
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROJEKTAS 

„Naturlab.lt“ 

Projekto vadovė - Vaida Vaitaitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Projekto komanda:  

• Audronė Grigienė, biologijos mokytoja, socialinė pedagogė; 
• Regina Mauragienė, chemijos vyr. mokytoja; 
• Alfredas Bagdonavičius, fizikos mokytojas; 
• Monika Džėjytė-Storberg, bibliotekos vedėja; 
• Dalia Žiulpaitė, geografijos mokytoja; 
• Irena Mizarienė, matematikos vyr. mokytoja; 
• Asta Svalbonienė, pradinių klasių mokytoja. 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROJEKTO „NATURLAB.LT“ 
VEIKLŲ PLANAS  

Projekto veiklos 
pavadinimas 

Projekto aprašymas Data Dalyviai Atsakingas 

Veiklos skirtos 
paminėti Miškininko 
dienai ir tarptautinei 
ozono sluoksnio 
apsaugos dienai 

Organizuojamos veiklos 
šiai dienai paminėt.  

09-16 1-10 kl. 
mokiniai 

A. Grigienė 

Veiklos skirta 
paminėti Testuotojų 
dienai (1-2 d.) 
„Patirk, pasakok, 
atskleisk save“ 

9.00-9.55 Projekte 
dalyvaujančių komandų 
atvykimas. Įsikūrimas 
10.00-13.00 
Susipažinimo, 
patyriminiai komandų 
formavimo metodai, 
žaidimai. 
13.00-14.00 Pietūs 
14.00-16.00 
Orientavimasis Biržų 
girioje su 7 tyrinėjimų ir 
pažinimo stotelėmis 
16.00-17.00 Tyrinėjimai 
„Vasaros spalvos“ 
17.00-17.15 Pavakariai 
17.15-20.00 Tyrinėjimai 
„Laikas“ 
20.00-20.30 Vakarienė 
20.30-22.30 Aktyvus 
laisvas laikas 
22.30-23.00 
Pasiruošimas miegui 

09-23 1-10 kl. 
Mokiniai, 
mokytojai, 
tėvai, vietos 
bendruomenė, 
projekto 
partneriai 

V. Vaitaitytė, projekto 
komanda 



 8.00-9.00 Kėlimasis. 
Mankšta. Rytinės 
procedūros 
9.00-9.30 Pusryčiai 
9.30-10.00 Išvyka į 
Biržus 
10.00-13.00 Pažintis su 
Biržų regioniniu parku 
13.00-14.00 Pietūs 
14.00-15.30 „Karvės 
olos“ geologinė sandaros 
tyrinėjimas 
15.30-17.00 Kirkilų eko 
sistemos tyrinėjimas 
17.00-17.15 Pavakariai 
17.15 Projekto dalyvių 
kelionė namo 

09-24  Išvykoje 
dalyvauja 17 
(V-X kl.) 
mokinių ir 2 
lydintys 
mokytojai 

V. Vaitaitytė, 
projekto komanda 

Veiklos skirtos 
paminėti Pasaulinę 
natūralios aplinkos 
dieną „Aš gamtoje, 
gamta manyje“ (1 -
2d.) 

9.00-9.55 Projekte 
dalyvaujančių komandų 
atvykimas. Įsikūrimas 
10.00-13.00 Pažintinė – 
tyriminė veikla Akmenės 
Drugelių muziejuje, 
evoliucijos-fosilijų 
kambaryje 
13.00-14.00 Pietūs 
14.00-17.00 Gamtinių 
medžiagų panaudojimas 
buityje „Mokomės 
kitaip“ (rašymas žąsies 
ar gandro  plunksna), 
sodų rišimas 
17.00-17.15 Pavakariai 
17.15-20.00 Tyriminė 
veikla „Gamtos objektų 
savybės“ 
20.00-20.30 Vakarienė 
20.30-22.30 Aktyvus 
laisvas laikas 
22.30-23.00 
Pasiruošimas miegui 

09-30 Išvykoje 
dalyvauja 17 
(V-X kl.) 
mokinių ir 2 
lydintys 
mokytojai 

V. Vaitaitytė 

 8.00-9.00 Kėlimasis. 
Mankšta. Rytinės 
procedūros 
9.00-9.30 Pusryčiai 
9.30-10.00 Išvyka į 
Kamanų rezervatą 
10.00-13.00 Kamanų 
rezervato darbuotojai 
mokinius supažindins su 

10-01 Išvykoje 
dalyvauja 17 
(V-X kl.) 
mokinių ir 2 
lydintys 
mokytojai 

V. Vaitaitytė 



rezervato ypatumais, o 
keliaujant pažintiniu 
taku – atliks patyriminę 
veiklą 
13.00-14.00 Pietūs 
14.00-16.00 Menčių 
karjeras. Mokiniai 
turimas teorines žinias 
taikys randomų fosilijų 
apibūdinimui 
16.00-16.15 Pavakariai 
16.15 Projekto dalyvių 
kelionė namo 

Veiklos skirtos 
paminėti Pasaulinei 
gyvūnijos dienai 

Organizuojamos veiklos 
šiai dienai paminėti.  

10-04 1-10 kl. 
mokiniai 

A. Grigienė, 
projekto komanda 

Veiklos skirtos 
paminėti 
Tarptautinei dienai 
prieš stichines 
nelaimes 

Organizuojamos veiklos 
šiai dienai paminėti. 

10-11 1-10 kl. 
mokiniai 

Mizarienė I.,  
projekto komanda 

Veiklos skirtos 
paminėti Fotono 
dienai 

Organizuojamos veiklos 
šiai dienai paminėti. 

10-21  1-10 kl. 
mokiniai 

A. Bagdonavičius,  
projekto komanda 

Veiklos skirtos 
paminėti paminėti 
Molekulės dieną 

Organizuojamos veiklos 
šiai dienai paminėti. 

10-23 1-10 kl. 
mokiniai 

R. Mauragienė, 
projekto 
komanda 

Veiklos skirtos 
tyrimams, 
žaidimams pažinti 
Lietuvos kraštą, 
viktorinoms ir pan.  

Organizuojamos veiklos 
šiai dienai paminėti 

10-30-
31 

1-10 kl. 
mokiniai 

A.Svalbonienė, 
M. Džėjytė-
Storberg,  

projekto komanda 

Veiklos skirtos 
paminėti Tarptautinę 
geografinių 
informacinių 
sistemų dieną 

Su projekte 
dalyvaujančiomis 
įstaigomis 
organizuojamas 
vebinaras, kurio metu 
bus atliekamas užduotys 

11-15 1-10 kl. 
mokiniai 

D. Žiulpaitė, 
projekto 
komanda 

Pasiruošimas 
kūrybinėms 
dirbtuvėms 

Įstaiga ruošia jai skirtas 
užduotis 

11-25-
26 

1-10 kl. 
mokiniai 

A. Grigienė, 
projekto 
komanda 

Draugo diena Su projekte 
dalyvaujančiomis 
įstaigomis 
organizuojamas 
vebinaras, kurio metu 
bus skirtos užduotys 
pasiruošti „Kūrybinėms 
dirbtuvėms“. 

11-29 1-10 kl. 
mokiniai 

A. Grigienė, 
projekto 
komanda 



„Kūrybinės 
dirbtuvės“ (1 d.) 

9.00-9.55 Projekte 
dalyvaujančių komandų 
atvykimas. Įsikūrimas 
10.00-12.00 „Tiltų“ 
statymas panaudojant 
fizikos, matematikos, 
geografines žinias. 
12.00-13.00 Mašinų iš 
antrinių žaliavų 
lenktynės (sukurtas ir 
padarytas mašinas 
atsiveža dalyviai). 
Mašinų lenktynės 
pripustų balionų pagalba, 
taikant fizikos, chemijos, 
matematikos, 
technologijų žinias 
13.00-14.00 Pietūs 
14.00-15.00 užduotis 
„Makaronų bokštai“, 
taikant fizikos, 
matematikos, chemijos, 
gamtos, geografijos 
technologijų žinias 
15.00-16.00 Užduotis 
Pasaulio geografinis-
technologinis žemėlapis 
(gaublys). 
16.00-17.00 
Linksmosios estafetės 
17.00-17.15 Pavakariai 
17.15-18.15 Komandos 
ruošiasi pagal  skirtas 
užduotis „Draugystės 
vakarui“. 
18.15-20.00 Draugystės 
vakaras 
20.00-20.30 Vakarienė 
20.30-22.30 
„Draugystės“ vakaro 
tęsinys 
22.30-23.00 
Pasiruošimas miegui 

12-02 Išvykoje 
dalyvauja 17 
(V-X kl.) 
mokinių ir 2 
lydintys 
mokytojai 

V. Vaitaitytė 

„Kūrybinės 
dirbtuvės“ (2 d.) 

8.00-9.00 Kėlimasis. 
Mankšta. Rytinės 
procedūros 
9.00-9.30 Pusryčiai 
9.30-13.00 „Aš jaunasis 
mokslininkas“. 
Komandos 

12-03 Išvykoje 
dalyvauja 17 
(V-X kl.) 
mokinių ir 2 
lydintys 
mokytojai 

V. Vaitaitytė 



demonstruoja, pristato 
eksperimentus, tyrimus, 
žaidimus parengtus per 
11.25-26 dienas ir pan. 
jiems skirtoje dirbtuvėje.  
13.00-14.00 Pietūs 
14.00-15.00 Žaidimai 
stiprinantys komandų 
bendradarbiavimą 
15.00-16.00 „Mandala 
kitaip“ 
16.00 Projekto dalyvių 
kelionė namo 

Projekto ataskaitos 
rengimas 

 12-04-
08 

 V. Vaitaitytė ir projekto 
komanda 

 


