
    SAVAITĖ „MOKOMĖS KITAIP“ -Vydūno gyvenimas ir kūryba 

I-IV 

(2018-10-22-26) 

PIRMADIENIS 

 

8.30-9.20 – plano aptarimas – 210 kab. 

 

9.30-11.00 – Vydūno draugijos narės E. Vindašienės paskaita. -123 kab. 

 

11.00-11.30 –pietūs 

 

11.30-12.30-E.Mieldažytės filmas apie Vydūną „Išminties mylėtojas“ (LRT). - 210 kab. 

 

12.30-12.40-pertrauka. 

 

12.40-14.00 –Vydūno laiškai skautams. Pateiktys apie Vydūną, jo mintys apie sveiką gyvenseną.  

(ieško informacijos). – planšečių klasė. 

 

 

 

(2018-10-22-26) 

ANTRADIENIS 

 

8.30-9.00 – Mokinių pristatymai apie Vydūno gyvenimą ir kūrybą. – 210 kab. 

 

9.00-10.30 – Vydūno knygos „Mano Tėvynė“ skaitymai. -  Palemono biblioteka. 

 

10.30-11.00 –pietūs 

 

11.00-11.50 - Vydūnas „Mano Tėvynė“. „Tėvynė Vydūno akimis“ (mokiniai tapo, piešia, daro 

koliažus). - 123 kab. 

 

11.50-12.00-pertrauka. 

 

12.00-12.45 –Karjeros planavimas  I-II gimnazijos klasėms. – aktų salė. 

12.00-12.45 – Vydūnas „Mano Tėvynė“. „Tėvynė Vydūno akimis“ (III-IV gimnazijos klasės 

mokiniai tapo, piešia, daro koliažus). - 123 kab. 

 

12.45-13.00 – pertrauka 

 

13.00-14.00  - Vydūnas „Mano Tėvynė“. Mokiniai gamina knygų skirtukus ir atvirukus, skirtus 

Vydūno 150 –osioms gimimo metinėms. - 123 kab. 

  
 



(2018-10-22-26) 

TREČIADIENIS 

 

8.00-10.00 – Vykstame į Maironio lietuvių literatūros muziejų. 

 

10.00-11.30 – Edukacinė programa „Vydūno asmenybės ir veiklos bruožai“. -  Maironio lietuvių 

literatūros muziejus. 

 

11.30-12.30 –pietūs 

 

12.30-13.00 – Vydūno paminklo lankymas Vienybės aikštėje. 

 

13.00-14.00 –Pasivaikščiojimas Vydūno alėja. 

 

14.00-15.00 – Kelionė namo. 

 

  
 

(2018-10-22-26) 

KETVIRTADIENIS 

 

8.30-10.00 – I gr. - Vydūno laiškai skautams. (Mokinių pristatymai). Pasikalbėjimas apie 

skautus.– Mokyklos muziejus. 

                     II gr. - Vydūnas ir sveikas gyvenimo būdas (vegetariško maisto gamyba). - 123 kab. 

 

10.00-10.15 – pertrauka. 

 

10.15-11.45 - I gr. - Vydūnas ir sveikas gyvenimo būdas (vegetariško maisto gamyba). - 123 kab. 

                     II gr. - Vydūno laiškai skautams. (Mokinių pristatymai). Pasikalbėjimas apie 

skautus.– Mokyklos muziejus. 

 

11.45-12.00 - pertrauka. 

 

12.00-13.00  - Mokinių pristatymai apie Vydūno gyvenimą ir kūrybą. - 123 kab. 

 

13.00-14.00 – Vydūnas ir sveikas gyvenimo būdas (Vegetariškų patiekalų degustacija ir 

aptarimas). - 123 kab. 

 

  
 



 

(2018-10-22-26) 

PENKTADIENIS 

 

8.30-11.00 – Savaitės „Mokomės kitaip“ veiklų aptarimas ir baigiamųjų darbų ruošimas. - 123 

kab./210 kab. 

 

11.00-11.30 –pietūs 

 

11.30-12.20 – Savaitės „Mokomės kitaip“ veiklų aptarimas ir baigiamųjų darbų ruošimas. 

Kryžiažodis apie Vydūną. - 123 kab./210 kab. 

 

12.20-12.30 - pertrauka. 

 

12.30-14.00  - Baigiamųjų savaitės „Mokomės kitaip“ darbų pristatymas. 

 

  
 


