
VILNIAUS „PELĖDOS“ PRADINĖS MOKYKLOS 

NEFORMALAUS ŠVIETIMO BŪRELIAI 

Susipažinkime! :)

1. Kūrybinės dirbtuvėlės (3-4 kl.)

Kūrybinės dirbtuvėlės skirtos visiems, kurie nori atskleisti savo
kūrybines galias, kurie nori pažinti, atrasti, dalintis. Būrelyje ne
tik tapysime, bet ir lipdysime, lankstysime, išreikšime save ir
savo emocijas.

Mokytoja Margarita

2. Šiuolaikinio šokio studija „Po pamokų“ (1-2 ir 3-4 kl.)

Tai aktyvi ir kūrybiška veikla, kurios metu susipažinsite su
klasikiniu, moderniu bei šiuolaikiniu šokiu. Būrelio metu

kursime ir kartu statysime šokio kompozicijas, mokysimės
judesių sekas, tobulinsime lankstumą, koordinaciją, bendrąjį

fizinį pasiruošimą. Didelis dėmesys bus skiriamas ir
komandiniam darbui, gebėjimui bendradarbiauti, diskusijoms,
aktyviems žaidimams bei GERAI NUOTAIKAI! Prisijunk prie

mūsų šokio bendruomenės ir TU!

Šokime, aukime ir kurkime kartu – „Po pamokų“!

Mokytoja Agnė

3. Origami (2-3 kl.)

Origami menas – tai, su kuo vaikystėje susidūrėme kiekvienas!
Užsiėmimų metu vaikai išmoks lankstyti, lavins savo atmintį ir

erdvinį mąstymą, ugdys kūrybiškumą, išmoks atkaklumo, patirs
teigiamų emocijų: stebės kaip iš popieriaus lapo gims meno

kūrinys.

Mokytoja Aušra

4. Chorinis dainavimas (1-4 kl.)

Choriniame  dainavime  mokiniai  mokysis  ne  tik  chorinio  dainavimo,  bet  ir  stengsis  suprasti  ir
išmokti įvairius su šia veikla susijusius dalykus: muzikos raštą, scenos judesį, muzikos istoriją bei
patirti solinio dainavimo džiaugsmą. Pagrindinis principas, kuriuo vadovausimės užsiėmimo metu -
vaikas yra individuali asmenybė, kurią reikia lavinti pagal vaiko prigimtinius gebėjimus, tai reiškia,
kad didelis dėmesys bus skirtas kiekvieno vaiko poreikiams. Pagrindinis siekis – padėti  vystytis
kiekvieno  vaiko  (ne  tik  muzikiniams)  gabumams.
Svarbiausias tikslas – pamilti muziką kitaip.
Mokytojas Klaidas



5. Gitaros užsiėmimas (1-4 kl.)

Šio užsiėmimo pagrindinis tiklas – prisijaukinti šį
instrumentą, jog mokinys pamiltų ir suprastų gitaros

ypatumus. Darbas prasidės nuo paprasčiausių
dalykų: paimsime gitarą į rankas, pažinsime stygas

ir jas prakalbinsime. Drauge dirbdami išmoksime
bendradarbiauti, dirbti komandoje ir įgyvendinti

kūrybinius sumanymus.  Norintiems muzikuoti bus
sudarytos galimybės groti ne tik akademninius

kūrinius, bet ir tai ko iš tiesų nori vaikai. Vertinimas
žodžiu - pozityvus ir motyvuojantis. Vaikai bus

motyvuojami išmoktus sugebėjimus rodyti savo
mokyklos renginiuose bei užklasinėje veikloje.

Gitaros užsiėmimams reikalinga gitara.
Mokytojas Klaidas

6. Ukulėlės užsiėmimas (1-4 kl.)

Ukulėlė – instrumentas, kuriuo gali groti ne tik pasaulio virtuozai, bet ir
patys mažiausi mokyklos mokiniai. Nesudėtingas instrumento valdymas

leidžia atlikti mėgstamus ir populiarius kūrinius ir patirti muzikavimo
džiaugsmus. Užsiėmimo metu išmoksime ukulėlės paslapčių, kurios ne tik

padės atlikti mėgstamas melodijas, bet ir pritarti kitiems grojant duetu, bei
ansamblyje. Dalyvavimas tokio pobūdžio užsiėmimuose mokinius skatins
bendradarbiauti, dirbti komandoje bei įgyvendinti kūrybinias ambicijas. 

Ukulėlės instrumentu pasirūpins mokykla, tačiau jei mokiniai turi asmenines
ukulėlės – drąsiai gali atsinešti :)

Mokytojas Klaidas

SVARBU: visuose būreliuose vietų skaičius ribotas!


