
 
 

 
 

 
VIRTUALŪS TIESIOGINAI UŽSIĖMIMAI VAIKAMS 

 „MOKSLAS IR KŪRYBIŠKUMAS“ 
 

 
TURINYS: 
Virtualūs užsiėmimai yra skirti 
7-13 m. vaikams, norintiems 
kurti, susipažinti su įvairiomis 
mokslo sritimis ir lietuviškai 
bendrauti su bendraamžiais iš 
įvairių šalių. Užsiėmimų metu 
siekiama įdomiai pateikti 
įvairias mokslo sritis ir 
atskleisti, jog mokslas yra 
glaudžiai susijęs su 
kūrybiškumu ir inovatyvumu. 
Taikomi patirtinio, projektinio 
mokymo metodai. 
 

KAS VYKSTA: 

✅ Intriguojančios temos, 
smalsumą ir kūrybiškumą 
skatinančios užduotys 

✅ Interaktyvūs, gyvi, 
tiesioginiai virtualūs 
užsiėmimai 

✅ Praktiniai darbai, 
kūrybiniai projektai 
edukaciniai žaidimai 

✅Svečiai – profesoriai ir 
sričių profesionalai 

✅ Virtualios ekskursijos 
 

KAIP VYKSTA: 
UŽSIĖMIMAS: tiesioginis, 
gyvai vedamas edukatorių iš 
Lietuvos 
PROGRAMA: naudojama 
TEAMS arba ZOOM platforma 
TRUKMĖ: 1,5 val.  
DATOS: Vienas / du 
užsiėmimai per savaitę, po 
pamokų arba savaitgaliais. 
KAINA: Vieno užsiėmimo 
kaina – 18 EUR. 4 užsiėmimų 
paketas – 50 EUR, 8 
užsiėmimų paketas – 100 EUR.   

 
GRUPĖS DYDIS Vienu metu grupėje dalyvauja ne daugiau kaip 15 vaikų 
KALBA Užsiėmimai vedami lietuvių kalba. Mūsų edukatoriai visada pasiruošę 

pagelbėti vaikams ir anglų kalba! 
VAIKŲ AMŽIUS Edukacinė programa pritaikyta 7-13 m. vaikams.  
GRUPĖS SANDARA Vienoje grupėje kartu bendrauja ir smagiai laiką leidžia vaikai iš skirtingų 

šalių! Tai puiki galimybė ne tik daugiau sužinoti, lavinti lietuvių kalbą bet ir 
susirasti naujų draugų! 

 
REGISTRACIJA:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=F4Rd5yz5fUSvnA01PxgZeLJ
9AZj418JJv6xYqvwEOeNUNjhKOUQwWlIxTkExRVU5NEhPUjU5SDc3OC4u  
 

☎ +370 655 44387 (LT); 💻 auste.kiskiene@ksu.lt;  https://www.facebook.com/ksualfa/ 
 

Preliminari užsiėmimų pradžia: Gegužės 4 d. 
 

🎓 Kuriame, galvojame, svajojame! 🎓 
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VIRTUALIŲ UŽSIĖMIMŲ PAVYZDŽIAI 

 
 

ŽODIS ATRAKINA VISAS DURIS! 
 

Užsiėmimo metu vaikai gilinasi į 
viešąjį kalbėjimą, mokosi kalbėti 
patys ir klausyti kitų, sužino apie 
dažniausias klaidas bei paslaptis, 

kurios padeda įveikti viešojo 
kalbėjimo baimę! 

 
 

VIRTUALI EKSKURSIJA 
 

Virtualios ekskursijos tikslas yra 
susipažinti su darbo vieta, įžymia 

vieta ar kokia nors kita vieta, 
Lietuvoje! Užsiėmimo metu vaikai 
galės stebėti ekskursiją, užduoti 

klausimus ir diskutuoti juos 
dominančiomis temomis! 

  
 

SUGALVOJAM AUKŠTYN KOJOM! 
 

“Pasidaryk pats” kūrybiniai darbai, 
eksperimentai, mokslo paslaptys!  

Ar magija yra mokslas? Kokių 
priemonių reikia tikram detektyvui? 
Ir daug kitų įdomių klausimų! Visus 
eksperimentus atliekame su tuo, ką 

turime namuose.   

 
 

NORIU DAUG – PADARYSIU DAR 
DAUGIAU! 

 
Užsiėmimo metu vaikai gilinsis į 

laiko planavimą, išgirs daug 
patarimų ir išmoks daug praktinių 

priemonių, kurios padės geriau 
suprasti laiką ir ką galima gero 

nuveikti 

 
 

Daugiau apie mus tinklapyje: https://ksu.lt/padaliniai/vaiku-universitetas-alfa/ 
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