
STEAM-inžineriniai projektai
Mokytoja: Renata Ononigve



“Mokyklos sodas”
2021-2022 m. m.       

2022-2023 m. m.



“Mokyklos sodas”

2022 balandis



“Mokyklos sodas”

2022 balandis-birželis2022 balandis



Mokyklos pastatas

Sodo 
planas



“Mokyklos sodas” 2023 m.

11. Naujai pasodintų augalų informacinių 

kortelių rengimas (aprašymas, taisymas ir 

vertimas į anglų kalbą). 

2023 balandis – gegužė

12. Informacinių lentelių dizaino paruošimas ir 

gamyba.

2023 gegužė - birželis 

13. Laiškas medžiui (7b kūrybinis darbas per 

lietuvių kalbos pamokas).

2023 gegužė

14. Sodo pristatymas mokyklos bendruomenei: 

PowerPoint prezentacija, aprašymai, 

nuotraukos.

2023 birželis 

Eil. 

Nr.

Veiklos pavadinimas Data

1. Projekto pristatymas. Logotipo kūrimas. 2022 balandis

2. Medžių sodinimas 2022 balandis

3. Sodinukų priežiūra: laistymas, genėjimas, 

tręšimas.

Iki 2022-06-23 

4. 2022-2023 m. m. plano sudarymas. 2022 rugsėjis

5. Sodinukų priežiūra, apsauginių tvorelių 

įrengimas.

Iki 2023-06-23

6. Medžių pažinimas per lietuvių liaudies 

dainas (7b kūrybinis darbas per lietuvių 

kalbos pamoką).
2023 sausis – vasaris

7. Sode esančių augalų aprašymas 

(informacinių kortelių paruošimas per 

biologijos pamokas).

2023 vasaris – kovas 

8. Parengtų aprašymų taisymas (per lietuvių 

kalbos pamokas).

2023 kovas

9. Augalų aprašymų vertimas į anglų kalbą. 2023 kovas

10. Naujų augalų sodinimas. 2023 kovas – balandis   

Dalyviai: 

2021-2022 m. m. 8ab biologijos-chemijos modulis, 7ab biologijos modulis, 4a.

2022-2023 m. m. 7b, 1a, 5a (grupė).

Projekto vykdytojai: 

Renata Ononigve (biologijos mokytoja metodininkė), 

Asta Šarkelienė (pradinių klasių mokytoja metodininkė), 

Asta Kibildienė (lietuvių kalbos mokytoja ekspertė), 

Giedrė Romaškienė (mokyklos direktorė ir anglų kalbos 

vyresnioji mokytoja).



„Augalų nelytinis 
dauginimas“

2021-2022 m. m.

2022-2023 m. m. 



2021-2022 m. m.

Kambarinių augalų dauginimas ūgliais (šakelėmis) ir lapais



2022-2023 m. m. 
Sumedėjusių augalų 
dauginimas ūgliais 
(šakelėmis)



2022-10-10
20 skirtingų augalų ūgliai  

2022-11-14
Baltasis gluosnis 



Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Data

1. Projekto ir jau atliktų veiklų 

pristatymas. Logotipo kūrimas.

2022 spalis

2. Sumedėjusių augalų (medžių ir 

krūmų) dauginimas ūgliais 

(sodinimas, stebėjimas, priežiūra).

2022 spalis – gruodis 

3. Sukulentų dauginimas: sodinimas ir 

priežiūra.

2023 sausis – vasaris 

4. Svogūninių augalų svogūnėlių 

sodinimas. Priežiūra ir stebėjimas. 

2023 vasaris

5. Vazonėlių sukulentams gaminimas. 2023 kovas

6. Sukulentų skiepijimas (priežiūra, 

stebėjimas) ir kompozicijų kūrimas. 

2023 balandis

7. Sumedėjusių augalų skiepijimas 

(priežiūra ir stebėjimas).

2023 balandis

8. Augalų dauginimas šakniastiebiais 

(priežiūra ir stebėjimas).

2023 gegužė

9. Eksperimentiniai egzotinių augalų 

dauginimo būdai.

2023 gegužė

10. Duomenų analizavimas. Išvados. 

Pristatymo parengimas. 

2023 gegužė –

birželis 

11. Projekto rezultatų vertinimas ir 

įsivertinimas.  

2023 birželis

STEAM projekto „Augalų nelytinis dauginimas“ veiklų planas

Tikslas: pritaikyti augalų nelytinio dauginimo žinias ir nelytiniu būdu dauginti įvairius augalu.

Dalyviai: 6a “Gamtos tyrėjų klubas“ (gamtos ir žmogaus modulis)



“Bioplastikas”
2022-2023 m. m.



Eksperimentiniai gaminiai



Bioplastiko panaudojimas (dažymas, karpymas)



Bioplastiko gaminių liejimas



Bioplastiko gaminių liejimas



Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Data

1. Projekto pristatymas, 2021-2022 m.m. rezultatų 

aptarimas. 

2022-10-11

2. Bandomųjų bioplastiko iš želatinos pavyzdžių 

gaminimas (naudojami skirtingi glicerolio kiekiai). 

2022-10-25

3. Bandinių džiovinimas, gautų skirtingų bioplastikų 

palyginimas. 

2022 lapkritis

4. Bioplastiko iš bulvių krakmolo gaminimas. 

Džiovinimas. 

2022 lapkritis

5. Bandomųjų gaminių gaminimas: skirtingo 

bioplastiko karpymas, dažymas akriliniai ir kitais 

dažais. 

2022 lapkritis

6. Atsivelgiant į gautus rezulatatus individualių 

gaminių projektavimas, aprašymų kūrimas 

(PowerPint).

2022 lapkritis

7. Individualių bandomųjų gaminių iš pasirinkto  

bioplastiko kūrimas ir gaminimas. Spalvoto 

bioplastiko gaminimas, formavimas, liejimas.

2022 gruodis – kovas

8. Aplinkos sąlygų įtakos bioplastikui tyrimo 

planavimas. Duomenų rinkimo lapo parengimas.

2023 sausis

9. Aplinkos sąlygų įtaka bioplastikui (tyrimas). 2023 sausis – birželis

10. Bioplastiko iš pieno gaminimas. Bandomieji 

gaminiai. 

2023 vasaris

11. Surinktų duomenų analizė, išvadų formulavimas.  

(PowerPoint pristatymas).

2023 balandis – gegužė  

12. Projekto aptarimas, įsivertinimas. 2023 birželis

STEAM projekto „Bioplastikas“ veiklų planas

2022-2023 m. m.

Tikslas: pagaminti skirtingų savybių bioplastiko iš pieno, krakmolo ir želatinos, ištirti aplinkos poveikį bioplastikui, 

bei atrasti įvairių jo panaudojimo galimybių.

Dalyviai: 8ab biologijos-chemijos modulis



Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Data

1. Projekto pristatymas, logotipo kūrimas. 2022-12-20

2. Komandų sudarymas, parko projektavimas ir 

reikiamos informacijos paieška.

2023 sausis

3. Projektų pristatymai ir vertinimai. 2023-02-07

4. Parkų konstravimas pagal parengtus projektus. 2023 vasaris-kovas

5. Parkų modelių pristatymas ir vertinimas. 2023 balandis

6. Projekto veiklų aptarimas ir įsivertinimas. 2023 balandis

7. Paroda mokyklos bendruomenei. 2023 gegužė

8. Pristatymo PowerPoint parengimas. 2023 birželis

Eil. 

Nr.

Veiklos pavadinimas Data

1. Projekto pristatymas, logotipo kūrimas. 2023 sausis (2 savaitės)

2. Teorinė dalis (žmogaus kraujo sudėtis, 

kraujotakos sistemos organai ir jų sandara, 

mažasis ir didysis apytakos ratai)

2023 sausis-vasaris

3. Grupių suformavimas ir kraujotakos sistemos 

modelio projektavimas, medžiagų ir 

priemonių parinkimas. Grupių projektų 

pristatymų rengimas. 

2023 vasaris (4 savaitės)

4. Projektų pristatymas ir apgynimas. 2023 kovas

5. Konstravimas. 2023 kovas (2-4 savaitės)

6. Sukonstruotų sistemų pristatymas. 

Vertinimas.

2023 balandis

7. Projekto aptarimas ir įsivertinimas. 2023 balandis

8. Bendro projekto PowerPoint pristatymo 

parengimas.

2023 balandis

LOGOTIPAS

STEAM inžinerinio projekto „Parkas akliesiems“ veiklų planas 

Tikslas: suprojektuoti ir sukonstruoti parko akliesiems modelį. 

Dalyviai: 5ab modulis “Gamtos tyrėjų klubas“.

LOGOTIPAS

STEAM inžinerinio projekto „Žmogaus kraujotakos sistemos modelis“
veiklų planas 

Tikslas: pasirinktomis priemonėmis pagaminti interaktyvų žmogaus 

kraujotakos sistemos modelį ir pademonstruoti žmogaus kraujotakos

sistemos veikimą.

Dalyviai: 8a ir 8b 

„Žmogaus kraujotakos 
sistemos modelis“. 

„Parkas neregiams“



„Žmogaus kraujotakos sistemos modelis“



„Parkas neregiams“







“Mokyklos sodas”

“Parkas 
neregiams”

„Žmogaus kraujotakos 
sistemos modelis“

“Bioplastikas” „Augalų nelytinis 
dauginimas“

STEAM-
inžineriniai 
projektai
2022-2023 
m. m. 


