Mokiniams siūlomų projektinių darbų temos
Dorinio ugdymo (katalikų tikybos ir etikos) projektinių darbų temos
I- III klasės mokiniams
Nr. Temos pavadinimas

Mokytojas

1.

Mokytoja Skirmutė
Jakštienė

Darbo pobūdis
(tiriamasis/kūrybinis)
Praktinė kūrybinė
veikla

Kartu su mokytoja
Vita Klepikoviene

Tiriamoji praktinė
veikla

2.

Integruotas matematikos, tikybos projektas
„Tradicinių religijų maldos namai Tauragėje ir
geometrinės figūros“
Integruotas biologijos, katalikų tikybos, etikos
projektas ,,Gyvybės vertė“.

Lietuvių kalbos projektinių darbų temos
1

Integruotas lietuvių kalbos ir matematikos
projektas „Matematika – gyvenimas“

2

Integruotas lietuvių kalbos ir šokio projektas
„Literatūrinė kelionė“
Fotominiatiūros apie Jūrą.
Rašytojų pėdom po Žemaitiją.

3
4

Mokytoja Vitalija
Juškevičiutė

Kūrybinis
Kūrybinis
Tiriamasis

1

Kai mūzos prabyla ( gražiausios poetų dainos) Mokytoja
Ilona Samoškienė

2
3

Spektaklis pagal V.V. Landsbergio pasakas
Žemaičių dūnininkų savitumas

4

„Versmės“ gimnazijos bendruomenės
vardynas: populiariausi vardai, vardų kilmė.

1

Frazeologizmai lietuvių, anglų ir rusų kalba, jų
vizualizacija ( informacinės technologijos) I kl.
Jauno žmogaus monologas pagal Marių Povilą
Eliją Martynenko III kl.
Mokomoji priemonė apie rašytoją Birutę
Baltrušaitytę – Masionienę ,, Eiti savo keliu“
(V.Daujotytė) , skirta 9 – 12 kl. mokiniams
Mano gimtųjų vietų įprasminimas tautosakoje

Mokytoja Nijolė
Katauskienė

1

Įdomios Žemaitijos vietos ir legendos apie jas
(geografija, lietuvių k.)

Mokytoja Zita
Jarašūnienė

2
3
4

Senieji matavimo vienetai
Šeimos nuotraukų užrašai
Rusicizmai mūsų namuose (rusų kalba,
lietuvių kalba)

2
3

4

Kūrybinis

Meninis – kūrybinis
projektas, integracija
su muzika.
Kūrybinis projektas
Integracija su etika,
muzika.
Tiriamoji veikla

Tiriamasis projektas
Kūrybinis projektas
Integracija su
informacinėmis
technologijomis
Tiriamasis projektas
Tiriamasis

Tiriamasis
Tiriamasis
Tiriamasis

Užsienio kalbų projektų temos
1
2
3
4
1

Teenagers' addiction to mobilephones. III Mokytoja Angelė
klasės
Ratkevičienė
Eating habits in our gymnasium. II klasės
Countrystyle (integruotas anglų k. ir muzikos
projektas) II-III kl..
Noise at school ( integruotas anglų k. -fizikos
projektas) II kl.
Festivals,
holidaysandeventsinBritainand Mokytoja Vida
Lithuania ( Šventės Lietuvoje ir Britanijoje). I Vaupšienė
kl.

2

Integruotas anglų kalbos ir technologijų
projektas „Origami-Lankstiniai“. I kl.

1

"Muzika paauglių gyvenime".

2
3

"Pasauliui apie Tauragę", lankstinuko kūryba.
Integruotas lietuvių k., anglų k., rusų k.,
informacinių technologijų projektas "Posakiai
lietuvių, anglų, rusų kalbose ir jų
vizualizavimas".
Integruotas lietuvių k. ir anglų k. projektas
"Žymios Žemaitijos vietos ir jų legendos".
„Amerikiečių anglų kalbos skirtumai lyginant Mokytoja Dainora
su bendrinės britų kalbos ypatumais.“
Kaminskienė

4
1

Mokytoja Laima
Eskienė

2

„Anglų kalbos žodžių daryba (naujų žodžių
formavimas morfologinėmis priemonėmis)“

3

Integruotas anglų, technologijų projektas „Tradicinė britų virtuvė (receptai, patiekalai,
stalo serviravimas ir etiketas)“
Integruotas anglų, dailės projektas - „Anglų
kalbos posakių vizualizavimas“
Užsienio (rusų) kalba Lietuvos televizijoje.

4
1
2

3

kartu su mokytoja
R.Leškiene
kartu su mokytoja
G.Budginiene
Mokytoja Rasvita
Jankauskienė

Integruotas lietuvių k., anglų k., rusų k.,
informacinių technologijų projektas "Posakiai
lietuvių, anglų, rusų kalbose ir jų
vizualizavimas".
Integruotas rusų ir lietuvių projektas
„Svetimybės „Versmės“ gimnazistų leksikoje“.

1

Kitataučiai Tauragėje

2

Spauda rusų kalba Tauragėje

3

Integruotas rusų k. ir dailės
„Eilėraščio interpretacija piešinyje“

Mokytoja Antanina
Jucikienė

projektas Kartu su mokytoja
Gitana Budginiene

1

"Pakeliaukime po šalį neišeidami iš klasės" Mokytoja Ingrida
(projektas 1 klasės mokiniams; individualus Vaičienė
arba poroje)
Istorijos, geografijos, ekonomikos projektinių darbų temos
Ia, Ib, Ic, I d klasės mokiniams
Darbo pobūdis

Nr.

Temos pavadinimas

1.

,,Žymiausi Tauragės krašto žymūs žmonės –
TOP 10“

Mokytoja
I.Sausienė

2.

,,Tauragės krašto istoriniai paminklai –TOP
10“

Mokytoja
I.Sausienė

3.

,,Tauragės pramonės įmonės – TOP 10“

4.

,,Idėjos Tauragės krašto verslui – TOP 10“

Mokytojas
R.Muzikevičius

5.

,,Žymiausi Tauragės krašto sportininkai –
TOP 10“

6.

,,Įdomiausios lankytinos vietos Tauragės
rajone – TOP 10“

Mokytojai
I.Sausienė
irR.Muzikevičius
Mokytojai
I.Sausienė ir R.
Muzikevičius

Mokytojas
R.Muzikevičius

Kūrybinis
(parengti
prezentaciją)
Kūrybinis
(parengti
prezentaciją)
Kūrybinis
(parengti
prezentaciją)
Kūrybinis
(parengti
prezentaciją)
Kūrybinis
(parengti
prezentaciją)
Kūrybinis/
(parengti
prezentaciją)

Istorijos, integruoto istorijos ir dailės, projektinių darbų temos
II-III klasių mokiniams
Nr.

1.

2.
3.
1.

2.

Temos pavadinimas
„Architektūros stilių kaita Tauragėje XX Mokytoja Ieva Urniežiūtė
a. – XXI a.“ (integruotas istorijos ir
dailės mokomųjų dalykų projektas)
Moterys, dariusios įtaką Tauragės
miesto raidai (istorijos projektas)
Tauragės miesto gatvių pavadinimų
kaita XX-XXI a. (istorijos projektas)
Orientacinis žaidimas "Miesto
Mokytoja Daiva Bajorinienė
labirintai" Tauragėje praeityje ir dabar
(I-II kl.)
Integruotas edukacinis, kūrybinis,
pažintinis projektas „Tauragės vaidmuo
Žemaitijos 800 metų istorijoje.“ I a kl.

Mokytojos Daiva
Bajorinienė ir Vilma
Skiepenaitienė

Darbo pobūdis
(tiriamasis/kūryb
inis)
Tiriamasis,
kūrybinis
(2 mokiniai)
Tiriamasis
(2-3 mokiniai)
Tiriamasis
(2 mokiniai)
Kūrybinis

Kūrybinis

BIOLOGIJOS projektinių darbų temos
I - III klasės mokiniams
1.
2.

Pasirinktos vietovės floros tyrimas
Mitozės ir mejozės proceso
modeliavimas

3.

Vaistinių augalų nauda žmogui

4.

Popieriaus gamyba iš gamtinių
žaliavų

1

Matomo ir nematomo laboratorija
(mikroskopavimas, pateiktys,
biologija – IT)
Nuodingiausi Lietuvos augalai
Natūralūs indikatoriai (biologijachemija)
Mokomės gamtoje ir iš gamtos
(biologija)

2
3
4

Mokytoja Rasa Leškienė

Mokytoja Vitalija
Kalašinskienė

Tiriamasis
Kūrybinis/integruota
s- biologijatechnologijos
Kūrybinis/integruota
s- biologijatechnologijos
Kūrybinis/integruota
s- biologijatechnologijos
Tiriamasis

Tiriamasis
Tiriamasis/
kūrybinis
Tiriamasis/kūrybinis

Chemijos projektinių darbų temos
II klasių chemijos modulio mokiniams
Mokytoja Sondra
Radžiūnienė

Kūrybinis

1.

Mano hobis ir chemija

2.

Jaunieji chemikai

Kūrybinis

3.

Maisto produktų cheminis tyrimas

Tiriamasis

4.

Maisto medžiagų cheminis tyrimas

Tiriamasis

Fizikos projektinių darbų temos
II – III klasių mokiniams
Nr.

Temos pavadinimas

Mokytojas

Darbo pobūdis

1.

Poliarizacijos reiškinio tyrimas

Nijolė Burbienė

2.

Radioaktyvumo aplinkoje tyrimas

3.

Fizikos bandymai aplink mus

Tiriamasis,
panaudojant
poliaroidus
Tiriamasis
panaudojant Geigerio
skaitiklį ir GLX
Kūrybinis

4.

Saulės aktyvumo ciklai ir klimatas
Žemėje

Tiriamasis/Integruotas
( astronomija - fizika)

5.

Triukšmo lygio, oro drėgmės ,
apšviestumo tyrimas gimnazijoje

Tiriamasis Integruotas
( fizika - anglų kalba )

Matematikos projektinių darbų temos
II a, c, III a klasės mokiniams

Integruotas matematikos, lietuvių
Mokytoja Gražina
projektas „Matematika tai Gyvenimas“ Zaukevičienė
Matematikos projektas „Geometrinių
kūnų gamyba“

Darbo pobūdis
(tiriamasis/kūrybinis)
Praktinė kūrybinė
veikla
Praktinė kūrybinė
veikla

Matematikos projektas „Matematinių
kryžiažodžių sudarymas“

Praktinė kūrybinė
veikla

Nr. Temos pavadinimas
1.
2.

3.

Nr.

Mokytojas

Temos pavadinimas

Mokytojas

Darbo pobūdis

Mokytoja Vilma
Skiepenaitienė

Tiriamasis ir
kūrybinis

1

Skiautinių technika – geometrinių
formų menas

2

A.Baranauskas – matematikas ir
matematikos terminų kūrėjas

Tiriamasis ir
kūrybinis

3

Paskalio trikampis

Tiriamasis ir
kūrybinis

4

Edukacinis pažintinis kūrybinis
projektas „Tauragės istorijos vaidmuo
per 800 Žemaitijos metų“

5

„Kūno masės indekso ir šuolio iš
vietos rezultatų priklausomybės
tyrimas“

Nr.

Tiriamasis, kūrybinis

Kartu su mokytoja Vida
Januševičiene

II a, III b klasės mokiniams
Temos pavadinimas

1.

„Dailės ir matematikos kubizmo
sąsajos“

Mokytojos Nijolė
Pasičnikienė ir Gitana
Budginienė

2.

„Platono kūnai“

Mokytoja Nijolė
Pasičnikienė

3.

Kelionė į piramidžių pasaulį. (jei
atsirastų mokinių, kurie buvo Egipte)

Tiriamasis

Darbo pobūdis
(tiriamasis/kūrybinis)
kūrybinis

kūrybinis
tiriamasis-kūrybinis

I bcd , IIIc klasės mokiniams
Nr. Temos pavadinimas

Darbo pobūdis

1.

2.
3.

4.

Nr.

Integruotas matematikos, tikybos
projektas „Tradicinių religijų maldos
namai Tauragėje ir geometrinės
figūros“
Integruotas matematikos, etikos
projektas „ Fi skaičius aplink mus“
Matematikos projektas „Matematika
aplinkoje: ieškok ir atrask“

Vilija Kazokienė

Kartu su mokytoja Vita
Klepikoviene

Matematikos projektas „Mano
kambario remontas“

(tiriamasis/kūrybinis)
Praktinė kūrybinė
veikla
Tiriamoji praktinė
veikla
Praktinė kūrybinė
veikla
Praktinė kūrybinė
veikla

IT projektinių darbų temos
I–III klasės mokiniams
Temos pavadinimas
Mokytojas

1.

Tautinių juostų ornamentų audimas
kitaip. (I klasės)

2.

Erdvinio mąstymo lavinimas 3D
modeliavime. (II–III klasės)

Aušra Žylienė, Loreta
Austrevičienė

Darbo pobūdis
Kūrybinis
Kūrybinis

Technologijų projektinių darbų temos
I ir II klasės mokiniams
Nr.
1.

Temos pavadinimas
Pasirinkto gaminio kūrimas

I-III klasės mokiniams
Mokytojas

Nr.

Temos pavadinimas

1.

Integruotas technologijų – biologijos
projektas „Vaistinių augalų nauda
žmogui“

3.
4.

Mokytojas
Mokytoja Rasa Leškienė

Mokytoja Jolita Ječienė

Technologijų projektas
„Piešimas vilna“
Pasirinkto gaminio gamyba

Darbo pobūdis
Kūrybinis

Darbo pobūdis
Kūrybinis/Integruota
technologijos biologija
Kūrybinis
Kūrybinis

Kūno kultūros projektinių darbų temos
I-III klasės mokiniams
Nr.

Temos pavadinimas

Mokytojas

1.

Gimnazijos mokinių fizinis
aktyvumas, pajėgumas
Integruotas kūno kultūros ir
matematikos projektinis darbas ,,Kūno
masės indeksas“

Vida Januševičienė

2.

Darbo pobūdis
(tiriamasis/kūrybinis)

3.
4.
1.

2.
3.
4.

Sergamumo ir fizinio aktyvumo
sąsajos
Gimnazijos olimpinės žaidynės
Gimnazijos mokinių fizinis
aktyvumas, pajėgumas

Alvydas Skurdelis

Pažintinis žygis Partizanų keliais
Gimnazijos Futbolo, Krepšinio lygos
uždarymas
Gimnazijos olimpinės žaidynės

Istorija. II kl.

ŠOKIO projektinių darbų temos
III klasės mokiniams
Nr.
1.

2.

1.

1.

Temos pavadinimas

Mokytojas

Integruota su lietuvių , šokis, dailė
„Kelionė po lietuvių literatūrą“ III b
Vilija Krūgelienė
kl.
Projektas su kultūros centru „Kultūros
paveldo išsaugojimo ir perdavimo
ateities kartoms“ III a, III c
Dailės projektinių darbų temos
„Anglų kalbos posakių
vizualizavimas“

Mokytojos Gitana
Budginienė, Dainora
Kaminskienė

Muzikos projektinių darbų temos
Mokytoja Inesa
Country stiliaus dainos (integruotas su
Altaravičienė
anglų klb.)

2

Gražiausios poetų dainos (integruotas
su lietuvių klb.)

3

Tauragės bažnyčios ir bažnytiniai
instrumentai

4

Tauragės krašto dainų užrašymas
(rinkimas) ir šifravimas

5

Tauragės lengvosios muzikos orkestro
sudėties, intrumentų analizė

1.

„Versmė“ tai.... I-III kl. mokiniams

PATVIRTINTA

Margita Bertulienė

Darbo pobūdis
(tiriamasis/kūrybinis)
Kūrybinis

Kūrybinis

kūrybinis

kūrybinis

kūrybinis

Metodinės tarybos
protokoliniu nutarimu
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