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1. Dorinio ugdymo kūrybinės 
grupės pasitarimas online: 
"Kaip švęsime Gavėnios ir 
Velykų laikotarpį?"  
(J. Daubarienė) 
 
2. Pamokos kitaip : 
„Varliagyvių įvairovė ir jų 
gyvenimo ciklas“(nuotolinės 
pamokos su zoologijos sodu), 
7a ir 7b kl. mokiniai 
(E. Petrošienė) 
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1.VGK susirinkimas online  

 (D. Krasauskienė) 

10 
1.Integruota nuotolinė gamtos 
ir žmogaus, dorinio ugdymo, 
geografijos pamoka "Duona 
pasaulyje ir ant mūsų stalo", 
skirta Pasaulinei duonos 
dienai paminėti 6a klasėje 
( S.Jakienė, I.Rukaitė , 
I.Kelpšė) 
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1. Menų, technologijų ir fizinio 
ugdymo kūrybinės grupės 
nuotolinis susirinkimas  
(J. Daubarienė) 
 
2. Istorinio Filmo apie Anglijos 
karališkąją  šeimą  peržiūra ir 
apžvalgos rašymas anglų 
kalba; 8a, 8b  
(R. Urbonavičienė) 
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1. Dalyvavimas Kauno 
miesto 5- 8 kl. mokinių 
matematikos olimpiadoje  
(T. Paužienė) 
 
2. Dalyvavimas virtualiose 
projekto "Environmental 
Green Gate Schools" veiklose 
(Dž. Railienė) 
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Lietuvos valstybės atkūrimo 
diena  
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1.Gerosios patirties sklaidos 
renginys „Ugdymo inovacijos 
ir integracijos galimybės 
nuotoliniame mokyme“. 
Veda – Kauno Juozo Urbšio 
progimnazijos direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui dr. M. 
Norkevičius ir mokytojų 
komanda. 
Dalyviai – bendrojo ugdymo 
mokyklų vadovai, mokytojai. 
 
 
2.Pranešimas seminare šalies 
mokytojams " Darbas su 
mokomąja stotelių medžiaga 
ankstyvajame vokiečių kalbos 
ugdyme - Deutsch macht 
Laune mit Hans Hase". 
(Goethe Institutas Vilnius) 
(R. Jazukevičienė) 
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1.Klasės auklėtojų veiklos 
aptarimas (D. Krasauskienė) 
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1. Integruota vokiečių k. ir 
biologijos pamoka "Sveiki 
dantys"; 6b kl. 
(R. Jazukevičienė,  
            E. Petrošienė) 
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1.Dalyvavimas Kauno miesto 
užsienio (rusų) kalbos 
5-6 klasių mokinių meninio 
skaitymo konkurse 
„Mažųjų eilės rusų kalba“ 
 (A. Kakoškina) 
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Ugdymo organizavimas, pedagoginė priežiūra: 
 
1-26 d.  - OUP testavimas  (R. Urbonavičienė); 
 



II sav. – Tamo dienyno peržiūra: Spec. poreikių mokinių vertinimas. Kuruojamų dalykų mokinių vertinimo periodiškumas. Mokymosi pagalba po 
signalinio trimestro (D. Krasauskienė); 
 
Vasaris - Pamokų stebėjimas, aptarimas ( D. Krasauskienė). 
 
Projektai, renginiai, akcijos:  
 
Vasaris - Darbas su ERASMUS+ projektais (Dž. Railienė); 
 
Vasaris - Darbas su "Environmental Green Gate Schools" bei "English for Social Entrepreneurship" projektų dokumentais, ruošimasis galutinių 
ataskaitų parengimui (Dž. Railienė); 
 
1 - 5 d. – Dalyvavimas  Kauno miesto 2–4 klasių mokinių dailaus rašto konkurso „ Kol žodis gyvas — bus gyva jį dovanojus Lietuva“ 
(Ramutė Skučaitė) II etape   (V.Mickevičienė, L.Urbonavičienė); 

 1 -12d.  -  Respublikinis Švietimo įstaigų pradinio ir ikimokyklinio ugdymo renginys ,,Žiema džiaugiuosi — gerai jaučiuosi ir viruso aš 
nebijau“ vykdomas nuotoliniu būdu. Organizuos ir dalyvaus V.Mickevičienė, L.Urbonavičienė, L. Kolėdienė, A. Kavaliauskaitė, R. 
Krivickienė; 

1-14 d. - 5a ir 5d klasių mokiniai ruoš pateiktis anglų kalba ‘Kaip Valentino dieną švenčia kitose pasaulio šalyse’(R. Urbonavičienė); 

Nuo 1d. iki 03mėn.15d. - Dalyvavimas vertimų konkurse "Tavo žvilgnis" (A.Kakoškina, R. Jazukeviciene, I. Urbutienė, R. Urbonavičienė); 

    
5 d.  - "Ritminių instrumentų dirbtuvėlės" 1b klasė (E. Laužinskaitė - Kucuk, A. Balčius); 

8-12 d.   - Virtuali viktorina  - konkursas, skirtas Vasario 16 d. (V. Mikutavičiūtė); 

8-12 d.   - Projektas "Pirkinių krepšelis", 5 kl.(T. Paužienė, D. Šarlauskienė); 

8-12 d.  -  Saugesnio interneto savaitė 2021 (E. Bujanauskienė, L. Toliūnienė); 

8-12 d. -  Integruota istorijos ir dailės pamoka "Vasario 16-osios signatarai"; 7b (A. Balčius, G. Andrijauskaitė); 
 
8-12 d.  - Integruotos muzikos ir dailės pamokos "Vasario 16-osios signatarai"; 6b, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c (A. Balčius, G. Andrijauskaitė, 
E.Laužinskaitė - Kucuk); 
 
 9 d. - Projektinis darbas „Modernus eilėraštis“ ;8a, 8b, 8c kl. ( I.Drąsutytė); 

9 d. ir 11 d. - Integruota veikla (dorinis ugdymas / dailė) tema "Meilė - gyvenimo ašis"; 5 - 8 kl.  (D. Zenkovienė); 



 
11 d. - Integruotas projektas su daile „Pasivaikščiojimai su mažuoju princu“ ;7a, 7b, 7c kl. (V. Rimkienė); 
 
22 d. -  Projektiniai darbai, skirti Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ;5b, 5d ir 6a, 6b kl.(I Telšinskaitė); 
 
Vasaris - Technologijų projektas „Tautinė juosta" (V. Gulbinas, E. Bujanauskienė); 
 
Vasaris - Kalbos ugdymo projektas “Įdomiausia žiemos pasaka” ( L. Gustaitienė). 
 
Parodos:  

Vasaris - Dokumentų paroda „Lietuviais esame mes gimę…“, skirta  Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – Vasario 16-ąjai (A. Kerzienė); 

Vasaris - 3-8 kl. kūrybinių darbų paroda "Vasario 16-osios signatarai", skirta Valstybės atkūrimo dienai paminėti (J. Varkulevičienė,  
G. Andrijauskaitė);  
 
9 d.-  Virtuali integruotos lietuvių k. ir pasaulio pažinimo pamokos "Emocijos ir mes" darbų paroda (A. Kavaliauskaitė); 
 
Nuo 15d. iki 03-15d.  - Virtuali nuotraukų paroda KPKC ir Kauno pradinukų tinklapyje ,,Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi ir viruso aš 
nebijau“ (V.Mickevičienė, L.Urbonavičienė). 

 
 


