PROJEKTO „EDUKACIJOS NUOTOLINĖMS UKMERGĖS RAJONO MOKYKLOMS“

Edukacijos tema
Žaidimas „Gamtos
knygą atvertus“
Žaidimas „Knyg(i)ų
mūšis“
Gėlyčių gamyba

Trumpas užsiėmimo
aprašymas
(1-2 sakiniai)
Protų mūšis, 4 turų (35
klausimai) žaidimas,
tema – gamta.
Protų mūšis 4 turų (35
klausimai) žaidimas,
tema – vaikų literatūra.
Rankų darbo gėlyčių
gamyba

Klasių
koncentras,
kuriam
skirta
programa
2-3

Edukacijos
organizatoriaus
vardas, pavardė

Organizatoriaus
kontaktai
(el.p., mob.tel.)

Jolanta Žvirblytė

vaikai@ukmergesvb.lt
8 672 39984

5-6

Jolanta Žvirblytė

vaikai@ukmergesvb.lt
8 672 39984

3-4

Vijolė
Ivanauskienė

tel: 8 686 09204

Nuoroda

https://www.facebook.co
m/vijole.ivanauskiene/ph
otos_albums
http://vijolesfantazijosali
s.blogspot.lt

Kaip pasigaminti
judančią ranką?

Zuikiai pievoje

Gaminame
judančią
lėlės plaštaką iš kartono
ir šiaudelių.
Reikės: kartono, kelių
šiaudelių, žirklių, karštų
klijų,
virvelės,
markerio, pieštuko.
Video nuoroda:
https://www.youtube.co
m/watch?v=uqAiQoofx8&t=31s
Gaminame piešinį –
aplikaciją.
Reikės:
spalvoto
popieriaus lapo, baltų ir

8-14 metų
vaikams

Silvija
Puodžiūnaitė,
Lėlių gamybos
būrelio vadovė,
Ukmergės
Kultūros centras

silvija.puodziunaite@gm
ail.com
864222063

4-7 metų
vaikams

Silvija
Puodžiūnaitė,
Ukmergės
Lopšelio darželio

silvija.puodziunaite@gm
ail.com
864222063

Sapnų gaudyklių
kūrimas.

kitų
spalvų
dažų,
teptuko, vandens, juodo
markerio,
žalio
popieriaus
skiaučių,
ausų krapštukų, klijų.
Video nuoroda:
https://www.youtube.co
m/watch?v=C6JUccbX
DOA&t=70s
Kursime
sapnų
gaudykles naudodami
gamtines
medžiagas,
siūlus ir kt.
Susipažinsime
su
Velykų
tradicijomis
Lietuvoje. Mokysimės
marginti kiaušinį vašku
ir natūraliais dažais.

„Saulutė“
meninio ugdymo
pedagogė

4-7 kl.

Kristina
Darulienė

kristinadaruliene@gmail.
com
867838881

4-5, 6-7;8-10
kl.

Kristina
Darulienė

kristinadaruliene@gmail.
com
867838881

Aguonos žiedas iš
krepinio popieriaus
dekoracijoms.

5-6

Tel. Nr. 8 676 31537

Padėkliukas iš storo
siūlo ar virvės.

5-6

Virginija
Sakalienė
III Antakalnio
bibliotekininkė
Virginija
Sakalienė
III Antakalnio
bibliotekininkė

Velykų tradicijos.
Kiaušinių marginimas
vašku

Tel. Nr. 8 676 31537

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRO SKYRIŲ EDUKACIJOS

Edukacijos tema
1. Tautodailė
margučiuose

2. Intelektinis
žaidimas „Protų
mūšis“

3. Atvirukas Mamai

Trumpas užsiėmimo
aprašymas
Praktinio
užsiėmimo
metu
gaminsime
margučius,
kuriais
puošime medelį. Jums
reikės
pieštuko,
spalvoto
popieriaus,
rėžtuko, faneros ar kito
kokio kieto pagrindo
(pvz. senos knygos
viršelio, kad nesugadinti
stalo)
žirklučių
ir
truputėlį kantrybės.
Viktorinos klausimai iš
animacinių
filmukų,
augalijos,
gyvūnijos,
sporto skryčių, mįslės ir
t.t. Klausimai paruošti
POWER
POINT
programa.
Edukacija
skirta
vaikams
sukurti
atviruką iš spalvoto
popieriaus artėjančiai
Mamos dienai. Taip pat
į atviruko vidų sukurti
trumpą ketureilį skirtą
savo mamai ir jį įrašyti į
atviruką.

Klasių
koncentras,
kuriam
skirta
programa
4-6

Edukacijos
organizatoriaus
vardas, pavardė

Organizatoriaus
kontaktai
(el.p., mob.tel.)

Drąsutė Kaselienė

drasute63@gmail.com
8 646 91940

3-5

Drąsutė Kaselienė

drasute63@gmail.com
8 646 91940

3-4

Giedrė
Bukauskaitė

giedrebuk@gmail.com
8 646 91715

Nuoroda

4. Sodų rišimas

Pažintis su viena iš
tautos
dekoratyvinės
dailės rūšimi, su erdvės,
geometrinių
figūrų
pažinimu,
taip
pat
susipažins su sodo
simbolika, kilme ir
reikšme.

4-8

Janė Giedraitienė

jgiedraite@gmail.com
8 646 91988

UKMERGĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS INFORMACIJA
Klasių
Trumpas užsiėmimo
koncentras,
Edukacijos
Organizatoriaus
Edukacijos tema
aprašymas
kuriam
organizatoriaus
kontaktai
Nuoroda
(1-2 sakiniai)
skirta
vardas, pavardė
(el.p., mob.tel.)
programa
išmoks
Ukmergės
ukmuziejus@gmail.com https://www.facebook.co
Virtuali foto edukacija Mokiniai
1-4
pasigaminti rištinę lėlę,
kraštotyros
m/pg/muziejus/photos/?t
„Pasigamink rištinę
naudojant
audinio
muziejus
ab=album&album_id=80
lėlę“
skiautes ir siūlus.
7944716363238
Supažindinama
su
Užugirio
ukmuziejus@gmail.com (Nuoroda bus patikslinta,
Virtuali video
1-12
mokyklakai bus paruošta
edukacija „Lino kelias“ „Lino kelio“ edukacine
ekspozicija,
lino
muziejus
edukacija.)
auginimo ir apdorojimo
rakandais.
išmoks
Veprių krašto
ukmuziejus@gmail.com https://www.youtube.com
Virtuali foto edukacija Mokiniai
1-12
/watch?v=Hst9WAHFOs8&f
pasigaminti
tradicinį
muziejus
„Velykų paukštelis“
eature=share&fbclid=IwAR
velykinį
namų
1D03cphVIF6v4gHPWG1papuošimą
–
1tvraybhJ0RlP0XSGCALDBV
pakabinamą paukštelį iš
MAVvzeRmi4ehD4
kiaušinio ir popieriaus.
Veprių krašto muziejaus edukacija:
https://www.youtube.com/watch?v=o_liZ58e6WA&feature=share&fbclid=IwAR2ASWNGW0k5HCvQmdrCxTU4UtN1P744aVTs759lkdFH
C545YbO5UltFAPo

UKMERGĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO INFORMACIJA
Edukacijos tema

Trumpas užsiėmimo
aprašymas
(1-2 sakiniai)

Erkinis encefalitas,
Laimo liga. Skiepai. Kaip
tinkamai pašalinti
įsisiurbusią erkę.

Aktuali informacija
šiam laikotarpiui, kai
daugelis žmonių miestų
gatves iškeičia į
pasivaikščiojimus
miške. Skiepai
rekomenduojami, nes
erkiniu encefalitu
galima užsikrėsti
neįsisiurbus erkei.
Kaukių dėvėjimas gali
sukelti klaidingą
saugumo jausmą, dėl
kurio gali būti
nebesilaikoma kitų
prevencinių priemonių,
kaip kruopšti rankų
higiena, kosėjimočiaudėjimo etiketas,
fizinės distancijos
laikymasis.
Pažintis su vaistiniais
augalais, rinkimas,
panaudojimas.
Donorystės rūšys.
Paskatinti mokinius
apsispręsti dėl
donorystės.

Tinkamas kaukių
dėvėjimas.
Asmens higiena,
drabužių, avalynės ir
namų priežiūra esant
padidintai rizikai
užsikrėsti Covid-19

Kaip gauti energijos iš
gamtos pavasarį?
Kraujo ir organų
donorystė

Klasių
koncentras,
kuriam skirta
programa
7-12

Vida Peldžienė

vida.ursvsb@gmail.com
8-676-60703

7-12

Vida Peldžienė

vida.ursvsb@gmail.com
8-676-60703

4-7

D.Butiškienė

8 611 36832

8-10

D. Butiškienė

8 611 36832

Edukacijos
organizatoriaus
vardas, pavardė

Organizatoriaus
kontaktai
(el.p., mob.tel.)

Nuoroda

10 patarimų
moksleiviams, kaip
sveikai maitintis

Tuberkuliozės ABC

Atsargiai erkės

Požymiai, kad su jūsų
imunine sistema ne
viskas gerai
Elektroninės cigaretės

Labai svarbu kalbėtis ir
diskutuoti apie mitybą
ir mitybos įpročius.
Apie vertingiausias
daržoves ir vaisius, kad
nesirgtume šiuo metu.
Suteikti didesnį
supratimą apie
tuberkuliozės infekciją,
preveciją ir saugumo
priemones
Atėjo pavasaris, kai
suaktyvėja erkės.
Patarimai, kaip
apsisaugoti.
Atkreipiame dėmesį į
imuninės sistemos
darbą.
Griauname mitus apie
elektronines cigaretes

5-6

Virgilija
Pakulnienė

v.pakulniene@gmail.com
865549933

8

Virgilija
Pakulnienė

v.pakulniene@gmail.com
865549933

Audra Bertašienė

ursvsb.audra@gmail.com

5-7

8-61204244

8-10kl.

Audra Bertašienė

ursvsb.audra@gmail.com

8-61204244
11-12

Audra Bertašienė

ursvsb.audra@gmail.com

8-61204244

