
Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras  

Kultūros krepšelis (Šiaulių m. sav.) 
Kultūros krepšelio paslauga – Šiaulių miesto savivaldybės skirtos lėšos ugdymo įstaigoms, kurias 

gali naudoti patvirtintoms kultūros edukacijoms. Minimalus skaičius grupėje – 15 vaikų.  

Mus rasite: Žuvininkų g. 18, Šiauliuose, registruotis tel. 865066871. 

 

 
Pavadinimas Aprašymas 

,,Koliažas iš gamtinių 

medžiagų“  
(vyresnioji muziejininkė 

Lidija Šimkienė) 

 

Veiklos  metu vaikai susipažins su koliažo technika, vėliau atliks praktinę užduotį – kurs koliažą iš 

laikraščių iškarpų, faktūrinio popieriaus, surinktų gamtinių medžiagų, stengiantis jas kūrybingai 

panaudoti. Pasitelkdami savo fantaziją, galės eksperimentuoti linijų, spalvų, formų ir  faktūrų 

įvairove, lavins savo komponavimo įgūdžius ir vaizduotę (1-4 klasių moksleiviams). 3,00 Eur. 

 „V. Kavaliauskienės 

katinų muziejuje“ 
(vyresnioji muziejininkė 

Lidija Šimkienė) 

 

Programa skirta mokyklinio amžiaus vaikams (1-12 klasių moksleiviams). 

Veiklų metu vaikai bus supažindinami su V. Kavaliauskienės katinų muziejumi, jo istorija ir 

tradicijomis, taip pat su muziejuje gyvenančiomis katėmis. 

Mokiniai supažindinami ir su kitais Gyvūnų sodo egzotiniais gyvūnais – barzdotąja agama, smaugliu,  

madagaskaro tarakonais, įvairių veislių papūgomis, dekoratyviniais triušiais ir kt. Siekiama, kad 

užsiėmimų metu vaikai susipažintų su pagrindiniais kačių ir įvairių egzotinių gyvūnų laikymo ir 

priežiūros principais, su jų gyvenamąja aplinka, taip pat su jų laukiančiais iššūkiais ir atsakomybe 

prieš įsigyjant augintinį ir rūpinantis juo vėliau. 5,00 Eur. 

„Arklio reikšmė 

žmogaus gyvenime“ 
(būrelio mokytoja Inga 

Vasiliauskienė) 

Edukacijos paskirtis – vaikų sąmoningumo ir vertybinių nuostatų (atsakomybės, empatijos, pagarbos) 

ugdymas pažįstant žirgus, suvokiant jų reikšmę bei svarbą žmogaus gyvenime senovėje ir dabar. 

Edukacijos metu ugdytiniai bus supažindinami su arklio kilme, prijaukinimo istorija, reikšme 

žmogaus gyvenime įvairiais istorijos etapais, ypatingą vieta mūsų šalies raidoje. Supažindinama su 

tinkamu ir saugiu elgesiu šalia žirgo, žirgo psichologiniais ir biologiniais ypatumais (1-12 klasių 

moksleiviams). 5,00 Eur. 

„Gyvūnai. Būk 

atsakingas“ 
(mokytoja Inga 

Ivanauskienė/būrelio 

mokytoja Jūratė 

Ancikienė) 

 

Ugdysime prisiimtą atsakomybę už namuose auginamų gyvūnų gerovę. Supažindinsime su 

Gyvūnijos sode esančiais įvairiausiais gyvūnais. Suteiksime žinių apie egzotinius, naminius gyvūnus, 

jų poreikius, gyvenimo trukmę. Supažindinsime mokinius su gyvūnų auginimu namų sąlygomis, jų 

priežiūros darbais, reikiamomis priemonėmis ir išlaidomis jų išlaikymui. Ugdysime mokinių empatiją 

per bendravimą su gyvūnais (skirta nuo 1-12 kl. moksleiviams). 3,00 Eur. 

„Kuriame 

florariumą“  
(mokytoja Inga 

Ivanauskienė) 

Edukacijos metu mokiniai bus supažindinami su madingu namų interjero sprendimu – egzotinių 

augalų komponavimu stiklinėje taroje - florariumu. Moksleiviai savo rankomis susikurs mažytį 

augalų pasaulį stikliniame inde, atliks praktines užduotis su augalais, sužinos įdomybių iš stebuklingo 

augalų pasaulio. Kiekvienam edukacijos dalyviui reikia su savimi atsivežti 0,5 l stiklainį ar panašaus 

dydžio kitokį stiklinį indą plačiu kakleliu (1-4 klasės mokiniams). 3,00 Eur. 

„Kuriame Žemės 

meną“ (mokytoja Inga 

Ivanauskienė) 

Edukacijos metu mokiniai bus supažindinti su Žemės menu, kaip postmodernistine dailės kryptimi, 

prisidedančia prie aplinkos puoselėjimo ir gamtos saugojimo. Vadovaudamiesi pagrindinėmis Žemės 

meno kūrimo taisyklėmis, Salduvės ar Talkšos parke ugdytiniai sukurs žemės meno kompoziciją iš 

čia pat gamtoje surastų gamtinių medžiagų. Edukacijos metu bus stiprinamas ryšys tarp ugdytinio ir 

gamtos, sudaromos galimybės atsiskleisti ugdytinių kūrybiškumui (skirta 1-12 klasių mokiniams). 

3,00 Eur. 

„Kultūringo šunų 

vedžiojimo 

pradžiamokslis“ 
(mokytoja Lidija 

Švenčionienė) 

Gali vykti nuotolinė 

edukacija. 

Ugdytiniai edukacijos metu sužinos, kaip su augintinių ekskrementų rinkimu tvarkomasi įvairiose 

pasaulio vietose bei Šiaulių mieste, kokią žalą daro nesurinkti ekskrementai (nemalonus vaizdas, 

galimybė apsikrėsti parazitais ir pan.), ir kaip tai daryti taisyklingai. Inscenizacijos metu mokiniai 

įsitikins, kokia nemaloni situacija gali būti žmonėms, viešose vietose (parkuose, vaikų žaidimų 

smėlio dėžėse ir pan.) susidūrusiems su augintinių paliktais ekskrementais. Šunų pavedžiojimo 

pratybos vaikams padės įsitikinti, koks yra taisyklingas, malonumą teikiantis augintinio 

vedžiojimas. Šunų pavedžiojimo pratybos vaikams padės įsitikinti, koks yra taisyklingas, 

malonumą teikiantis augintinio vedžiojimas. (skirta 1-12 klasių mokiniams). 3,00 Eur. 

 

 

 



„Žirgas – asmenybė“ 

(būrelio mokytoja 

Inga Vasiliauskienė) 
Gali vykti nuotolinė 

edukacija. 

Edukacijos paskirtis – vaikų sąmoningumo ir vertybinių nuostatų (atsakomybės, 

empatijos, pagarbos) ugdymas pažįstant žirgus, suvokiant jų reikšmę bei svarbą žmogaus 

gyvenime, bei žirgo meilės atradimas savo širdyse. Edukacijos metu pagrindinis 

uždavinys įrodyti jog gyvūnas jaučia, mąsto, skiria žmogaus emocijas bei kiekvienas 

žirgas yra individuali asmenybė. Veiklos metu bus pristatomi Šiaulių jaunųjų gamtininkų 

centro žirgai, pasakojama apie jų veislės ypatumus, trūkumus bei charakterio savybes, 

veislės atsiradimo istoriją. Žmonės turės unikalią galimybę susipažinti, prisiliesti bei 

pajusti žirgo dvasią (5-12 klasių moksleiviams). 5,00 Eur. 

 

„Pasigamink Eko 

dovanų maišelį“ 
(mokytoja Rima 

Liorančienė) 

Gali vykti nuotolinė 

edukacija. 

 

Pamokėlės metu pristatoma žmogaus, galinčio būti draugišku gamtai, idėja. Vaikai 

sužinos aplinkos žalojimo faktus, kaip jie gali prisidėti prie aplinkos tausojimo, kokius 

panašius darbelius gamino Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro ugdytiniai. Iš nereikalingų 

laikraščių gaminsime maišelius, juos dekoruosime naudodami  žavią skrebinimo 

rankdarbių rūšį. Pagaminti maišeliai suteiks gerų emocijų, tausos gamtą, turės praktinį 

pritaikymą. Vaikai atsisakys minties pirkti ir vartoti, bus išradingesni ieškodami 

kūrybinės medžiagos atliekose ir buityje (1-8 klasių moksleiviams). 3,00 Eur. 

 

_______________________ 
 

 

 

  


