
PATVIRTINTA 

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos 

direktoriaus 2020 m.  rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. VT-

57(1.5) 

VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO PROGIMNAZIJOS INTEGRUOTŲ 

VEIKLŲ IR PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ TVARKOS 

APRAŠAS 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Programų integravimo į ugdymo turinį tvarka (toliau - Tvarka) nustato progimnazijos bendrųjų 

kompetencijų, gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių ir kitų švietimo ir mokslo ministro patvirtintų, 

mokykloje įgyvendinamų ar parengtų programų integravimo į ugdymo turinį principus ir būdus. 

2. Tvarkoje vartojamos sąvokos ir terminai: 

 Integruojamoji programa – bendriesiems gebėjimams ugdyti skirta programa, integruojama į 

visų ugdymo sričių ar dalykų programas. 

 Tarpdalykinė integracija – tai dviejų ar daugiau mokytojų ugdomoji veikla, kai vienos 

pamokos metu derinamas skirtingų dalykų ugdymo turinys, siekiant padidinti mokinių mokymosi 

motyvaciją ir mažinti mokymosi krūvį. 

 Vidinė integracija – vieno mokytojo ugdomoji veikla, kai į dalyko turinį, klasės vadovo veiklą 

ar neformalųjį ugdymą integruojamos integruojamosios programos. 

Integruotoji diena –vienai temai skirta diena, kurios metu per visus dalykus mokiniai nagrinėja 

temą įvairiais aspektais. 

 Integruotas projektas  darbo ir mokymo būdų sankaupa, kuri skatina mokinius susieti 

mokymąsi su gyvenimo realijomis, ieškoti sąsajų tarp daiktų ir reiškinių, mokytis dirbti grupėje. 

II. SKYRIUS 

PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ PRINCIPAI IR BŪDAI  

3. Integruotas ugdymas įgyvendinamas programas integruojant į mokomųjų dalykų turinį, klasių 

vadovų veiklą, neformalųjį švietimą. 

4. Integruotos ugdymo programos gali būti įgyvendinamos skiriant dalį netradicinio ugdymo dienų 

per mokslo metus. 

5. Integruojamų dalykų turinys numatytas ilgalaikiuose dalykų ir klasių vadovų planuose - skiltyje 

„Pastabos”. 

6. Mokytojai, planuodami integruoto mokymo temas, atsižvelgia į mokinių amžių, patirtį, 

ugdomosios veiklos pobūdį. 
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7. Sprendimus dėl ugdymo turinio integravimo tarp dalykų ar integruojamų programų temų priima 

metodinės grupės, integruotos pamokos fiksuojamos mokyklos mėnesių planuose. 

8. Metodinių grupių posėdžiuose ne mažiau kaip kartą per pusmetį aptariama, kaip ugdymo procese 

įgyvendinamas ugdymo turinio integravimas. 

III. SKYRIUS 

INTEGRUOTOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

9. Programų integravimas į ugdymo turinį: 

9.1. Progimnazija, siekdama optimizuoti mokinių mokymosi krūvius ir priartinti mokymąsi prie 

gyvenimo aktualijų bei atsižvelgdama į mokyklos kontekstą, į ugdymo turinį integruoja šias 

programas: Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494; 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941; Ugdymo karjerai 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu 

Nr. V-72; Žmogaus saugos programa, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 

d. įsakymu Nr. V-l 159; Pagrindinio ugdymo etninės kultūros programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651; pilietiškumo 

ugdymas (1 priedas); 

9.2. 1-4 klasių mokiniams per klasių valandėles vedama socialinio emocinio ugdymo, patyčių, 

smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, sveikos 

gyvensenos skatinimo prevencinė programa „Laikas kartu“; 

9.3. 5-8 klasių mokiniams per klasių valandėles vedama socialinio emocinio ugdymo, patyčių, 

smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, sveikos 

gyvensenos skatinimo prevencinė programa „Paauglystės kryžkelės“; 

9.4. Informacinių komunikacinių technologijų ugdymas: 

9.4.1. 1-4 klasėse informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos 

kaip ugdymo priemonė, taip pat mokoma informacinių komunikacinių technologijų pradmenų; 

9.4.2. 5-7 klasėse informacinės komunikacinės technologijos mokomos kaip atskiras dalykas; 

10. Tarpdalykinė integracija: 

10.1. ilgalaikiuose planuose skiltyje „Pastabos“ mokytojai numato tarpdalykinės integracijos 

galimybes; 

10.2. kiekvienas mokytojas per mokslo metus veda ne mažiau kaip 2 integruotas pamokas; 

10.3. metodinės grupės aptaria ir paruošia metinį integruotų pamokų tvarkaraštį (2 priedas); 

10.4. integruotos pamokos fiksuojamos progimnazijos mėnesių planuose; 
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11. Integruoti projektai arba integruotos dienos: 

11.1. metodinės grupės aptaria ir paruošia integruotų projektų (3 priedas) ar dienų tvarkaraštį (4 

priedas);  

11.2. kiekvienas mokytojai pasiūlo mokiniams 1 – 2 integruotus projektus arba dienas per mokslo 

metus; 

11.3. integruoti projektai ar dienos fiksuojamos progimnazijos mėnesių planuose. 

IV. SKYRIUS 

INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ, DIENŲ, PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS, 

FIKSAVIMAS IR VERTINIMAS 

12. Programas vykdo pradinių klasių ir dalykų mokytojai, klasių vadovai, psichologas, socialinis 

pedagogas, sveikatos priežiūros ir kt. specialistai. 

13. Integruojamų programų temos fiksuojamos elektroninio dienyno skiltyje „Klasės darbas“ 

įvardinant integruojamą programą (Pvz., integruota tema „Rūkymo žala organizmui“, integruojama 

programa, pvz. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei renginio šeimai programa): 

14. Integruojamos programos: 

14.1. Žmogaus saugos bendroji programa;  

14.2. Pilietinis ugdymas;  

14.3. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei renginio šeimai programa;  

14.4. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa;  

14.5. Ugdymo karjerai programa. 

15. Integruojant kelių dalykų turinį, kai pamokoje dirba keli mokytojai, el. dienyne įrašo tų dalykų 

mokytojai pamokos temos skiltyje ir klasės darbų skiltyje nurodo tarpdalykinę integraciją. 

16. Ugdymosi pasiekimai vertinami pagal Programose pateiktus reikalavimus: ką mokinys privalo 

žinoti, gebėti, kokius įgūdžius ir vertybines nuostatas turi įgyti. Vertinant taikomi neformaliojo – 

formuojamojo – vertinimo metodai ir būdai. 

V. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Ugdymo turinio, integruojamųjų programų planavimą ir įgyvendinimą koordinuoja mokyklos 

direktoriaus pavaduotojos ugdymui. 

SUDERINTA 

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos metodinės tarybos pirmininkė 

Erika Margytė 

2020-06-23 protokolas Nr.  4 
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Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos 

integruotų veiklų ir programų integravimo į ugdymo 

turinį tvarkos aprašo1 priedas 

PROGRAMŲ INTEGRAVIMAS Į UGDYMO TURINĮ  

Klasė 

Integruojamos 

programos 

pavadinimas 

Dalykas, į kurį 

programa 

integruojama 

Valandų 

skaičius 

per 

metus 

Tema į kurią integruojama 

programa 

1 

klasė 

Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai 

bendroji programa, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2016 m. 

spalio 25 d. 

įsakymu Nr. V-941 

Dorinis ugdymas 

(etikas) 

Lietuvių kalba 

Matematika 

Pasaulio 

pažinimas 

Dailė ir 

technologijos 

Fizinis ugdymas 

Klasės vadovo 

veikla 

15 − Kas yra šeima? 

− Šeimos narių vaidmenys. 

− Mano kūno dalys, jų 

paskirtis. 

− Kaip rūpintis savo kūnu? 

− Kodėl svarbu suvaldyti savo 

norus? 

− Kodėl teigiamas nusiteikimas 

ir solidarumas su kitais 

žmonėmis padeda jaustis 

laimingam? 

− Pagarbus bendravimas, 

bendravimo svarba tarpusavio 

santykiams. 

− Draugystė. 

− Kodėl svarbu draugaujant 

būti mandagiam ir dėmesingam, 

laikytis duoto žodžio, 

įsipareigojimų, susitarimų. 

− Kokios situacijos rizikingos 

ir kada reikia būti itin 

atsargiam? 

− Ką daryti, kai nutinka kas 

nors grėsminga ir mus baugina? 

− Kas sveika ir kas žalinga 

sveikatai? Mano savijauta. 

− Buitinės cheminės medžiagos 

namuose. 

− Noriu būti saugus buityje. 

− Kodėl pradedama rūkyti? 

Rūkymas kenksmingas 

rūkančiojo ir nerūkančiojo 

sveikatai. 

− Ką būtina, ką galima ir ko 

negalima daryti mokiniams? 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

3 − Kas aš esu? 

− Mano ir Jėzaus vaikystė. 

− Man gali padėti Dievas ir 

žmonės. 

Ugdymo karjerai 

programa, 

patvirtinta Lietuvos 

Dorinis ugdymas 

(etikas) 

Lietuvių kalba 

5 
− Mano asmeninės savybės ir 

pomėgiai. 



5 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. 

sausio 15 d. 

įsakymu Nr. V-72 

Matematika 

Pasaulio 

pažinimas 

Dailė ir 

technologijos 

Fizinis ugdymas 

Klasės vadovo 

veikla 

− Ką žmonės dirba visą dieną 

(ekskursijos į tėvelių 

darbovietes, tėvų vedamos 

veiklos). 

− Mano mėgstamiausias 

mokomasis dalykas. 

− Bendradarbiavimo ir 

bendruomeniškumo svarba. 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

2 − Kas aš esu? 

− Ko šiemet išmokau? 

Žmogaus saugos 

programa, 

patvirtinta LR 

švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. 

liepos 18 d. 

įsakymu Nr. V-l 

159 

Dorinis ugdymas 

(etikas) 

Lietuvių kalba 

Matematika 

Pasaulio 

pažinimas 

Dailė ir 

technologijos 

Fizinis ugdymas 

Klasės vadovo 

veikla 

17 − Pagrindinės eismo taisyklės 

pėstiesiems. 

− Kelio ženklai. Pėsčiųjų 

perėja. 

− Šviesoforo signalai. 

− Kaip elgtis tamsiuoju paros 

metu. Atšvaitai. 

− Kur žaisti žiemą. Kaip ir kur 

slidinėti slidėmis, važinėtis 

rogutėmis. 

− Mokinių elgesys mokykloje. 

− Kelio ir gatvės dalys. Kaip 

pereiti geležinkelį. 

− Kaip elgtis keliaujant 

lengvaisiais automobiliais, 

autobusais. 

− Gatvės, kelio perėjimas. 

− Saugaus eismo taisyklių 

kartojimas. 

− Pakartoti saugaus eismo 

taisykles. Išvyka į gatves 

esančias netoli mokyklos. 

− Kaip elgtis išsiskyrus su 

suaugusiais mieste, pasiklydus 

miške. 

− Žiemos pavojai. 

− Ugnis mūsų draugas ir 

priešas. 

− Asmeninė higiena. 

− Pažintis su valstybine 

priešgaisrine gelbėjimo tarnyba. 

− Saugus elgesys vandenyje. 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

1 − Man gali padėti Dievas ir 

žmonės. 

Pilietiškumo 

ugdymas 

Dorinis ugdymas 

(etikas) 

Lietuvių kalba 

Matematika 

Pasaulio 

pažinimas 

3 − Elementari pažintis su 

valstybės simboliais. 

− Valstybinių ir tautinių 

švenčių šventimas. 

− Klasės ir mokyklos 

savivalda. 
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Dailė ir 

technologijos 

Fizinis ugdymas 

Klasės vadovo 

veikla 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

1 
− Iš kur aplinkui tiek grožio? 

Muzika 3 − Rudens ratelis. Lietuvių 

liaudies rateliai. 

− Paukščių choras. Lietuvių 

liaudies dainos. 

− Graži mūsų šeimynėlė. 

Šeimos dainos. 

2 

klasė 

Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai 

bendroji programa, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2016 m. 

spalio 25 d. 

įsakymu Nr. V-941 

Dorinis ugdymas 

(etikas) 

Lietuvių kalba 

Matematika 

Pasaulio 

pažinimas 

Dailė ir 

technologijos 

Fizinis ugdymas 

Klasės vadovo 

veikla 

15 − Kas sieja šeimos narius? 

− Kokioje šeimoje aš norėčiau 

augti? 

− Kuo panašūs ir kuo skiriasi 

mergaičių ir berniukų kūnai? 

− Mergaitė suaugusi gali tapti 

mama, o berniukas – tėčiu. 

− Vaikai atsiranda iš  mamos 

ir tėčio meilės. 

− Kaip išsakyti savo 

nuomonę, kai ji nesutampa su 

daugumos? 

− Kodėl svarbu draugaujant 

būti mandagiam ir dėmesingam, 

laikytis duoto žodžio, 

įsipareigojimų, susitarimų. 

− Kaip susitvardyti 

konfliktinėse situacijose? 

− Kaip parodyti meilę savo 

artimiesiems? 

− Kaip nesileisti įtraukiamam 

į pavojingas situacijas, veiklas? 

− Noriu augti sveikas. 

Pagalbos telefonai. 

− Jei ištiko nelaimė. 

− Žalingas rūkymo poveikis. 

− Kaip atrodo rūkančiojo 

plaučiai? 

− Alkoholio poveikis 

žmogaus organizmui. 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

4 − Esu Dievo apdovanotas. 

− Šventieji - mūsų draugai. 

− Jėzus kviečia mane į Dievo 

Karalystę. 

− Jėzus kviečia mane būti 

gailestingą. 

Anglų kalba 4 − Kaip atpažinti tinkamus ir 

netinkamus žodžius, 
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prisilietimus ir elgesį? Kūno 

dalių pavadinimai (“This is 7 

ynose!”). 

− Šeimos narių pavadinimai 

(“My Family”). 

− Išvaizdos apibūdinimas (“A 

new friend !”). 

− Maisto produktų pavadinimai 

(“Dinnertime”). 

Muzika 1 − Tėvelių muzika. Kokią 

muziką mėgsta mano tėveliai? 

Ugdymo karjerai 

programa, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. 

sausio 15 d. 

įsakymu Nr. V-72 

Dorinis ugdymas 

(etikas) 

Lietuvių kalba 

Matematika 

Pasaulio 

pažinimas 

Dailė ir 

technologijos 

Fizinis ugdymas 

Klasės vadovo 

veikla 

5 − Mano užklasinė veikla. 

− Ką žmonės dirba visą dieną 

(ekskursijos į tėvelių 

darbovietes, tėvų vedamos 

veiklos) 

− Mokymosi ir laisvalaikio 

tikslai. 

− Problemos, kylančios 

prisitaikant mokykloje ar 

naujoje mokymosi aplinkoje, ir 

tinkami jų sprendimo būdai. 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

2 − Esu Dievo apdovanotas. 

− Ko šiais metais išmokau? 

Anglų kalba 1 − Profesijų pavadinimai (“He’s 

a hero!”). 

Žmogaus saugos 

programa, 

patvirtinta LR 

švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. 

liepos 18 d. 

įsakymu Nr. V-l 

159 

Dorinis ugdymas 

(etikas) 

Lietuvių kalba 

Matematika 

Pasaulio 

pažinimas 

Dailė ir 

technologijos 

Fizinis ugdymas 

Klasės vadovo 

veikla 

18 − Kaip elgtis gatvėse, prie 

kurių stovi mokykla. 

− Gatvės, kelio važiuojamosios 

dalies perėjimas. Kaip pereiti 

kelią išlipus iš autobuso. 

− Pirmasis sniegas ir su juo 

susiję pavojai. 

− Pėsčiųjų eismas tamsiu paros 

metu. 

− Kelio ženklai. 

− Pagrindiniai saugaus eismo 

reikalavimai vaikams. 

− Važiuojamoji dalis, 

šaligatvis, kelkraštis. 

− Saugaus eismo taisyklių 

įtvirtinimas. 

− Pavojingos situacijos ir kaip 

pėstiesiems jų išvengti. 

− Koks pavojus gresia 

važinėjantis dviračiu. 

− Kaip elgtis vasaros atostogų 

metu, kad būtų saugu. 

− Gaisras, jo keliami pavojai. 
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− Veiksmai įvykus 

nelaimingam atsitikimui 

(nusideginus, kilus gaisrui). 

− Saugus elgesys namuose. 

− Specialiosios pagalbos 

tarnybos. Kaip jas iškviesti į 

pagalbą. 

− Atsargus elgesys ant ledo. 

− Maudymasis atviruose 

vandens telkiniuose. 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

2 − Jėzus kviečia rinktis gėrį. 

− Didysis įsakymas. 

Muzika 1 − Linksmoji sankryža. Dainos 

apie eismą, skambieji judesiai. 

Pilietiškumo 

ugdymas 

Dorinis ugdymas 

(etikas) 

Lietuvių kalba 

Matematika 

Pasaulio 

pažinimas 

Dailė ir 

technologijos 

Fizinis ugdymas 

Klasės vadovo 

veikla 

3 − Gilesnė pažintis su Lietuvos 

valstybės simboliais; jų istorija. 

− Valstybinių ir tautinių 

švenčių šventimas. 

− Miesto savivalda. 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

1 − Jėzus kviečia rinktis gėrį. 

− Jėzus moko taisyti klaidas. 

− Jėzus kviečia mane būti 

gailestingą. 

Muzika 1 − Jie garsina Lietuvą. Garsūs 

Lietuvos muzikantai. 

3 

klasė 

Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai 

bendroji programa, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2016 m. 

spalio 25 d. 

įsakymu Nr. V-941 

Dorinis ugdymas 

(etikas) 

Lietuvių kalba 

Matematika 

Pasaulio 

pažinimas 

Dailė ir 

technologijos 

Fizinis ugdymas 

Klasės vadovo 

veikla 

15 − Kaip kuriama šeima? 

− Santuoka-svarbiausias 

šeimos atsiradimo pagrindas. 

− Natūralūs kūno pokyčiai 

augant. 

− Antriniai lytiniai požymiai: 

kinta kūno proporcijos, susidaro 

poodinis riebalinis sluoksnis, 

mutuoja balsas. 

− Dėmesio sutelkimas ir valios 

stiprinimas. 

− Darbo tikslingumo 

supratimas. 

− Pagarbus bendravimas, 

bendravimo svarba tarpusavio 

santykiams. 

− Kaip išreikšti meilės, 

draugystės jausmus 

artimiesiems, sau artimiems 

žmonėms? 
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− Kokios priežastys gali 

paskatinti blogai ar pavojingai 

elgtis? 

− Kaip atsispirti ir pasakyti 

„ne“, kai siūloma užsiimti 

sveikatai žalinga veikla? 

− Kurie žiniasklaidos 

pateikiami gyvenimo būdo, 

kūno įvaizdžio, elgesio 

pavyzdžiai yra pagražinti, 

neatitinka realybės? 

− Kiekvienam daiktui savo 

vieta. 

− Saugaus buitinių cheminių 

medžiagų naudojimo taisyklės. 

− Kodėl rūkymas žalingas? 

− Kiek kainuoja cigaretės 

dūmai? 

− Problemos, kylančios dėl 

alkoholio vartojimo. 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

3 − Koks esu su draugais ir 

artimaisiais? 

− Aukso taisyklė ir mano 

pasirinkimai. 

− Dievas padeda pasirinkti gėrį. 

Anglų kalba 2 − Veiklos lauke (“I can ride a 

bike!”) 

− Maisto produktų pavadinimai 

(“Have you got a milkshake?”) 

Ugdymo karjerai 

programa, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. 

sausio 15 d. 

įsakymu Nr. V-72 

Dorinis ugdymas 

(etikas) 

Lietuvių kalba 

Matematika 

Pasaulio 

pažinimas 

Dailė ir 

technologijos 

Fizinis ugdymas 

Klasės vadovo 

veikla 

5 − Pažįstu savo artimiausią 

socialinę aplinką (tėvelių 

profesijų ir pomėgių 

pristatymas). 

− Ką žmonės dirba visą dieną 

(ekskursijos į tėvelių 

darbovietes, tėvų vedamos 

veiklos). 

− Nuosekliai siekiu savo tikslų. 

Planuoju savo laiką ir darbus. 

− Prisistatymo kitiems 

žmonėms svarba; įvaizdis. 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

2 − Kas yra žmogus? 

− Dievas padeda pasirinkti gėrį 

Anglų kalba 1 − Profesijų pavadinimai bei 

vietos, kur žmonės dirba 

(“Where does she work?”) 

Žmogaus saugos 

programa, 

patvirtinta LR 

švietimo ir mokslo 

Dorinis ugdymas 

(etikas) 

Lietuvių kalba 

Matematika 

18 − Saugus eismas gatvėse, prie 

kurių stovi mokykla. 

− Perėjimas per gatvę, kelio 

važiuojamąją dalį. 
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ministro 2012 m. 

liepos 18 d. 

įsakymu Nr. V-l 

159 

Pasaulio 

pažinimas 

Dailė ir 

technologijos 

Fizinis ugdymas 

Klasės vadovo 

veikla 

− Kaip elgtis po pamokų. 

Pavojingos situacijos. 

− Kaip įlipti ir išlipti iš 

autobuso. Elgesys autobuse. 

− Pėsčiųjų eismas tamsiuoju 

paros metu. 

− Kaip elgtis žiemos metu 

slidinėjant nuo kalniukų, kurie 

yra netoli gatvės. 

− Pavojingos situacijos ir kaip 

jų išvengti pėstiesiems. 

− Saugaus eismo kelio ženklų 

kartojimas. 

− Sukauptų saugaus eismo 

įgūdžių kartojimas. 

− Būti atidiems gatvėje 

važinėjant dviračiu. 

− Kokie pavojai tyko atostogų 

metu vasarą. 

− Išvyka į gatves įtvirtinti 

saugaus eismo taisyklių. 

− Grybus rinkti malonu, bet dėl 

jų gali kilti nelaimių. 

− Būkime atsargūs ant ledo. 

Kaip elgtis su šventinėmis 

petardomis. 

− Namų vaistinėlė. 

− Pagrindinės gaisrų kilimo 

miške, pievose priežastys. 

− Saugus elgesys su gyvūnais. 

− Pagalbos iškvietimas įvykus 

nelaimei. Veiklos lauke (“I can 

ride a bike!”) 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

1 − Aukso taisyklė ir mano 

pasirinkimai. 

Anglų kalba 2 − Veiklos po pamokų (“Let’s 

play after school!” 

− Oras, veiklos lauke (“It’s hot 

today!”) 

Pilietiškumo 

ugdymas 

Dorinis ugdymas 

(etikas) 

Lietuvių kalba 

Matematika 

Pasaulio 

pažinimas 

Dailė ir 

technologijos 

Fizinis ugdymas 

Klasės vadovo 

veikla 

5 − Tėviškės keliu: Aukštaitija. 

− Tėviškės keliu: Dzūkija. 

− Tėviškės keliu: Suvalkija. 

− Tėviškės keliu: Mažoji 

Lietuva. 

− Tėviškės keliu: Žemaitija. 
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Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

3 − Ar galime spalvomis išreikšti 

savo išgyvenimus? 

− Kodėl susipykus dera 

susitaikyti? 

− Kokias šventes švenčiu 

šeimoje, tautoje ir Bažnyčioje? 

Muzika 1 − Giesmė Lietuvai. 

4 

klasė 

Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai 

bendroji programa, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2016 m. 

spalio 25 d. 

įsakymu Nr. V-941 

Dorinis ugdymas 

(etikas) 

Lietuvių kalba 

Matematika 

Pasaulio 

pažinimas 

Dailė ir 

technologijos 

Fizinis ugdymas 

Klasės vadovo 

veikla 

15 − Kokios būna šeimos? 

− Darnios šeimos bruožai: 

tarpusavio supratimas, 

išklausymas, pagalba. 

− Mano šeimos tradicijos, 

papročiai, vertybės. 

− Kaip užsimezga žmogaus 

gyvybė? 

− Kūdikio besilaukianti 

moteris. Kaip ja pasirūpinti? 

− Pagarbus elgesys su kitu, jo 

privatumo gerbimas. 

− Kodėl žiūrint TV, naršant 

internete, žaidžiant 

kompiuterinius žaidimus ar 

naudojantis kitomis IKT reikia 

vadovautis amžių ribojančiomis 

nuorodomis? 

− Kodėl svarbu laikytis 

įsipareigojimų, susitarimų, 

šeimoje nustatytų taisyklių, 

dalyvauti puoselėjant šeimos 

tradicijas? 

− Kaip šeimoje rasti priimtiną 

visiems sprendimą? 

− Kuriame bendravimo ir 

bendradarbiavimo taisykles. 

− Kaip elgtis, patekus į 

nemalonią, pavojų keliančią 

situaciją? 

− Kodėl viešojoje erdvėje 

nepažįstamiems asmenims 

negalima teikti asmeninės 

informacijos, nurodyti 

slaptažodžių, dėti kitų žmonių 

nuotraukų, rašyti nepagarbių, 

kitus įžeidžiančių tekstų, 

komentarų? 

− Kokios interneto svetainės 

yra tinkamos, informatyvios, 

naudingos, o kokios – žalingos 

(smurtinio, pornografinio 

pobūdžio)? 

− Vaistai ir jų vartojimas. 
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− Kur kreiptis pagalbos 

susirgus, apsinuodijus, 

apsvaigus? 

− Žinau, kaip pasakyti „Ne“ 

bendraamžių siūlomiems 

žaidimams ir eksperimentams su 

buitinės chemijos medžiagomis. 

− Elementari pažintis su 

įstatymais, draudžiančiais 

tabako gaminių įsigijimą ir 

vartojimą vaikams iki 18 metų. 

Rūkymui – NE. 

− Elementari pažintis su 

įstatymais, draudžiančiais 

alkoholio įsigijimą ir vartojimą 

vaikams iki 18 metų. 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

5 − Kuo esame panašūs, o kuo 

skiriamės? 

− Kodėl pasaulyje yra mirtis ir 

kančia? 

− Gera gyventi šeimoje. 

− Tariama ir tikra laimė 

− Koks turėtų būti mano 

krikščioniškas gyvenimas? 

Anglų kalba 1 − Maisto produktai. Vaisiai ir 

daržovės (“I’d like a melon!”) 

Ugdymo karjerai 

programa, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. 

sausio 15 d. 

įsakymu Nr. V-72 

Dorinis ugdymas 

(etikas) 

Lietuvių kalba 

Matematika 

Pasaulio 

pažinimas 

Dailė ir 

technologijos 

Fizinis ugdymas 

Klasės vadovo 

veikla 

5 − Mano svajonių profesija. 

− Ką žmonės dirba visą dieną 

(ekskursijos į tėvelių 

darbovietes, tėvų vedamos 

veiklos) 

− Sąmoningai, savarankiškai ir 

atsakingai apsisprendžiu 

kasdienėse situacijose. 

− Įvaizdis įvairiose socialinėse 

grupėse. Atsakomybė. Mano 

svajonių profesija. 

− Ką žmonės dirba visą dieną 

(ekskursijos į tėvelių 

darbovietes, tėvų vedamos 

veiklos) 

− Sąmoningai, savarankiškai ir 

atsakingai apsisprendžiu 

kasdienėse situacijose. 

− Įvaizdis įvairiose socialinėse 

grupėse. Atsakomybė. 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

3 − Lietuvoje gyvena įvairių 

tautų žmonės. 

− Laisvė neįmanoma be 

atsakomybės. 
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− Kas yra bendruomenė ir 

kodėl mums jos reikia? 

Žmogaus saugos 

programa, 

patvirtinta LR 

švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. 

liepos 18 d. 

įsakymu Nr. V-l 

159 

Dorinis ugdymas 

(etikas) 

Lietuvių kalba 

Matematika 

Pasaulio 

pažinimas 

Dailė ir 

technologijos 

Fizinis ugdymas 

Klasės vadovo 

veikla 

18 − Pavojingos situacijos, kurios 

susidaro visuomeninio transporto 

stotelėse.  

− Drausmingo ir kultūringo 

eismo dalyvio elgesys.  

− Kaip elgtis gatvėje ir kelyje 

blogo matomumo sąlygomis.  

− Elgesys kelionių metu.  

− Pavojingos situacijos, 

kylančios važinėjantis slidėmis, 

pačiūžomis, rogutėmis.  

− Saugaus eismo kelio ženklų 

kartojimas.  

− Kelių policija ir jos paskirtis. 

Reguliuotojo signalai.  

− Pakartoti šviesoforo ir 

reguliuotojo signalus, kelio 

ženklus.  

− Pavojai, tykantys arti gatvės.  

− Pagrindinės vaikų klaidos, 

daromos gatvėje ir kelyje.  

− Saugaus eismo įgūdžių 

įtvirtinimas.  

− Patarimai kaip elgtis gatvėje ir 

kelyje atostogų metu.  

− Gamtos išdaigos; perkūnija, 

uraganas, žaibas, viesulas, 

potvynis.  

− Kaip elgtis pastebėjus gaisrą. 

Evakuacija.  

− Kaip elgtis užsidegus 

drabužiams.  

− Šventinės petardos. Ledas.  

− Saugiai elkimės namuose. 

Elektros prietaisai.  

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

2 − Tariama ir tikra laimė. 

− Koks turėtų būti mano 

krikščioniškas gyvenimas? 

Anglų kalba 4 − Kaip apsaugoti odą. Kaip 

drabužiai apsaugo odą. 

− 4Saugi mokinio aplinka (“In 

the park!”) 

− Mano kelias į mokyklą 

(“School transport”) 

− Mokyklos iškyla gamtoje 

(School Camping Trip”) 

Pilietiškumo 

ugdymas 

Visi mokomieji 

dalykai, 

neformaliojo 

švietimo 

3 
− Valstybinių ir tautinių 

švenčių šventimas. 

− Atmintinos datos ir įvykiai. 
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programos, 

turizmo renginiai 
− Lietuva Europos sąjungos ir 

NATO narė. 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

1 − Lietuvoje gyvena įvairių 

tautų žmonės 

Anglų kalba 2 − Pasaulio šalys ir tautybės 

(“They are from Australia!”) 

− Svarbūs faktai apie JK ir 

Lietuvą (Culture:”The United 

Kingdom”). 

5 

klasė 

Pagrindinio 

ugdymo etninės 

kultūros programa, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. 

balandžio 12 d. 

įsakymu Nr. V-651 

Muzika 3 − Žaibiška kelionė aplink 

pasaulį. 

− Lietuvos regionų liaudies 

muzika. 

− Pažintis su kitų šalių liaudies 

melodijomis. 

Dorinis ugdymas 2 − Būti drauge (etika). 

− Dialoginis bendravimas: Aš 

ir Tu (etika). 

− Įprastos knygos ir knygų 

knyga (tikyba). 

Dailė 1 − Tautodailė. Skirtumai tarp 

šiuolaikinio meno ir tautodailės. 

Technologijos 1 − Lietuvių liaudies papročiai, 

tradicijos (kulinarinis paveldas). 

Praktinis kulinarinio paveldo 

patiekalų ruošimas ir stalo 

serviravimas. 

Istorija 1 − Baltų religija, papročiai, 

tradicijos. 

Lietuvių kalba 3 − Senovės lietuvių gyvenimas 

ir buitis. 

− Vaiko vaidmuo šeimos 

gyvenime. 

− Nuo ko priklauso gyvybė 

žemėje? 

Anglų kalba 1 − Pasaulio tautos ir tautybės: 

papročiai. 

Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai 

bendroji programa, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2016 m. 

spalio 25 d. 

įsakymu Nr. V-941 

Gamta ir žmogus 5 − Vandens svarba sveikatai. 

− Sveikos mitybos piramidė. 

Žmogaus mityba. 

− Aplinkos įtaka sveikatai. 

− Alkoholio, rūkymo poveikis 

sveikatai. 

− Psichiką veikiančios 

medžiagos. 

Informacinės 

technologijos 

1 − Taisyklinga sėdėsena prie 

kompiuterio 

Istorija 1 − Kas yra giminė? Giminės 

medžio sudarymas. 
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Fizinis ugdymas 2 − Rūpinimasis savo asmens 

higiena po kūno kultūros 

pamokų. 

− Diskusija apie netoleravimą 

rūkymo, alkoholio ir kitos 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo mokykloje ir už jos 

ribų. 

Dorinis ugdymas 2 − Aš ir mane supantys žmonės 

(etika). 

− Malda gyvenimo būtinybė 

(tikyba). 

− Koks esu ir koks noriu būti 

(etika). 

− Įveikti blogį kaip mūsų 

proseneliai (tikyba). 

Klasės vadovo 

veikla 

6 − Aš augu ir keičiuosi. 

− Švara ir higiena. 

− Diskusija: ,,Sveikos 

gyvensenos atspindžiai mūsų 

šeimoje“. 

− Alkoholio žala sveikatai. 

− Rūkymo žala sveikatai. 

− Kas yra narkotinės 

medžiagos? 

Anglų kalba 2 − Sveikos mitybos principai. 

− Fizinis aktyvumas mano 

gyvenime: sporto šakos. 

Ugdymo karjerai 

programa, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. 

sausio 15 d. 

įsakymu Nr. V-72 

Istorija 1 − Baltų amatai, verslai. 

Dorinis ugdymas 3 − Norai ir galimybės (etika). 

− Mano įsivaizduojam ateitis 

(etika). 

− Mano pomėgiai ir interesai 

(etika). 

Žmogaus saugos 

programa, 

patvirtinta LR 

švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. 

liepos 18 d. 

įsakymu Nr. V-l 

159 

Atskiras dalykas 37 

−  

Pilietiškumo 

ugdymas 

Istorija 5 − Valstybės sukūrimas 

− LDK. 

− Tautiškumo išsaugojimas 

Lietuvos okupacijos metais. 

− Valstybingumo atkūrimas. 

− Nepriklausomybės atkūrimas. 

− Partizaninis karas. 
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Dorinis ugdymas 1 − Aš – Lietuvos pilietis(etika). 

− Įveikti blogį kaip mūsų 

proseneliai (tikyba). 

Matematika 2 − Mokantis dešimtaines 

trupmenas skaičiuoti 

avaringumus ir kitų socialinių 

procesų lygius bei tendencijas. 

− Matematikos simbolių kilmė. 

Technologijos 1 − Baltijos šalių: Lietuvos, 

Latvijos, Estijos tradicinė 

virtuvė ir papročiai. 

6 

klasė 

Pagrindinio 

ugdymo etninės 

kultūros programa, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. 

balandžio 12 d. 

įsakymu Nr. V-651 

Muzika 2 − Lietuvių liaudies 

instrumentai. Lietuvoje 

gyvenančių tautų muzika. 

Dorinis ugdymas 2 − Dešimt gyvenimo žodžių 

(tikyba). 

− Gyvenu bendruomenėje: 

šventės ir tradicijos (etika). 

− Lietuvos gyventojų etninė 

įvairovė (etika). 

Dailė 1 − Pasaulio medžio vaizdavimas 

lietuvių etnokultūroje. 

Istorija 1 − Lietuvių ir europiečių 

gyvenimo būdo ypatumai, 

papročiai ir tradicijos nuo 

seniausių, iki dabartinių laikų. 

Technologijos 1 − Lietuvių liaudies papročiai, 

tradicijos. Mitybos ir sveikatos 

tausojimo papročiai. 

Geografija 3 − Kur gali ir kaip gali gyventi 

žmogus. 

− Lietuvos etnografinės sritys. 

− Lietuvos gyventojų tautinė 

sudėtis. 

Lietuvių kalba 3 − Žmogaus elgesys, jausmai, 

apsisprendimai sudėtingose 

situacijose. 

− Pasitikėjimas savimi, orumas 

ir savigarba. 

− Jautrumas kitam ir artimo 

meilė. 

Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai 

bendroji programa, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2016 m. 

Gamta ir žmogus 4 − Lytinė sveikata. 

− Asmens higienos 

reikalavimai. 

− Alkoholio, rūkymo ir kitų 

psichoaktyvių medžiagų 

poveikis sveikatai. 

− Kas yra narkotinės 

medžiagos? 
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spalio 25 d. 

įsakymu Nr. V-941 

Informacinės 

technologijos 

1 
− Kompiuteris ir sveikata 

Istorija 2 − Šeima senovės pasaulyje. 

− Gyvenimo būdo pokyčiai 

pasaulyje XX a. 

Fizinis ugdymas 1 − Mokomės apibūdinti 

sveikatos požymius, gyvenimo 

būdo ir aplinkos veiksnių įtaką 

sveikatai. Atpažįstame iškilusias 

sveikatos problemas. 

Dorinis ugdymas 2 − Kas yra šeima, šeimos 

funkcijos, vertybės, tradicijos 

(etika). 

− Krikščioniško kelio gairės 

(tikyba). 

− Pasirinkimai ir atsakomybė 

(etika). 

− Jėzus teikia gyvenimą 

(tikyba). 

Anglų kalba 1 − Psichinė sveikata: emocijos ir 

jausmai. 

Vokiečių kalba 4 − Veikla ir poilsis. 

− Fizinis aktyvumas. 

− Sveikatos, sveikos 

gyvensenos, šeimos samprata. 

− Tabako žala paauglio 

sveikatai ir asmenybei. 

Rusų kalba 3 − Aš ir mano šeima. 

− Mūsų mityba. 

− Mano aktyvus laisvalaikis. 

Klasės vadovo 

veikla 

6 − Sveika gyvensena. 

− Kas yra meilė? 

− Pagarba tėvams. 

− Asmens higiena. 

− Kaip atsispirti kvaišalams? 

− Alkoholio, rūkymo ir kitų 

psichoaktyvių medžiagų 

poveikis sveikatai. 

Ugdymo karjerai 

programa, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. 

sausio 15 d. 

Įsakymu Nr. V-72 

Dorinis ugdymas 2 − Pilietinė pozicija korupcijos 

atžvilgiu (etika). 

− Link svajonės (etika). 

− Kaip siekti savo tikslo 

(etika). 

− Pagrindinės dorybės mus 

ugdo ir brandina (tikyba). 

Klasės vadovo 

veikla 

3 − Įdomiausios profesijos- 

mokinių, tėvų pristatymai. 

Anglų kalba 1 − Profesijų įvairovė: darbas ir 

įgūdžiai 

Rusų kalba 1 − Visos profesijos svarbios 
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Pilietiškumo 

ugdymas 

Istorija 4 − Gintaro kelias. 

− Europos paveldas Lietuvoje. 

− Europos istorija ir Lietuvos 

istorija. 

− Lietuvos istorinių asmenybių 

indėlis į Europos istoriją. 

Dorinis ugdymas 1 − Mano namai – mano gimtinė. 

(etika) 

− Sąžiningai vertinkime save ir 

kitus (tikyba). 

Matematika 3 − Piniginiai matavimo vienetai. 

− Žymūs matematikai. 

− Kaina, pabrangimas. 

Technologijos 1 − Europos šalių tradiciniai 

patiekalai (elgesio etiketas prie 

stalo). 

7 

klasė 

Pagrindinio 

ugdymo etninės 

kultūros programa, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. 

balandžio 12 d. 

įsakymu Nr. V-651 

Muzika 2 − Įvairių tautų liaudiški šokiai. 

Pažintis su senovinėmis 

sutartinėmis. 

Dorinis ugdymas 2 − Mano teisės ir pareigos 

(etika). Šeimos meilė – 

krikščioniško gyvenimo 

pavyzdys (etika). 

− Socialiniai vaidmenys 

visuomenėje ir Bažnyčioje 

(tikyba). 

Dailė 2 − Senoji ir šiuolaikinė 

architektūra, jos skirtumai bei 

panašumai. 

− Senovės simbolių 

vaizdavimas papuošalų, 

juvelyrikos dirbiniuose. 

Technologijos 2 − Tradiciniai Lietuvių liaudies 

amatai (vytinės juostos, vytinės 

juostos austos kaladėlėmis). 

Istorija 1 − Senieji baltų papročiai, 

tradicijos, verslai. 

Lietuvių kalba 3 − Lietuvių tautosaka žmogaus 

gyvenime. 

− Žmogaus pasirinkimas 

tragedijos akivaizdoje. 

− Kaip išsaugoti draugą, kaip 

suderinti individualumo siekį ir 

būtinybę gyventi 

bendruomenėje? 

Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai 

bendroji programa, 

patvirtinta Lietuvos 

Biologija 5 − Ką darome kasdien, kad 

būtume sveiki? 

− Sveikos mitybos principai ir 

taisyklės. 

− Asmens higienos ypatumai. 
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Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2016 m. 

spalio 25 d. 

įsakymu Nr. V-941 

− Kokią žalą gali padaryti 

rūkymas alkoholis ir kitos 

psichiką veikiančios medžiagos? 

Informacinės 

technologijos 

1 
− Kompiuteris ir sveikata 

Fizinis ugdymas 1 − Mankšta. Kvėpavimo 

reikšmė ugdant ištvermę. 

− Diskusija ar mokiniai 

sąmoningai rūpinasi savo kūno 

ir aplinkos švara, savarankiškai 

renkasi higienos priemones ir 

pagal galimybes pasirenka 

tinkamas, saugosi žalingų 

aplinkos veiksnių. 

Dorinis ugdymas 1 − Brendimo pokyčiai (etika). 

− Mokausi pripažinti skirtybes. 

Mūsų panašumai ir skirtumai 

(tikyba). 

− Žalingi ir naudingi įpročiai 

(etika). 

− Dievo dovanotas mūsų laikas 

(tikyba). 

Istorija 1 − Šeimos samprata Graikijos ir 

Romėnų civilizacijose. 

Technologijos 1 − Sveika mityba 

Klasės vadovo 

veikla 

7 − Mokausi sveikai gyventi. 

− Jei tave ištiko nelaimė“ (112 

pagalbos numeris, Vaikų telefono 

linijos ir psichologinės pagalbos 

įstaigos). 

− Pavojai internete. 

− Pozityvus požiūris į gyvenimą. 

− Ar sunku pasakyti NE? Kada 

smalsumas žudo? El. cigaretės 

jaunimo tarpe. 

− Mano šeima – mano tvirtovė. 

− Vaistai- gydo ir žudo. 

− Psichiką veikiančios 

medžiagos ir šeima. 

− Trumpalaikiai ir ilgalaikiai 

alkoholio padariniai. 

Anglų kalba 2 − Sveikata: gera savijauta ir 

gyvenimo būdas. 

− Darni šeima: kas tai? 

Vokiečių kalba 3 − Sveika gyvensena: kas tai? 

− Sveika mityba. 

− Meilė ir draugystė. 

− Tabako žala paauglio 

sveikatai ir asmenybei. 

Rusų kalba 2 − Šeima ir giminaičiai. 
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− Fizinis aktyvumas paauglio 

kasdienybėje. 

Ugdymo karjerai 

programa, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. 

sausio 15 d. 

Įsakymu Nr. V-72 

Dorinis ugdymas 2 − Darbas žmogaus gyvenime 

(etika). 

− Žiniasklaidos reikšmė šių 

dienų pasaulyje (etika). 

− Teisingas informacijos 

pasirinkimas (etika). 

− Mano svajonės ir galimybės 

(tikyba). 

Klasės vadovo 

veikla 

3 
− Mano svajonių profesija. 

Anglų kalba 2 − Studijos ir karjera. 

− Mano svajonių profesija. 

Pilietiškumo 

ugdymas 

Istorija 3 − Priešistorės baltų gyvenimo 

ypatumai. 

− Baltų genčių formavimasis. 

− Baltų ryšiai su antikos 

civilizacijomis. 

Dorinis ugdymas 1 − Ekumenizmas: siekti 

bendrystės (tikyba). 

Matematika 2 − Statistikos pamokose 

nagrinėti žmonių populiaciją, 

gamtos išteklių saugojimas. 

− Įvairios matavimo sistemos. 

8 

klasė 

Pagrindinio 

ugdymo etninės 

kultūros programa, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. 

balandžio 12 d. 

įsakymu Nr. V-651 

Muzika 2 − Lietuvių liaudies daina 

šiuolaikišku stiliumi.  

− Netradicinės liaudies 

sutartinės. 

Dorinis ugdymas 2 − Kas vienija žmones (etika). 

− Tauta, simboliai (etika). 

− Kaip suprasti Dievo sandora 

su manimi? (tikyba). 

Dailė 2 − Baltų kultūra ir simboliai. 

− Dievai vaizduojami 

simboliuose ir buities daiktuose. 

Technologijos 2 − Paprotinis elgesys ir 

tradicinis etiketas. 

− Tautinis kostiumas. 

Istorija 2 − Baltų pasaulėvaizdis ir 

religija. 

− LDK rūmų kultūra. 

Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai 

bendroji programa, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

Biologija 2 − Mąstyti ir įvertinti riziką, 

kokią žalą gali padaryti 

rūkymas, alkoholis ir kitos 

psichoaktyvios medžiagos 

ateičiai. 

− Kvaišalai. Jų poveikis 

sveikatai. 
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ministro 2016 m. 

spalio 25 d. 

įsakymu Nr. V-941 

Dorinis ugdymas 1 − Narkotinių medžiagų žala ir 

pasekmės žmogaus sveikatai 

(etika). 

− Mokausi dalintis džiaugsmu 

ir viltimi (tikyba). 

Lietuvių kalba 3 − Už ką atsakingas pilietis? 

− Jaunystės idealai ir siekiai. 

Draugystė, meilė, pasitikėjimas. 

− Savivertė ir orumas. 

Įsipareigojimai ir ištikimybė. 

− Gyvenimo vertė. 

Geografija 1 − Jungtiniai Arabų Emyratai. 

Istorija 1 − Šeima LDK laikotarpiu. 

Anglų kalba 2 − Emocijos ir jausmai mūsų 

gyvenime. 

− Savivertė: kas tai? 

Technologijos 1 − Sveika mityba 

Klasės vadovo 

veikla 

6 − Alkoholio reklama.  

− Kodėl rūkymas žalingas? 

Aktyvus ir pasyvus rūkymas.  

− Bendraamžių grupės įtaka.  

− Apie „mitus ir faktus“ dėl 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo.  

− Alkoholinių gėrimų 

vartojimo pasekmė šeimai ir 

visuomenei. Konfliktai ir 

nelaimingi atsitikimai kaip 

alkoholio vartojimo pasekmė. 

− Bulimija ir anoreksija.  

− Pagarba žmogui ir lyčių 

lygiavertiškumas.  

Vokiečių kalba 4 − Sveikos gyvensenos, šeimos 

samprata. 

− Sveika mityba 

− Meilė ir draugystė. 

− Tabako žala. 

Ugdymo karjerai 

programa, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. 

sausio 15 d. 

Įsakymu Nr. V-72 

Dorinis ugdymas 3 − Profesijos, jų reikšmė, nauda 

visuomenėje (etika). 

− Mano gebėjimai: ką galiu 

geriausiai (etika). 

− Turtinė ir intelektinė 

nuosavybės (etika). 

− Kaip naujos technologijos 

gali padėti augti mūsų dvasiai? 

(tikyba). 

Klasės vadovo 

veikla 

3 − Galimybių medis. Matuojuosi 

profesiją. 

Rusų kalba 1 − Mano svajonių profesija. 

Žmogaus saugos 

programa, 

Atskiras dalykas 37 
−  
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patvirtinta LR 

švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. 

liepos 18 d. 

įsakymu Nr. V-l 

159 

Pilietiškumo 

ugdymas 

Istorija 2 − Lietuvos teritorinė plėtra ir 

santykiai su kaimynais. 

− LDK visuomenės sluoksnių 

gyvenimo būdas. 

Dorinis ugdymas 1 − Kas stiprina ir žeidžia mano 

tikėjimą (tikyba). 

− Kas vienija žmones. Pilietinis 

aktyvumas (etika). 

Chemija 2 − Globalios pasaulio 

problemos. Sprendimo būdai. 

− Atsinaujinantys kuro 

šaltiniai, jų plėtra. 

Matematika 2 − Mokytis skaičiuoti išlaidas 

komunaliniams patarnavimams. 

− Supažindinimas su 

specialybėmis, kuriose 

matematika pagrindinis dalykas. 
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Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos 

integruotų veiklų ir programų integravimo į ugdymo 

turinį tvarkos aprašo 2 priedas 

TARPDALYKINĖS INTEGRACIJOS TVARKARAŠTIS  

Nr. Tema Integruojami dalykai 
Mokytojų vardai ir 

pavardės 

Numatoma 

data 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      
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Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos 

integruotų veiklų ir programų integravimo į ugdymo 

turinį tvarkos aprašo 3 priedas 

INTEGRUOTŲ PROJEKTŲ TVARKARAŠTIS  

Nr. Projekto tema Integruojami dalykai 
Mokytojų vardai ir 

pavardės 

Numatoma 

data 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      
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Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos 

integruotų veiklų ir programų integravimo į ugdymo 

turinį tvarkos aprašo 4 priedas 

INTEGRUOTŲ DIENŲ TVARKARAŠTIS  

Nr. Tema 
Integruojami 

dalykai 

Mokytojų vardai ir 

pavardės 

Numatoma 

data 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

 


