
 

 

 

KVIEČIAME KLAIPĖDOS RAJONO 1-4 KLASIŲ MOKINIUS Į „ŽINIUKO 

MOKYKLĖLĘ“ (tai edukacinis projektas, skirtas Klaipėdos rajono pradinių klasių mokiniams; mokyklėlės paskaitos 

vyksta ciklais: žiemą ir pavasarį; jų metu – paskaitos įdomiausiomis temomis (už paskaitas mokėti nereikia). 

 

2019-12-23 (pirmadienį), 9.00 val. 

„Papuoškime namus kalėdiniais dirbiniais“ (Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos vyresnioji pradinių 

klasių mokytoja Inga Danieliūtė) 

Vieta: Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla, 232 kab. 

Dalyviai: 1-4 klasių mokiniai (iki 20 vaikų grupė). 

Trukmė: 50-60 min. 

 

2019-12-23 (pirmadienį), 10.00 val. 

„Žaisliukai iš šiaudų“ (Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Jūratė 

Feigytė) 

Vieta: Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla, 326 kab. 

Dalyviai: 2-4 klasių mokiniai (iki 20 vaikų grupė). 

Trukmė: 50-60 min. 

Į užsiėmimą reikia atsinešti žirkles. 

 

2019-12-23 (pirmadienį), 10.00 val. 

 „Kosmosas ir Kalėdos“ (VšĮ Robotikos studija) 

Vieta: Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla, 230 kab. 

Dalyviai: 1-4 klasių mokiniai (iki 25 vaikų grupė). 

Trukmė: 50-60 min. 

 

2019-12-23 (pirmadienį), 11.00 val. 

„Kompiuteriu sukurtas kalėdinis atvirukas“ (Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių 

mokytoja metodininkė Rasa Jeriomenkienė) 

Vieta: Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla, 229 kab. 

Dalyviai: 2-4 klasių mokiniai (iki 15 vaikų grupė) 

Trukmė: 50-60 min. 

 

2019-12-23 (pirmadienį), 11.00 val. 

 „Atspausti grafikos kūriniai“ (Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos 

metodininkės Vaidutė Mažeikienė ir Jolanta Gilvonauskienė) 

Vieta: Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla, 325 kab. 

Dalyviai: 2-4 klasių mokiniai (iki 20 vaikų grupė). 

Trukmė: 50-60 min. 

 

Registruotis būtina iš anksto. Registracija vyksta nuo 2019 m. gruodžio 16 d. iki 2019 m. gruodžio 22 d. 

Registruojantis reikalinga nurodyti šią informaciją:  paskaitos tema; vaiko vardas, pavardė; klasė, 

mokykla; kontaktinis telefonas (tėvelių). Registracija vyksta internetu. Siųskite registracijos informaciją 

el. p: ziniukomokyklele2010@gmail.com 

 

Tel. pasiteiravimui: +370 67632543 

Veiklą organizuoja: Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojų metodinė grupė. 

Veiklą koordinuoja: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena 

Barbšienė, Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Rankelienė. 

 

MOKINIŲ ATOSTOGOS GALI 

BŪTI ĮDOMIOS IR 

PRASMINGOS! 

http://krantas.ku.lt/new/ziniukas/pirmas.html
http://krantas.ku.lt/new/ziniukas/pirmas.html
http://uk.mc276.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ziniukomokyklele2010@gmail.com

