
Socialinių  pilietinių veiklų pasiūlymai 5-8 klasių mokiniams 

PASIŪLYMAI JŪSŲ 

PASIRINKIMAS 

Padėkite mokytojams, pavyzdžiui- susisteminti kokią medžiagą, parengti 

vaizdinę priemonę pamokoms ar klasių valandėlėms, surinkti duomenis. 

 

Padėkite mokytis vienas kitam - susijungiate Zoom ar Teams ir 

pasiaiškinate nesuprantamą temą.  

 

8-okai galite padėti jaunesniems mokiniams (penktokams, gal ir 

pradinukams) juos konsultuojant dalykiniais klausimais. Tarkime, tie kurie 

stipresni matematikoje padeda tiems, kuriems sunkiau. Gal ir techniniais 

TEAMS, ZOOM klausimais galima padėti. 

 

Galima ruošti socialines reklamas (plakatus, filmukus), skatinančias 

atkreipti dėmesį į kokią nors problemą  (pvz. patyčias virtualioje erdvėje) 

arba  siūlančias sprendimus ką daryti, jei.... (neturi ką veikti, akys pavargo 

nuo kompiuterio, neturi draugų, liūdna ir pan.). Jūsų sukurtus darbelius 

būtų galima viešinti mokyklos facebook puslapyje. 

 

 Parenkite informacinius elektroninius plakatus prevencinėmis temomis 

(apie rūkymo, alkoholio žalą ir pan.). 

 

Galite parengti protų mūšį ar viktoriną jaunesniems mokiniams  SLURŠ 

temomis. 

 

Skaitykite knygas. Parenkite perskaitytų ir Jums patikusių knygų 

pristatymus savo klasės/kitų klasių  mokiniams per klasės valandėles. 

 

Kurkite įdomias, spalvingas užduotėles darželinukams, kurias pateiktume 

darželių auklėtojoms.  

 

Kurkite filmukus apie saugų bendravimą internete.  

Sukurkite šokį, pratimų kompleksą ir organizuokite aktyvias pertraukėles.  

Namo bendros laiptinės valymas, turėklų dezinfekavimas.  

Pagelbėkite vienišam ar pagyvenusiam kaimynui, nupirkite maisto 

produktų ar pavedžiokite jo augintinį. 

 

Socialinė-terapinė pagalba žmonėms - bendravimas telefonu ir t.t.  

Tvarkykite ir gražinkite aplinką. Klasės vadovui/ei pateikite foto apie 

atliktą darbą. 

 

Anglų k. mokytojos prašymas, skirtas 7b ar 8 kl. mokiniams - padėti 

penktokams atlikti anglų k. namų darbus. Tapkite  penktokų konsultantais 

ir pagalbininkais. 

 

Ruoškitės ir dalyvaukite varžybose, koncertuose, konkursuose ir įvairiose 

akcijose. 

 

Reikalinga Jūsų pagalba pradinukams padėti ugdytis skaitymo gebėjimus, 

padėti mokytis skaityti. Parašykite savo pradinių klasių mokytojai. 

 

*Padėkite vieni kitiems ir pakvieskite klasės draugą ar draugus kartu atlikti pasirinktą 

socialinę pilietinę veiklą. Juk taip ir drąsiau, ir smagiau. O ir draugui ateinate į pagalbą.  

*Atlikę pilietišką veiklą ar sudalyvavę akcijoje, iniciatyvoje, nepamirškite įsirašyti į Mokymosi 

dienoraštį ir informaciją perduoti klasės vadovui/ei.                    

 

SĖKMĖS! 



5-8 klasių mokinių papasakotos trumputės istorijos apie socialinių pilietinių veiklų atlikimą.  

Atidžiai perskaityk. Gal kuri nors papasakota istorija sudomins Tave ir norėsi atlikti būtent 

papasakotą, o gal mokinių pasiūlytą veiklą. 

 

Gabrielis 7d kl. jau atliko 12 val. Prasmingiausia veikla - 3 val. pagalba klasės vadovei ruošiantis 

Direktorės valandai. 
 

Mėja 7c kl. jau atliko  9 val.  Naudingiausia veikla - 4 val. pagalba žirgyne. 

,, Mėjos pasiūlymas būtų: nutirpus sniegui, kiemas liko purvinas. Galima jį nušluoti. 
Gražėja oras, manau galima būtų pavedžioti kaimynų šunį”. 

 

Aistės 8d kl. sėkmės istorija  Šiais metais jau turiu surinkusi 18 socialinės pilietinės veiklos valandų. 
Kadangi lankau teatro būrelį pas mokytoją Gintarą, tai prisidėjau net prie dviejų renginių vedimo . Tai 

išties man buvo įdomu ir netgi padėjo ugdantis tam tikras savybes (drąsą, susikaupimą ir pan.). Tad jei 

kam nors patinka teatras bei įvairūs renginiai, siūlyčiau įsitraukti į mokyklos veiklas. Taip pat, kaip 

prasmingą veiklą išskirčiau dalyvavimą ,,Tyrėjų naktyje'' (5 val.). Buvo įdomu bei naudinga mokytis 
kitaip, sužinoti naujų bei išskirtinių faktų mokslo srityje. 

 

Meda 8c kl. jau atliko 10 val. socialinės pilietinės veiklos. Prasmingiausia 2 val. planuojant ir 

organizuojant  Mokytojų dienos šventę. 

Fausta 8a kl.  jau atliko 14 val. socialinės pilietinės veiklos. Prasmingiausia 5 val. savanorystė ,,Maisto 

banke”. 

Lina 8c kl. jau atliko 10,5 val. socialinės pilietinės veiklos. Prasmingiausia 7 val.  pagalba 

pagyvenusiems kaimynams - sniego nukasimas, prekių nupirkimas, kiemo aptvarkymas ir t.t. 

Matas Š. 8c kl. 11 val. socialinės pilietinės veiklos. Prasmingiausia 4 val. pagalba pagyvenusiam 

kaimynui nukasant sniegą. 

8 kl. mokinė. Socialines valandas kiekvienais metais susirenku mokslo metų pradžioje, tad metų eigoje 
būnu laisva ir turiu daugiau laiko sau. Vertingiausios veiklos buvo dalyvavimas ,,STEAM” programoje 

ir iniciatyvos rodymas pamokose. 

Lauryna 5b kl. jau atliko 10 val. socialinės pilietinės veiklos. Prasmingiausiai ir sunkiausiai, bet 

linksmiausiai uždirbtos 4 val. ,,Maisto banko'' akcijoje. 

Dija 6c kl. jau atliko 13 val. socialinės pilietinės veiklos. Prasmingiausia 10 val. savanorystė gyvūnų 

globos draugijoje ir žirgyne. 

Kernius 6c kl. – jau atliko 10 val. socialinės pilietinės veiklos. Prasmingiausia pagalba klasės draugams 
ir klasės vadovei. Kerniaus pasiūlymai - pavedžioti kaimynų šunį; karantino metu padėti vyresniam 

kaimynui, jį aprūpinant maisto produktais. 

Mokinė 6 kl. ,,Mano socialinės pilietinės veiklos pavyzdys - pagaminti tautinės atributikos darželio 

grupei ir nusiųsti paštu arba perduoti per pažįstamas auklėtojas. Mano prasmingiausia veikla - metodinių 

priemonių gaminimas”.  

Mokinė 7 kl. jau atliko 9,5 val. socialinės pilietinės veiklos. Prasmingiausia 1 val. pasiruošimas klasės 

valandėlei apie empatiją ir 3 val. pasiruošimas Direktorės valandai. 

 


