Metodinio darbo aprašas
Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras
Pavadinimas
1.

Ugdymo įstaiga

8 349 49785
Telefonas
bukoniumok@is.lt
El. paštas
Kūno kultūra

2.

3.

Dalykas, sritis

Temos pavadinimas

1-4 klasių mokinių rudens žaidynių ,, Rudenėlis bėga
bėga, o kartu su juo ir mes”

Metodinių darbų formos (straipsnis, Neformalaus ugdymo patirtis
4.

5.

tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių scenarijai,
kūrybiniai ir tiriamieji darbai, vadovų
veiklos patirtis, neformalaus ugdymo
patirtis,
mokinių
veiklos
darbai,
pasirenkamųjų
programų
ir
modulių
pavyzdžiai, testai ir t.t.)

Autorius arba
jų grupė

Vardas, pavardė
Pareigos
Kvalifikacinė
kategorija

6.

Anotacija (iki 5 sakinių)

7.

Darbo forma ( elektroninė,
popierinė, kt.)

8.

Darbas
saugomas

Jolita Pranskūnienė
Inga Kazokaitytė
2 klasės mokytoja
4 klasės mokytoja
Vyresnioji mokytoja
Vyresnioji mokytoja
Rudens žaidynės skirtos Jonavos rajono kaimo
pagrindinių mokyklų ir mokyklų-daigiafunkcių centrų
1-4 klasių mokinių komandoms. Renginiui mokiniai
paruošia komandų prisistatymus. Išrenkama renginio
vertinimo komisija. Visos komandos linksmai atlieka
mankštą. Rudens žaidynių užduotys yra susijusios su
rudens gėrybėmis, kurias turi surasti, atnešti, surinkti,
suskaičiuoti, pernešti.
Elektroninė

Įstaigos
pavadinimas

Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras

Kabinetas

2 klasė

Metodinio darbo aprašas
Jonavos rajono Bukonių pagrindinė mokykla
Pavadinimas
1.

Ugdymo įstaiga

8-349-49785
Telefonas
centras@bukonys.jonava.lm.lt
El. paštas
Popamokinė veikla

2.

3.

Dalykas, sritis

Temos pavadinimas

„Tradicinis tarpmokyklinis krepšinio turnyras, skirtas
Vasario 16-ajai paminėti“

Metodinių darbų formos (straipsnis, Popamokinio renginio scenarijus
4.

tezės, referatai, aprašai, didaktinės ir
vaizdinės priemonės, renginių scenarijai,
kūrybiniai ir tiriamieji darbai, vadovų
veiklos patirtis, neformalaus ugdymo
patirtis,
mokinių
veiklos
darbai,
pasirenkamųjų
programų
ir
modulių
pavyzdžiai, testai ir t.t.)

5.

Autorius arba
jų grupė

Dainius Bisigirskas
Vardas, pavardė
Kūno kultūros mokytojas
Pareigos
Mokytojas metodininkas
Kvalifikacinė
kategorija
6.

Anotacija (iki 5 sakinių)

7.

Darbo forma ( elektroninė,
popierinė, kt.)

8.

Darbas
saugomas

Renginio
„Tradicinis
tarpmokyklinis
krepšinio
turnyras, skirtas Vasario 16-ajai paminėti“ scenarijus
parengtas 2016 m. vasario mėnesį. Turnyras
organizuojamas 9-10 klasių mokiniams. Turnyro tikslas
– sportinių renginių metu ugdyti pilietiškumą,
bendraujant
ir
bendradarbiaujant
su
kitomis
mokyklomis.
Popierinė
Jonavos rajono Bukonių pagrindinė mokykla

Įstaigos
pavadinimas
Direktorės pavaduotojos ugdymui kabinete
Kabinetas

