Kėdainiuose 
gaminamos diamonio fosfato trąšos ištirpsta, tačiau palieka nuosėdų vandenyje. Jos 
dažniausiai beriamos laukuose ir pamažu tirpsta, maitindamos augalus. Naujame ceche 
bus gaminamos tokios trąšos, kurios visiškai ištirps, nepalikdamos nuosėdų. Jos tiks nau-
doti kapiliarinėse laistymo sistemose (tokios daugiausia naudojamos šiltnamiuose, sauso 
klimato šalyse – kai kur laukuose). Kiekvienas mokinys gavo dovanų po maišelį naujųjų 
tirpiųjų trąšų.

Įdomiausia ekskursijos vieta – baltieji fosfogipso kalnai. Jie išaugę 84 metrus nuo žemės 
paviršiaus ir kasdien papildomi. Iš cecho iki kalnų prieigos gamybos metu susidaranti at-
lieka fosfogipsas gabenamas bene ilgiausiu Lietuvoje 800 metrų transporteriu, o toliau 
– didžiuliais Volvo sunkvežimiais. Dabar baltieji kalnai iškilę 15 metrų aukščiau kadaise 
buvusio lynų kelio. Greta kalnų ruošiamas plotas naujai fosfogipso sąvartai. 

Kiekvienas ekskursijoje dalyvavęs mokinys  išgirdo tai, kas jam įdomu: ir apie gamybą, 
ir apie darbo sąlygas.

Chemijos mokytojas Steponas Samalius

TYRIMAS „LABŪNAVOS GATVIŲ UŽTERŠTUMAS IR POVEIKIS SVEIKATAI“



Labūnavos pagrindinės mokyklos „Ąžuoliuko“ skyriaus „Bitučių“ grupės ugdytiniai 
kartu su priešmokyklinio ugdymo vyresniąja mokytoja Audrone Varkaliene dalyvavo res-
publikiniame projekte „Nežinau, kada pumpuras gimsta, gilėj ąžuolas miega – žinau“. Pro-
jekto tikslas – suburti visos Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigas kilniam tikslui – iš gilės 
išauginti ąžuolo sodinuką ir pasodinti jį pasirinktoje vietoje. Projekto pradžia – 2018 m. 
vasario 16 d. Projekto pabaiga – 2018 m. lapkričio 30 d. 

Vos tik prašvitus pirmiems pavasario spinduliams ir nutirpus sniegui, „Bitučių“ grupės 
vaikai bėgo į parką rinkti gilių. Surinkę jas daigino, sodino į indelius, nes kiekvienas norėjo 
užauginti savo ąžuoliuką. Taip pat vaikai susipažino su ąžuolo augimo ir vystymosi ciklu. 
Visą vasarą sodinukai reikalavo dėmesio ir meilės. O sulaukę rudens, išrinkome vieną, 
patį didžiausią ąžuoliuką ir pasodinome šalia didelio ąžuolo, kad jis kuo greičiau užaugtų. 
Padedami ilgametės buvusios įstaigos darbuotojos, poetės Aldonos Volodkienės, 
sukūrėme eilėraštį ir dainelę. Juose atsispindėjo visa veikla nuo gilės sudaiginimo, daigelio 
puoselėjimo iki sodinuko pasodinimo į nuolatinę jo augimo vietą. 

Labai džiaugiamės nors maža dalele prisidėję prie Lietuvos 100-mečio ąžuolyno sodi-
nimo.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Audronė Varkalienė

GAMTA
MAŽŲJŲ „ĄŽUOLIUKŲ“ DOVANA LIETUVOS 100-MEČIUI



Kovo 22-oji – Pasaulinė vandens diena. Prisidėdami prie projekto „Ką papasakos lie- 
taus lašelis?“, Labūnavos pagrindinės mokyklos Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriaus 
priešmokyklinės grupės vaikai 2018 m. kovo 21 dieną aplankė UAB ,,Kėdainių vande-
nys“ Kėdainių valymo įrengimus. Išvykos organizavimu rūpinosi Vėjo mamytė.

Vaikai sužinojo daug įvairių naujienų. Kaip teikiamas geriamas vanduo, kaip  dumblių 
pagalba tvarkomos vandens nuotekos. Ekskursijos vadovas pasakojo, kaip susidaro 
vandens lašas, debesys, kaip ir kada tiesia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, juos 
sujungia, kaip išsikviesti pagalbą nutikus vandentiekio gedimui. Vaikams  buvo įdomu  
klausytis ir stebėti, kaip valomas vanduo nuo įvairių priemaišų, kokių lieka nuosėdų.

Visi parsivežėme nors dalį žinių apie vandenį. Ugdytiniams nosį kuteno nemalonus 
kvapas iš nuotekų įrengimų, bet vaikai turi žinoti, kad ne viskas yra malonu, gražu. 

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Roma Bagdonienė

2018 metų pavasarį Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius pakvietė 
ugdymo įstaigas dalyvauti socialinėje akcijoje „Auginti smagu“. Nociūnų skyriaus 
priešmokyklinės „Bitučių“ grupės ugdytiniai iš senos smėlio dėžės sukūrė mini daržą: 
susodino kopūstus, pomidorus, pasėjo petražolių, morkų, agurkų, cukinijų, patisonų, 
burokėlių.

Akcijos tikslas – supažindinti mažuosius su vaisių ir daržovių auginimu, gilinti žinias apie 
sveiką mitybą.

PROJEKTAS „KĄ PAPASAKOS LIETAUS LAŠELIS?“

SOCIALINĖ AKCIJA „AUGINTI SMAGU“. NETRADICINIO MINI DARŽO ĮKŪRIMAS

Daržas užaugo gražus ir vešlus. 
Birželio mėnesį aplankė kompeten-
tinga komisija ir  mūsų daržas buvo 
įvertintas gerai. Laimėjome antrąją 
vietą ir 100 eurų prizą, kad galėtume 
ir kitais metais auginti ir džiaugtis vaikų 
pamėgtu mini daržu. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 
Sandra Strazdauskienė 



Vieną saulėtą pavasario dieną „Jaunieji miško bičiuliai“ išsiruošė stebėti atgimstančios 
gamtos. Keliavome į svečius pas miškininką ir ornitologą Vladą Naruševičių, kuris gyvena 
gražiame gamtos prieglobstyje ant Labūnavos tvenkinio kranto. 

Pakelyje pasigrožėjome didžiuliu ąžuolu, kuris auga prie Ansainių kaimo paminklinių 
akmenų. Miškininko sodyboje pamatėme ne tik po tvenkinį plaukiojančias baltas gulbes ir 
po pievą braidžiojantį išdidų gandrą, bet ir nematytų egzotinių paukščių. V. Naruševičius 
mums papasakojo apie povų porelę, auksinius bei bananinius fazanus, kurie puikiai jaučiasi 
jo sodyboje. Mokiniams labai patiko šilkinė višta, kuri labiau panaši į triušį, nei į paprastą 
vištą. Pasivaikščiojome po sodybą ir stebėjome besiskleidžiančius medžių lapus ir didžiulius 
magnolijų žiedus. Per žiūronus stebėjome tvenkinio pakrantes, ten besibūriuojančius 
paukščius, klausėmės jų čiulbėjimo. Miškininkas atsakė į visus jauniesiems miškininkams 
iškilusius klausimus.

     „Jaunųjų miško bičiulių“ vadovė, pradinio ugdymo mokytoja Alma Urbonavičienė

Į SVEČIUS PAS MIŠKININKĄ



Žygio tikslas – skatinti mokinius aktyviai, įdomiai, 
prasmingai lavintis, ugdytis keliaujant bei propaguo-
ti unikaliausias vertybes lankant savo krašto gamtos 
paminklus, įspūdingas vietas.

Ankstus rytas Kėdainių miesto parke. Diena giedra. 
Užtvankoje tviska vanduo. Visur geltonuoja. „Kaip 
gražu...“ – ištaria Ugnius. Parko takeliais keliaujame 
link minareto. Pakeliui ieškome ąžuolų, matuojame jų 
kamienų storį. Gautus duomenis užsirašome. Perėję 
geležinkelio pervažą, vykstame  prie M. Daukšos ąžuolo. 
Išmatuojame ir šio ąžuolo kamieno storį – 5 m 70 cm. 
Parke randame storesnį – 6 m 30 cm... Tik šis kažkoks 
keistuolis... Turi tris „sulipusius“ kamienus. Skaitome 
informaciją apie ąžuolų požymius, rūšis, jų paplitimą 
pasaulyje, didžiausius ąžuolus ir ąžuolynus Lietuvoje, 
vaistines savybes. Tai, ką sužinome, pasidaliname su 
kitais klasės draugais, skaičiusiais kitokią informaciją. 
Tęsiame žygį toliau. Keliaujame Babėnų šilo takeliais. 
Čia ir skruzdėlynas, ir ūmėdė, ir kiškio kopūstai...

„Jūra!“ – šaukia vaikai. Braidome po  Babėnų „jūrą“, 
mėtome akmenukus į vandenį, miške žaidžiame 
slėpynių. Smagu. Nuostabi diena. Diena, kupina emocijų. 

Pradinio ugdymo mokytoja Jolita Taujanskienė

PRIE SENOJO M. DAUKŠOS ĄŽUOLO IR BABĖNŲ ŠILE



Nereikia niekam įrodinėti, kad tyras oras yra puikios sveikatos ir geros 
savijautos pagrindas. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokiniai ne kartą 
tyrė aplinkos užterštumą gausiai medžių apsuptoje mokyklos teritorijoje. 
Čia oras tiesiog puikus! 

Giedrą gegužės rytą 9-os klasės mokiniai su mokytoja išvyko į Kėdainius 
atlikti oro užterštumo tyrimo naudojant bioindikatorius – kerpes.

Buvo pasirinktos kelios teritorijos: prie kelio, automobilio saugojimo 
aikštelėse, vidiniuose senamiesčio kiemeliuose. 

Rytas buvo vėsus, lynojo, bet net šie menki nesklandumai nesumažino 
entuziazmo. Apsiginklavę liniuotėmis, didinimo stiklais ir kupini ryžto 

Ši pamoka vyko netradicinėje aplin-
koje – prie paminklinių akmenų An-
seiniuose. Jos  tikslas – ugdyti sveiką 
gyvenseną, socialines ir kultūrines 
kompetencijas.

Mokiniai gavo žinių apie šio seno-
jo kaimo istoriją iki kolektyvizacijos 
(iškalto žemėlapio ant paminklinio ak-
mens analizė), buvo supažindinti su šio 
kaimo vietovardžiais. Trumpai pristaty-
ta kraštiečio Adomo Ganusausko, šio 
memorialo autoriaus, asmenybė. Vie-
nas iš akmenų skirtas šio kaimo trem-

ORO TARŠOS TYRIMAS KĖDAINIŲ MIESTE

ŠIAURIETIŠKO ĖJIMO PAMOKA

mokiniai kibo į darbą.
Kas nieko nežino apie kerpes, galime paaiškinti – kerpės jautriai reaguoja į oro pasikeitimus.
Nuo užteršimo pirmiausia nyksta krūmiškosios kerpės, vėliau lapiškosios ir žiauberiškosios.
Pavojingiausi kerpėms junginiai – sieros dioksidas ir azoto dioksidas. Jie ištirpsta ore 

esančiuose vandens garuose ir virsta rūgštimis.
Palyginę ant medžių augančių kerpių kiekį, galime drąsiai tvirtinti, kad mažesniuose mieste-

liuose gyventi daug geriau jau vien dėl puikaus oro. Kėdainiuose, žinoma, nėra tokia prasta 
padėtis kaip dideliuose, spūsčių iškankintuose miestuose. Tačiau dėl tyro oro, neužterštos 
aplinkos, ekologiško požiūrio visiems mums reikia labai pasistengti. 

Išvados apie konkrečius skaičius ir lokalizuotas vietas liko pristatymuose, o mūsų atmintyje 
liks begalinis noras tirti ir keisti savo ir kitų požiūrį į aplinką.

Biologijos mokytoja Rusnė Feiferienė

tiniams. Tautodailininkas ir tremtiniai pagerbti 
tylos minute. Mokinių susidomėjimą sukėlė ir 
tai, kad žinoma dainininkė Evelina Anusauskaitė 
yra tautodailininko dukterėčia ir jos šaknys taip 
pat Anseiniuose.

Sportinis šiaurietiškas ėjimas susietas su 
žmogaus įtaka tautos kultūrai, gimtam kraštui 
praplėtė mokinių žinias apie vertybes.

Kūno kultūros mokytojas Saulius Stanionis



Mokyklos būrelį „Knygas skaityti sveika“ lankantys mokiniai  kuria mokyklos kieme ir 
viduje grožį bei žalumą, nes jie skaito knygas, daug sužino ir tuo dalinasi...

Pačių sukurtoje vaistažolių lysvėje mokiniai užaugino ir sudžiovino daug kvapnių žiedų 
bei lapelių: mėtų, melisų, raskilos, levandos, jonažolės, ramunėlių, raudonėlio, medetkų, 
šalavijo, ežiuolės, čiobrelio. Mokykloje yra šio surinkto gėrio kampelis, kurį gali apžiūrėti, 
susipažinti norintys lankytojai. 

Pavasarį, kol dar mokyklos vaistažolių lysvė tik bunda, būrelio dalyviai išsiruošė į gamtą, 
kuri yra didžiausias visų mokytojas. Išvykos tikslas – vaistingųjų augalų paieška, rinkimas, 
džiovinimas. Aplankė parką, paupius, pasidžiaugė pirmais lapeliais, žiedais. Sužinojo ir 
išmoko vaistažolių pavadinimus ir naudingąsias savybes. Mokiniai surinko daug ir įvairių 
gamtos gėrybių bei sužinojo išminties, kuri perduodama iš kartos į kartą. Vėliau vaišino 
visus kvapnia arbata akcijos „Per arbatą į sveikatą“ metu. Mokyklos svečius džiugino dova-
nodami  arbatžolių maišelius. Juk visuomet malonu susėsti su draugu prie puodelio arba-
tos...

Neformaliojo švietimo būrelio „Knygas skaityti sveika“ vadovė Vilma Matonienė

KUR AUGA VITAMINAI PAVASARĮ



2018 metai prasidėjo gausiais mūsų valstybės atkūrimo šimtmečio renginiais. Ne 
išimtis buvo ir mūsų įstaiga – Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyrius. Jau gerokai prieš mėnesį 
priešmokyklinės „Katinėlių“ grupės vaikučiai pradėjo ruoštis  respublikiniam projektui 
,,Kaip surasti Lietuvą?“ Vaikai ruošė staigmeną savo projekto partneriams – Josvainių so-
cialinio ir ugdymo centro ugdytiniams. Daug pastangų vaikai įdėjo aplikuodami Gedimino 
pilį, jos papėdę papuošdami spalvotomis gėlėmis, ant kurių užrašė nuoširdžius linkėjimus, 
o virš plazdančios trispalvės plaukė lengvi, kuriančių vaikučių nuotraukų debesėliai.

Vasario 15-osios rytą visi jaudinosi laukdami netradicinio renginio – interaktyvios viktori-
nos su projekto partneriais. Viktorinos metu mūsų mažoji pasakotoja Lėja visus užbūrė 
sakme apie Pelėdnagių kaimo atsiradimą. Mes susipažinome ir su Josvainių miesteliu. 
Josvainiškiams labai atsakingai savo paruoštus klausimus uždavinėjo Radvilas, Arminas ir 
Darius. Susikaupę ir neklysdami, atsakymus iliustruodami raidžių dėlionėmis ir spalvotais 
paveikslėliais, į mums paruoštus klausimus atsakinėjo Vakaris, Austėja ir Augustė.

Atsisveikindami vieni kitiems padovanojome po dainą. Dainelės skambėjo labai 
nuoširdžiai, nes vaikai dainavo iš savo mažų širdučių. 

Projekto metu turėjome puikią galimybę daugiau sužinoti apie Lietuvos praeitį, 
pasidomėti gimtojo kaimo istorija.

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aurena Rimošaitienė

Labūnavos pagrindinės mokyklos Nociūnų skyriaus priešmokyklinės „Bitučių“ grupės 
ugdytiniai 2018 metų sausio ir vasario mėnesiais ruošėsi ir vasario 15 dieną dalyvavo in-
teraktyviame pilietiškumo ugdymo projekto viktorinoje „Kaip surasti Lietuvą?“.  Projekto 
tikslas – ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumą bei tautinį ir kultūrinį tapatumą, 
patriotinius jausmus tėvynei, plėsti vaikų supratimą apie Lietuvą.

Renginio metu vaikai pasipuošė tautiniais rūbais. Viktorina prasidėjo Lietuvos valstybės 
himno giedojimu. Po himno dalyviai skambino „Skaip‘u“ vieni kitiems. Nociūnų sky- 

TAUTOS KULTŪRA
INTERAKTYVUS PROJEKTAS „KAIP SURASTI LIETUVĄ?“ „DOBILIUKE“

LIETUVOS IKIMOKYKLINUKŲ IR PRIEŠMOKYKLINUKŲ INTERAKTYVUS 
PILIETIŠKUMO UGDYMO PROJEKTAS „KAIP SURASTI LIETUVĄ?“

riaus priešmokyklinukai bendravo ir varžėsi su Kelmės lopšelio-
darželio „Kulverstukas“ priešmokyklinukais. Pristatė vieni ki-
tiems savo miestą ir įstaigą, šoko, dainavo, žaidė žaidimus. Pakai-
tomis uždavė vieni kitiems po tris klausimus iš Lietuvos istorijos 
ir šiandieninio gyvenimo. Vaikai, kurdami viktorinos klausimus, 
pritaikė įvairią informaciją ir žinias apie Lietuvą, patyrė daug 
gerų emocijų, mokėsi interaktyvaus bendravimo.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Strazdauskienė



Tema: Žmogus lietuviškose pasakose.
Pasibaigė Lietuvos respublikinės varžytuvės „Tautosakos malūnas“, skirtos Lietu-

vos valstybės atkūrimo 100-čiui. Jau šeštąjį kartą balandžio 24 d. susirinko vaikai į Kau-
no tautinės kultūros centrą sukti tautosakos malūno iš Kauno, Kaišiadorių, Labūnavos 
(Kėdainių r.), Joniškio. Mūsų mokyklą garbingai atstovavo Tautvydas (1 kl.), Lėja (2 kl.), 
Mija (3 kl.), Karina (2 kl.) ir Gabija (3 kl.). Kaip sena lietuvių patarlė byloja, „Žmogus be 
Tėvynės, kaip paukštis be sparnų“, todėl labai linksma buvo prisiminti savo gimtojo krašto 
pasakas, mįsles, dainas, žaidimus ir pasivaržyti, kas gudresnis. Sužinoti, kad pasakos būna 
ne tik buitinės, stebuklinės, gyvulinės ar melų, bet ir su dainuojamaisiais intarpais.

Pasirodo, ne taip paprasta atspėti, kokie buitiniai daiktai buvo naudojami anksčiau, ir 
kuriose pasakose verpia linų kuodelį, nešioja klumpes ar pavirsta paukšteliu. Išradingai, 
kūrybingai, linksmai sukome pasakų malūną su vaikais iš kitų Lietuvos kampelių. „Ir aš ten 
buvau, alų midų gėriau, per barzdą varvėjo, o dūšioj nieko neturėjau…“, bet į mokyklą 
grįžome pilni įspūdžių ir parsivežėme garbingą antrąją vietą.

Pradinio ugdymo mokytoja Diana Dovydavičiūtė

RESPUBLIKINĖS VARŽYTUVĖS „TAUTOSAKOS MALŪNAS 2018“, 
SKIRTOS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100-OSIOMS METINĖMS



Balandžio 17 dieną Labū-
navos pagrindinės mokyklos 
1 ir 2 klasių mokiniai su moky-
tojomis lankėsi Pelėdnagių 
kaime. Pradinukai dalyvavo 
edukaciniame užsiėmime 
„Graži ponia Pelėda“.

Mokiniai apžiūrėjo įvairiai 
pagamintų pelėdų parodą, 
įdėmiai klausėsi legendos 
apie pelėdų nagus, sužinojo 
daug įdomybių apie pelėdas, 
mokėsi jas piešti ir spalvinti.  
Malonios „Pelėdų kaimo“ 
šeimininkės pamokė vaikus 
susirišti siūlų apyrankes, kartu 
dainavo dainą apie pelėdą, 
visus pavaišino varškės sūriu    

EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS „GRAŽI PONIA PELĖDA“

                         ir gardžia arbata. Parsivežėme puikią nuotaiką ir daugybę gerų įspūdžių.
Pradinio ugdymo  mokytoja Edita Junčienė



Labūnavos pagrindinės mokyklos trečio-
kai ir ketvirtokai lankėsi „Pelėdų“ kaime. 
Pasigėrėję Pelėdnagių gyvenviete, kurią 
puošia daugybė ąžuolinių pelėdų skulptūrų, 
mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje. 

Edukacinę veiklą vedė Pelėdnagių bend- 
ruomenės centro darbuotojos. Mokiniai 
mokėsi susirišti apyrankę, klausėsi pelėdų 
„ūkavimo“, legendų, pasakų, pasakėčių 
ir įdomybių apie pelėdą. Susipažino su 
rištų pelėdų paroda, kurių vyriausiai  –  
daugiau kaip 40 metų. Labiausiai pra-
džiugino šaudymo iš lanko varžytuvės ir 
„čiuožinėjimas“ slidėmis. Už aktyvų daly-
vavimą vaikai buvo apdovanoti pelėdžiukais 
iš gamtinių medžiagų. Visi į mokyklą grįžo 
kupini įspūdžių.

Pradinio ugdymo mokytoja Jurgita 
Vaitiekūnienė

TREČIOKAI IR KETVIRTOKAI „PELĖDŲ“ KAIME



Artėjant  Šv. Velykų šventei,  Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriaus antrokai vyko į Kėdainių 
krašto muziejaus padalinį – Arnetų namą. 

Sertifikuota tradicinė amatininkė Birutė Šinkūnienė  papasakojo apie Velykų papročius, 
Velykų stalo puošimą, margučių marginimo būdus, simbolius, ornamentiką. „Teta-
amatininkė“ klausinėjo vaikų, kaip jie margina Velykų simbolį – kiaušinį. Mokiniai nebuvo 
marginę vašku, tik buvo girdėję apie šį būdą. „Teta Birutė“ patarė  vaikams, kaip  reiktų 
brėžti savo gyvenimėlyje pirmąją liniją vašku.  Mergaitės su entuziazmu kibo į darbą. Nusi-
marginusios  velykinius margučius senolių paliktu tradiciniu marginimo būdu – natūraliu 
vašku, mergaitės džiūgavo. Dirbdami ir nuolat atsakinėdami į mokytojos pateiktą klausimą 
„Ką švenčiame, sėdėdami prie Šv. Velykų stalo?“, visi bandėme nepamiršti šv. Velykų 
šventės esmės – prisikėlimo, atgimimo.

Pradinio ugdymo mokytoja 
Jolita Taujanskienė

MARGUČIŲ MARGINIMAS



Labūnavos pagrindinės mokyklos 4-os klasės mokiniai (mokyt. J. Vaitiekūnienė) ir 
„Ąžuoliuko“ skyriaus priešmokyklinės grupės vaikučiai (mokyt. A. Varkalienė) dalyvavo 
akcijoje „Padovanok seneliui velykinį sveikinimą“. Savo rankomis kūrė, rašė gražiausius 
žodžius seneliams Velykų proga.

Vaikučiai seneliams deklamavo eiles, šoko, dainavo, skaitė savo kurtus sveikinimus.
Labūnavos pagrindinės mokyklos direktorė R. Karnilavičienė visiems palinkėjo gražių 

ateinančių švenčių ir padovanojo velykinį pyragą bei labūnavietišką verbą.
Seneliai ir „Smiltelės“ darbuotojai labai džiaugėsi vaikučių apsilankymu ir programėle. 

Visus pavaišino  saldumynais.
Pradinio ugdymo mokytoja Jurgita Vaitiekūnienė

AKCIJA „PADOVANOK SENELIUI VELYKINĮ SVEIKINIMĄ“



Balandžio 9 d. Labūnavos skyriuje vyko edukacinė Atvelykio šventė  vaikams „Kaip 
margutis rieda saulė“. 

Velykų bobutė, Kėdainių kultūros centro Labūnavos skyriaus vadovė Rita Kučiauskienė, 
vaikams papasakojo apie Velykų tradicijas, papročius, kiaušinių marginimo reikšmes, 
žaidimus.

Mokinai dalyvavo nuotaikingose rungtyse: rideno Atvelykio margučius, bandė užmesti 
skrybėlę ant simbolinio Velykų medžio, rungtyniavo įvairiose estafetėse, šoko Zumbos 
ritmu. Vaikai su mokytojomis džiaugėsi linksma švente ir laimėtais saldžiais prizais.

Pradinio ugdymo mokytoja Jurgita Vaitiekūnienė

VAIKŲ VELYKĖLĖS



Gegužės 24 dieną Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriaus ugdytiniai traukiniu vyko į Šiaulius.
Žaliūkių malūnininko sodyboje klausėsi pasakojimo apie spaudos draudimo laikotar-

piu (1864–1904 m.) Lietuvoje veikusias daraktorines (slaptąsias) lietuviškas mokyklas. 
Susipažino, kokios buvo mokymosi sąlygos, mokymo priemonės, dėstomi dalykai, kaip 
dirbo ir gyveno daraktoriai. Per pratybas moksleiviai rašė žąsies plunksnomis ant medinių 
lentelių, mokėsi klūpoti ant žirnių. Dviračių muziejuje dar kartelį aptarė ir išsiaiškino – ar 
moka saugiai elgtis gatvėje.  Prisiminė saugos reikalavimus važiuojant dviračiu, kelių eis-
mo taisykles. Aplankė Saulės laikrodžio aikštę, grožėjosi Geležine Lape, pasivaikščiojo po 
Saulės miestą.

Pradinio ugdymo mokytoja Laima Ilevičienė

EKSKURSIJA Į ŠIAULIUS

Mokinių ir jų tėvelių noras ir smalsumas paskatino 
gegužės 31 dieną suorganizuoti mokomąją-pažintinę 
ekskursiją į „Lokės pėdos“ nuotykių parką, kuris įsikūręs 
Jonavos rajone.

Nuvykus į „Lokės pėdą“ apžiūrėjome miške 
įrengtas turistines trasas. Grožėjomės miško šlaitais, 
upeliais. Vienos trasos nesudėtingos, mokomosios, 
nereikalaujančios ypatingų fizinių pastangų, o kitos pri-
taikytos sportininkams, žmonėms, turintiems labai gerą 
fizinį pasirengimą. Užsisegus saugos diržus su saugos 
virvėmis, karabinais ir ratuku, išklausę saugos elgesio 
instruktažą trasose, iš lėto ir neskubėdami įveikėme 
mokomąją – Geltonąją trasą. Vis įsidrąsindami ir 
nugalėdami aukščio baimę, pasiekėme ir Žalią, Mėlyną, 
Raudoną trasas. Vėliau mokiniai, prižiūrimi jų tėvelių, 
„skraidė“ trasose „Slėnis“, „Upelis“, „Vakaris“, kurių il-
gis nuo 75 iki 220 metrų.

Po trijų valandų aktyvios veiklos, grįždami namo, 
nors ir pavargę, bet laimingi, dalinomės įspūdžiais, 
savo pasiekimais. Mokiniai prasitarė, kad čia norėtų dar 
kartą atvykti vėl  su savo tėvais, draugais.

Pradinio ugdymo mokytoja Jadvyga Vaitekūnienė

IŠVYKA Į NUOTYKIŲ PARKĄ „LOKĖS PĖDA“



2018 metų gegužės 8 d. kartu su 
6-os klasės mokiniais susiruošėme į 
ekskursiją po Kėdainių senamiestį. 
Pagrindinis tikslas – apsilankyti  
M. Daukšos viešojoje biblioteko-
je, kuri sudaro galimybę įvairaus 
amžiaus žmonėms savarankiškai 
mokytis bei tobulėti visą gyvenimą. 
Tai viena seniausių ir didžiausių Lietu-
vos viešųjų bibliotekų, įsteigta 1920 m.

Tik įėjus, mus džiugiai pasiti-
ko vaikų skyriaus vedėja, kuri su 
malonumu pristatė visus viešosios 
bibliotekos skyrius. Leido įsijausti 

EKSKURSIJA  „KELIAUK SU KNYGA“

į nepakartojamą, pilną įspūdžių knygų pasaulį. Supažindino su 
pagrindinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis. Leido mokiniams 
patiems išbandyti kompiuterizuotą knygų išdavimo į namus ir 
grąžinimo sistemą. Pristatė vaikų užimtumo dienos centro patal-
pas.

Mokiniai liko sužavėti knygų gausa, patalpų įvairove bei malo-
niu aptarnavimu. Dauguma pasižadėjo įsigyti skaitytojų bilietus ir 
ateiti į šią biblioteką turiningai praleisti laisvalaikį.

Bibliotekininkė Vaida Vėlienė

2018  metų  gegužės  15  dieną  9  klasės  
mokiniai  lankėsi  Kėdainių  miesto  se-
namiestyje.  Mokiniams  buvo  išdalinti  
Kėdainių  senamiesčio  kontūriniai  
žemėlapiai  su  žymiausiomis  kultūros  
paveldo  vertybėmis  ir  jų  adresais.  Mo-
kiniams  pagal duotus adresus reikėjo  iš  
20-ties kultūros  paveldo  vertybių  objek-
tų  surasti  bent  aštuonis  ir  pažymėti  
juos  kontūriniuose  senamiesčio  žemė-
lapiuose.  Per  valandą  daugiausiai  buvo  
atrasta  ir  pažymėta  devyni  kultūros  
paveldo  objektai. 

 
Geografijos mokytoja Alicija Vilkelienė

KĖDAINIAI: LANKYTINOS VIETOS



Labūnavos pagrindinės mokyklos 5–6 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėse juostelių 
pynimo, keramikos ir Šimtmečio juostos audimo pamokose. Keramikas mokinius 
supažindino su moliu, jo savybėmis, keramikos gamybos technologija. Mokiniai išbandė 
žiedimo stakles, pasigamino dirbinių iš molio.

Juostų pynėja papasakojo apie mūsų rajono žmonių Šimtmečio juostos audimą, 
pamokė, kaip tai daroma, kada bus baigta ir kaip ji papuoš rajono Dainų šventę. Po to 
kiekvienas mokinys mokėsi pinti juosteles, kuriomis ir pasipuošė.

Mokiniai susipažino su Arnetų namų karpinių, audinių ekspozicijomis, vaikščiojo po 
namų rūsius. Namo grįžo pilni įspūdžių, pasipuošę juostelėmis ir molio dirbiniais rankose.

                                          Dailės mokytoja Jolanta Smalskienė
                                          Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Nijolė Steiblienė

EDUKACINĖS PAMOKOS
„Gyvi ornamentai“
Kėdainių krašto muziejaus Arnetų namuose



2018 04 18 mokiniai vyko į Vilnių. Valdovų rūmuose mus pasitiko ekskursijos vadovė, 
kuri pravedė edukacinę pamoką „Su Vyčio ženklu“  ir ekskursiją po muziejų. Išklausėme 
gidės pasakojimą apie Lietuvos raitelį Vytį. Sužinojome, kad Lietuvos valstybės herbas yra 
seniausias Europoje. Po teorinės dalies mokiniams buvo pateikta praktinė užduotis surasti 
atsakymus muziejaus ekspozicijoje. Smagiausia veiklos dalis buvo kryžiažodis, kurį įveikę 
mokiniai buvo apdovanoti. Išėję iš rūmų vaikščiojome po Katedros aikštę, užsukome į 
Katedrą, aplankėme Lietuvos Nacionalinį muziejų, kuriame turėjome galimybę peržiūrėti 
video filmą „Žalgirio mūšis“.  Vėliau grožėjomės sostinės senamiesčiu. 

Mokiniai po išvykos buvo pavargę, tačiau pilni įspūdžių. Manome, kad jie įvertins Vilnių 
turisto akimis.  

Istorijos mokytoja Audronė Grikevičienė
Anglų k. mokytoja Gintarė Ivaškevičiūtė-Dirdė

EDUKACINĖ 5–6 KL. MOKINIŲ IŠVYKA Į VILNIŲ
„VILNIUS–TURISTO AKIMIS“



Įgyvendinant projektą „Augu Lietuvoj“, lietuvių 
kalbos mokytoja Sandra Galinienė su 5-os klasės 
mokiniais 2018 m. spalio 31 d. vyko į Kauno IX 
fortą, kur turėjo pamokas netradicinėje aplinkoje. 

Muziejuje mokiniai buvo supažindinti su Kauno 
tvirtovės IX forto istorija, gynybinio įtvirtinimo 
funkcijomis bei  sovietų okupacijos Lietuvoje 
laikotarpiu.

Edukacinės pamokos buvo nepaprastos. Pirmo-
ji „(Iš)gyventi tremtyje“ apie priverstinį Lietuvos 
prijungimą prie Sovietų sąjungos, masinius Lietu-
vos gyventojų trėmimus ir tremties kasdienybę. 
Pagrindinė mokinių užduotis buvo sugalvoti, kaip 
panaudoti turimus daiktus gyvenimui / išgyvenimui 
tremtyje konkrečiomis sąlygomis.

 Antroji pamoka „Jaunieji žvalgai“ žaismingai 
supažindino mokinius su gynybiniu įtvirtinimu – 
IX fortu. Jie tapo jaunaisiais žvalgais, kurie turėjo 
galimybę pažinti „priešo“ teritoriją. 

Šios netradicinės pamokos ne tik skatina is-
torijos pažinimą, mokinių tautinį tapatumą, loginį 
mąstymą ir kūrybiškumą, bet ugdo bendradarbia-
vimo grupėje gebėjimus.

                                 Lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja Sandra Galinienė

EDUKACINĖS PAMOKOS KAUNO IX FORTE



 
 
 

1 tema  ŽMOGUS 
1.  Sveikatą stiprinančių mokyklų banga Kėdainiuose. 
2.  Svečiuose pas senelius. 
3. Ūkininko labas rytas. 
4. Integruota lietuvių k.-muzikos-dailės pamoka „M.K.Čiurlionio darbai, skirti Lietuvai“. 
5. „100 Lietuvos bažnyčių: atgaiva žmogaus sielai“.  
6.  8 klasės mokinių pažintis su „Gyvenimo namais sutrikusio intelekto žmonėms“. 
7. Fizikos vystymosi raida Lietuvoje- tautos kultūros atspindys. 
8. 9- 10 klasių mokinių pažintinė kelionė į Kėdainių trašų gamyklą  AB  „Lifosa“ 

9. Tyrimas „Labūnavos gatvių apšvietimas ir žmonių sveikata“.  

 
2 tema  GAMTA 
1. Mažųjų „Ąžuoliukų“ dovana Lietuvos šimtmečiui. 
2. Projektas „Ką papasakos lietaus lašelis?“. 
3. Socialinė akcija ,,Auginti smagu“. Netradicinio mini daržo įkūrimas. 
4. Į svečius pas miškininką. 
5. Prie senojo M.Daukšos ąžuolo ir Babėnų šile. 
6.  Oro taršos tyrimas Kėdainių mieste. 
7. Šiaurietiško ėjimo pamoka. 
8.  Kur auga vitaminai pavasarį. 

 
3 tema  TAUTOS KULTŪRA  
1. Interaktyvus projektas ,,Kaip surasti Lietuvą?“ ,,Dobiliuke“. 
2. Lietuvos ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų interaktyvus pilietiškumo ugdymo   projektas                  

,,Kaip surasti Lietuvą?“. 
3. Respublikinės varžytuvės „Tautosakos malūnas 2018“. Tema: Žmogus lietuviškose pasakose. 
4.  Edukacinis užsiėmimas „Graži ponia pelėda“. 
5. Trečiokai ir ketvirtokai  „Pelėdų“ kaime. 
6. Margučių marginimas. 
7. Akcija  „Padovanok velykinį sveikinimą seneliams“. 
8. Vaikų Vėlykėlės. 
9. Išvyka į Šiaulius. 
10. Išvyka į nuotykių parką „Lokės pėda“. 
11. Ekskursija „Keliauk su knyga“.  
12.  Kėdainiai: lankytinos vietos. 
13. Edukacinės pamokos „Gyvi ornamentai“.  
14 Edukacinė 5-6 kl. mokinių išvyka į Vilnių „Vilnius-turisto akimis“. 
15. Edukacinės pamokos Kauno IX forte. 

 
 



KĖDAINIŲ R. LABŪNAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA
Barupės g. 2, Labūnava, Pelėdnagių sen., 58176, Kėdainių r.sav.

El.p. mokykla@labunava.kedainiai.lm.lt
Tel. (8 347) 34248, (8 347) 34306

www.labunavosmokykla.lt


