2 priedas
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJA
UGDOMOJI VEIKLA KITOSE APLINKOSE
2019–2020 ir 2020–2021 m. m.

Tikslas – ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją.
Uždaviniai
1. Siekti, kad mokiniai motyvuotų save sėkmingam mokymuisi.
2. Sudaryti sąlygas mokiniams mokytis vieniems, gebėti dirbti grupėje.
3. Gebėti pasirinkti informacijos šaltinius, rasti reikalingą informaciją
4. Suteikti galimybes gilinti savo žinias, tobulinti pažintines kompetencijas ir ugdytis vertybines nuostatas

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Dalykas

Mokytojai

Istorija

A. Garšvaitė
V. Kalninienė

Lietuvių kalba
ir literatūra
Lietuvių kalba

D. Sribikienė
A.Samulionienė

Klasė
(dalyko kursas)
I klasė

Tema

II klasė

Šiaurės karas
Biržai XIX a.
Biržai tarpukariu
Sovietinė Lietuva
Vietos valdžios institucijos

III klasė

Teismas
Biržai XX amžiuje
Reformacija Lietuvoje

II kl.
I kl.
I klasė

ATR karai su Švedija ir Rusija XVII a. ir
Šiaurės karas
Meninio skaitymo pamoka
Žemaitė "Marti“
Vestuvių papročiai Biržų krašte

Vieta, laikas
Biržų „Sėlos“ muziejus – rugsėjo mėn.
Biržų miestas – gegužės mėnuo
Biržų „Sėlos“ muziejus – lapkričio mėn.
Biržų „Sėlos“ muziejus – balandžio mėn.
Biržų savivaldybės administracija – vasario
mėn.
Biržų apylinkės teismas – kovo mėn.
Biržų miestas – gegužės mėn.
Biržų reformatų- evangelikų bažnyčia –
vasario mėn.
Biržų „Sėlos“ muziejus – kovo mėn.
Aktų salė arba ant laiptų - gruodžio mėn.
Biržų "Sėlos" muziejus - gegužės mėn.
Biržų „Sėlos“ muziejus – kovo, balandžio

ir literatūra

4.

5.

6.

Tikyba
(Romos
katalikų)
Muzika

Fotografija

A.Samulionienė

II klasė

A. Norgėlienė

I – IV klasės

Meninis pasirinktų tekstų skaitymas

V. Kalvanaitė
D. Anskinienė

I-IV klasės
I - II klasės
III kl. (B kursas)

Meninis pasirinktų tekstų skaitymas
Atgaila ir susitaikymas

D. Kazakevičienė
N. Kaulinienė

III kl. (B kursas)
I-II klasės

Vargonai - instrumentų karalius
Renesanso muzika ir šokiai

E. Duderis

III - IV klasės
(B kursas )

7.

Dailė

D. Zalogienė

I klasė
II klasė
III klasė
(A ir B kursas)

8.

Geografija

A. Padvariškienė

I klasė
III klasė
(A kursas)

Pamokos K. Binkiui

Biržų krašto tradiciniai muzikos
instrumentai
Akademinės muzikos koncertai ir
muzikiniai spektakliai
Kompozicija.
Portretinė fotografija..
Vandens fotografija.
Natiurmortai.
Gamtos fotografija.
Peizažai.
Peizažas
Tautodailė
Radvilų kultūrinis palikimas
(geneologija)
Lietuvos saugomos teritorijos ir gamtos
paminklai
Lietuvos reljefas. Ledyno įtaka
Orai ir sinoptinis žemėlapis

mėn.
Papilyje, K. Binkio muziejuje
birželio mėn.
Aktų salė, skaitykla, muziejus – mokslo
metai
Katalikų bažnyčia - kovo- balandžio mėn.
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Biržų pilis (muziejaus menė su klavesinu)
Biržų "Sėlos" muziejus
Biržų miestas, LNOBT, Panevėžio, Kauno
muzikiniai teatrai
(datos tikslinamos mokslo metų eigoje)
Fotografavimas mieste
Fotografavimas parke, prie upės
.
Fotografavimas gimnazijos studijoje
(datos tikslinamos mokslo metų eigoje)
Pilies teritorija – birželio mėn.
Pleneras rugsėjo mėn ir birželio mėn.
Biržų „Sėlos“ muziejus – vasario mėn.
Biržų „Sėlos“ muziejus – vasario mėn. –
data koreguojama
Biržų regioninio parko direkcija – vasario
mėn.
Biržų regioninio parko direkcija -gruodžio
mėn.
Biržų meteorologijos stotis – sausio mėn.

9.

Technologijos

J. Pranciliauskienė

II kl.
I kl.
II kl.

10.

Chemija

I. Gasiūnienė

I-II kl.

11.

Chemija

A.Dulevičiūtė

I kl.

12.

Užsienio kalba
(anglų)
Ekonomika

V. Samulionytė
D. Simėnas
R. Mikalajūnienė

I kl.

13.

I kl.
(savarankiškas
mokymas)
IV kl.
(savarankiškas
mokymas)

Asmenybės pažinimas
Patraukli profesija
Floristinis kilimas
Pamoka su profesionalu (floristika,
mityba, buhalterija, mechanika).
Edukacinė pamoka ,,Chemija muziejuje"
- Archeologo ir restauratoriaus darbo
pristatymas.
"Cheminės medžiagos ir cheminės
reakcijos mokykloje".
Anglų kalbos pamoka, integruota su TIC

Mokyklos skaitykla - spalio mėn.
Išvykos į įmones, įstaigas – II pusmetis
Mokyklos teritorija - rugsėjo, spalio mėn.
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
- lapkričio, gruodžio mėn.
Biržų ,,Sėlos"' muziejus – birželio mėn.
Gimnazijos teritorija – birželio mėn.
Aktų salė – birželio mėn.

„Asmeniniai finansai"

Virtuali Moodle aplinka

"Elektroninės leidybos"

Neribota prieiga prie respublikinio serverio.

Sudarė geografijos mokytoja metodininkė Aurelija Padvariškienė

