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KALENDORIUS 



Jaunasis mokslininkas 
STEAMUKAS



STEAM – MOKSLAS



STEAM – TECHNOLOGIJOS



STEAM – MECHANIKOS 
INŽINERIJA



STEAM – ENERGIJOS 
INŽINERIJA



STEAM – CHEMIJOS 
INŽINERIJA IR 
BIOINŽINERIJA



STEAM – DIZAINO IR CIVILINĖ 
INŽINERIJA



STEAM – INFORMATIKOS 
INŽINERIJA



STEAM – MEDIJŲ IR 
AUDIOVIZUALINĖ INŽINERIJA



STEAM – MENAS



STEAM – MATEMATIKA



PROGIMNAZIJOS GAMTOS 
MOKSLŲ LABORATORIJA



PARODA



4b klasės projektas
„Sustabdytas kadras“

Tikslas:

Išanalizuoti sustabdyto kadro animacijos rūšį ir, 
naudojantis specialia programėle bei kitomis priemonėmis, 
sukurti animacinius filmus aktualiomis gyvenimiškomis 
temomis.



Planuojamos veiklos(1)

• Pateikiama pirminė informacija apie projektą mokiniams ir jų 
tėvams.

• Projekto krypties pasirinkimas. Medijų ir audiovizualinė 
inžinerija.

• Tikslų formulavimas.

• Projekto logotipo kūrimas.

• Mokinių susiskirstymas į grupes. Problemų iškėlimas. Temų
aptarimas ir pasiskirstymas grupėse.



Planuojamos veiklos(2)

• Priemonių, reikalingų projekto įgyvendinimui, aptarimas 
ir paieška.

• Šviesos dėžės kūrimas.

• Personažų, naudojant menines priemones, kūrimas.

• Specialios programėlės įdiegimas telefonuose ir mokymasis ja 
naudotis.

• Scenarijaus pasirinkta tema rašymas.

• Darbas grupėse. Sukurto teksto skaitymas (vaidinimas),

naudojant sukurtus personažus.



Planuojamos veiklos(3)

• Objektų (personažų) fotografavimas, sudėjimas į nuoseklią 
seką, sukuriant tikro judesio iliuziją, naudojantis specialia 
programėle. 

• Filmukų kūrimas, naudojantis  sustabdytais kadrais ir specialia 
programėle. 

• Projekto veiklų viešinimas.

• Ruošimasis Jaunųjų tyrėjų konferencijai.

• Projekto pristatymas Jaunųjų tyrėjų konferencijoje.



4a klasės projektas
„Mokykla po 10 metų“

Tikslas:

Išanalizuoti mokyklų pastatų įvairovę bei suprojektuoti ir 
sukurti maketą „Mokykla po 10 metų“



Planuojamos veiklos:

• Pateikiama pirminė informacija apie projektą mokiniams ir jų 
tėvams.

• Projekto krypties pasirinkimas. Statybos inžinerija.

• Tikslų formulavimas.

• Projekto logotipo kūrimas.

• Mokinių susiskirstymas į grupes. Problemų iškėlimas. Temų
aptarimas ir pasiskirstymas grupėse.

• Mokyklų pastatų tyrinėjimas.



Planuojamos veiklos

• Pastato dalių projektavimas naudojant programas.

• Priemonių, reikalingų maketo kūrimui, aptarimas ir paieška.

• Maketų gaminimas grupėse.

• Projekto veiklų viešinimas.

• Ruošimasis Jaunųjų tyrėjų konferencijai.

• Projekto pristatymas Jaunųjų tyrėjų konferencijoje.



Pastato dalių projektavimas naudojant 

programas AutoCAD; Tekla



AČIŪ


