
Mažeikių „Ventos“ progimnazijos
Visuotinė atvirų durų diena tėvų  darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“ 2019 m.

 Mūsų mokykla aktyviai dalyvavo šioje veikloje. Šios Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centro  inicijuojamoje visuotinėje atvirų durų dienoje tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“ tikslas – ne tik 

suteikti progą mokiniams „pasimatuoti“ tėvų, senelių, artimųjų profesijas, bet ir sudaryti dar vieną, puikią 

progą tėvams įsitraukti į ugdymo procesą, turiningai leisti laiką kartu su vaikais ir  todėl 1-8 klasių mokinai 

mažomis grupelėmis rinkosi, kur jie norėtų nuvykti.

 3a,c  klasės  mokiniai  vyko  į  pažintinę  –edukacinę  ekskursiją Kauną.  Jie  aplankė  Tado 

Ivanausko  zoologijos  muziejų,  kur  ne  tik  pamatė,  bet  ir  plačiau  susipažino  su  viso  pasaulio  gyvūnija, 

apžiūrėjo žvėrelių, paukštelių, roplių ir vandens gyvūnų iškamšų ekspoziciją. Gidė išsamiai papasakojo apie 

paukščius, gyvenančius Lietuvoje ir kitose šalyse. Taip pat apsilankė Kauno IX forte, kur turėjo edukacinį 

užsiėmimą  „Surask“. Mokiniai aplankė ir Vytauto Didžiojo karo muziejų. Ten turėjo edukacinį užsiėmimą „ 

Kaip  kariavo  senovėje“.  Pradinukai  susipažino  su  kitomis  įvairiomis  profesinėmis  veiklomis,  gamtos 

reiškiniais bei mokslo sritimis.

 

4a kl. mokiniai rinkosi „Duonos kelias“ -  edukacinio užsiėmimo metu vaikai susipažino su 

duonos  kepimo  papročiais  ir  tradicijomis,  senoviškoje  aplinkoje  sužinojo  apie  duonos  kelią  nuo  rugio 

pasėjimo iki jos riekės, pamatė kokie šiems darbams atlikti buvo naudojami įrankiai. Renginio metu vaikai 

ne tik šoko, dainavo ir žaidė liaudiškus žaidimus, bet ir savo rankomis suminkė ir išsikepė po mažą duonos 

kepaliuką. Visi vaišinomės lietuviškais valgiais ir gėrimais. Namo grįžome sotūs ir pilni įspūdžių.



Šeštokai  lankėsi  Arklio  muziejuje,  Niūronių  kaime  netoli  Anykščių.  Mokiniai  apžiūrėjo 

senąsias  transporto  priemones:  vežimus,  lineikas,  bričkas,  ratus.  Susidomėję  glostė,  maitino   gyvus 

„eksponatus“ – arklius,  pajodinėjo.  Apžiūrėjo  Jurgio Kazlausko drožinių  ekspoziciją.  Muziejaus kalvėje 

mokiniai pamatė įvairiausius kalvio įrankius: geležines žnyples geležiui  iš žaizdro išimti, kūjį, plaktuką, 

kaltelius, kai kuriuos kalvių  gaminius. Čia  dirbantis kalvis supažindino su kalvystės amato paslaptimis, 

vaikams pasiūlė patiems pabandyti kalti kūju įkaitintą geležį, pūsti dumples. Visi pripažino, kad tai sunkus ir 

sudėtingas darbas, o kadangi kalvėje karšta , tai ilgai neužsibuvę spruko lauk.

Trumpai  susipažino  ir  su  audimo  amatu.  Audėja  Dalia  Bernotaitė-Janušienė  parodė  ,  kaip  audinys 

gaminimas iš siūlų audimo staklėmis. Papasakojo ir parodė, kokiais augalais dažydavo siūlus.



Būrelis  „Lyderystės  ABC“  (5-8  kl.  mokiniai)  lankėsi  Šiauliuose.  ŠAM  Edukacijos  centre 

„Žvakių  liejimas“  edukacijoje  mokiniai susipažino su  žvakės atsiradimo istorija, bei  žvakių   liejimo 

technologijomis  ir jų gamybos būdais. Moksleiviai, senojo žvakių gamybos būdu, mokėsi lieti žvakes. Po to 

mažieji  lyderiai,  Šiaulių  „Rūtos“  šokolado  dirbtuvėlėse,   trumpam tapo  šokolado  meistrais.  Pirmiausia 

pamatė  kaip  temperuojamas  šokoladas  ir  gaminami  rankų  darbo  saldainiai.   Išklausę  apie  šokolado 

subtilybes,  savarankiškai imdami  skirtingų rūšių šokoladą, įvairius ingredientus, ragavo  bei  gamino sau 

šokoladinius skanumynus. 


