
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS 

VYKDYMO ATASKAITA 

 

 

1. Neformaliojo vaikų švietimo 

teikėjo pavadinimas 

Lietuvos skautija 

2. Neformaliojo vaikų švietimo 

programos pavadinimas 

Skautauk (Joniškio r. sav.) 

3. Neformaliojo vaikų švietimo 

programos trukmė 

nuo 2022/01/01 iki 2022/03/31 

4. Vykdytos neformaliojo vaikų švietimo programos aprašymas (kokiu 

būdu, kokiomis priemonėmis ir kita informacija) 

1. Užsiėmimų temos, valandos 

1.1. Skilčių sistema, 2 val. Goeso-1, Goeso-2, Skaistgirio-1, Skaistgirio-2 NVŠ 

grupės. 

1.2. Vertybės ir moralės normos, 2 val. Goeso-1, Goeso-2, Skaistgirio-1, 

Skaistgirio-2 NVŠ grupės. 

1.3. Gamtos pažinimas ir gamtosauga, 4 val. Goeso-1, Goeso-2, Skaistgirio-1, 

Skaistgirio-2 NVŠ grupės. 

1.4. Laukiniai įgūdžiai (išgyvenimas gamtoje), 8 val. Goeso-1, Goeso-2, 

Skaistgirio-1, Skaistgirio-2 NVŠ grupės. 

1.5. Lietuvos istorijos ir kultūros pažinimas, 4 val. Goeso-1, Goeso-2, 

Skaistgirio-1, Skaistgirio-2 NVŠ grupės. 

1.6. Gerasis darbelis bendruomenei, 4 val. Goeso-1, Goeso-2, Skaistgirio-1, 

Skaistgirio-2 NVŠ grupės. 

2. Mokymo(si) būdai, priemonės 

Mažų grupelių veikla. Diskusija. Mokymasis veikiant. Išvyka-žygis. Stebėjimas. 

Kūrybinės dirbtuvės. Mokymasis per savanorystę.  Refleksija. 

3. Mokiniams skirtos užduotys 

Temoje „Skilčių sistema“ – mokiniai prisiminė jaunesniųjų skautų priesakus ir 

diskutavo, ką jie reiškia. Susiplanavo, pasiskirstė pareigomis ir atliko užduotis 

mažose grupėse. Įsivertino ar visada priimdami sprendimus, atsižvelgia į 

vyresniųjų nuomonę, ką  išmoko naujo, kaip atliko prisiimtas užduotis.  

Temoje „Vertybės ir moralės normos“ Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje 

domėjosi ir susipažino su Joniškio krašto istorija, žymiais žmonėmis, rašto ir 

kaligrafijos pradmenimis. Pasvalio istorijos ir kultūros muziejuje susipažino su 

Šv. Velykų papročiais ir tradicijomis, margučių spalvų ir raštų reikšme, išmoko 

keletą kiaušinių marginimo būdų. 

Temoje „Gamtos pažinimas ir gamtosauga“ rūpinosi gyvūnėliais žiemą, statė 

kurapkoms lesyklas, stebėjo bundančios gamtos pėdsakus, žygyje, maršrutu 

Joniškis -Vilkiaušis-Joniškis, aplankė Genocido aukų kapines, sutvarkė aplinką. 

Temoje „Laukiniai įgūdžiai (išgyvenimas gamtoje)“ mokėsi naudotis įrankiais: 



peiliu, kirviu, pjūklu, kaip pasirengti žygiui, kaip tinkamai apsirengti ar 

susikrauti kuprinę, kaip užkurti laužą žiemą, iš ko išsivirti arbatą. Įgytas žinias 

praktiškai išbandė žygiuose. 

Temoje „Lietuvos istorijos ir kultūros pažinimas“ dalyvavo valstybinių švenčių 

minėjimuose. 

Temoje „Gerasis darbelis bendruomenei“ – mokiniai savo grupėse kartu 

sugalvojoir padarė gerąjį darbelį savo bendruomenėje: paukštelių lesinimas 

žiemą, inkilų gamyba, šiukšlių rinkimas, savanoriavo palaikymo Ukrainai 

akcijoje. 

4. Veiklos viešinimas: FB grupė „SkaistSkautukai“ 

 

 

                                           Akvilė Bartaševičiūtė 

.............................                    ............................................................................ . 

       (parašas)                                                  (vardas, pavardė) 


