
 

 

 

 

 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJA 

NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMO 

MINUPIŲ UNIVERSALAUS  DAUGIAFUNKCINIO CENTRO 

2020 M. I KETVERČIO  VEIKLOS  

ATASKAITA 

Minupiai 

Veiklos 

pavadinimas 

Data Renginio pavadinimas Daly

viai 
Rezultatas Vykdytojai 

MENINĖ RAIŠKA 

1. Įsimintinų 

lietuvių švenčių,   

papročių , tradicijų    

puoselėjimas 

2020 

01-13 

1.1 Popietė „Aš prisimenu, 

kodėl esame laisvi ...“ 

7 Sausio 13-ąją, Lietuvos laisvės 

gynėjų dieną, vaikams buvo    

papasakota apie  žuvusius už 

Lietuvos laisvę,   rodomas ,   tos 

dienos filmuota medžiaga. 

Moksleiviai padarė  plakatą su  

neužmirštuolių žiedais ir taikos 

balandžiu. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė.  

 

2020-

01-23-

28 

1.2 Edukaciniai užsiėmimai 

„ Pasidaryk muilą pats“ 

38 Vaikai sužinojo  muilo atsiradimo 

istorija ir iš kokių  priemonių galima 

pasidaryti  muilą. Užsiėmimų metu 

pasidarė  įvairių formų, spalvų ir 

kvapų muilus 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Liuda Lidienė Minupių 

bendruomenės narė  

2020-

02-07- 

1.3 Papuoštos patalpos 

„Širdžių medžiu – Lietuvai “ 

 

13 Moksleiviai darė trispalvėmis  

spalvomis lapus-širdeles, kuriomis 

puošė  medį , kurį pavadino „Širdžių 

medžiu – Lietuvai “ ir papuošė 

Minupių udc patalpas. 

  

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 

2020-

02-14 

1.4 Pilietinė pamoka 

„Pažinkime juos iš naujo“ 

 

7 Pilietinė pamoka „Pažinkime juos iš 

naujo“, skirta Vasario 16-ajai 

paminėti. Moksleiviai  buvo 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 



supažindinti su signatarais , kurie 

1918 metais Vilniuje pasirašė 

Lietuvos nepriklausomybės aktą. 

Internete stebėjo Vasario 16 –osios 

akto dalyvių nuotraukas.  

 

 

 

 2020-

02-18-

21 

1.5 Edukaciniai  užsiėmimai  

„Užgavėnių kaukė“ 

37  Moksleiviai dalyvavo kūrybinėse-

edukacinėse dirbtuvėlėse ,,Kaukių 

margumynas“ gamino Užgavėnių 

kaukes (papjė mašė) technika. 

Pagamintų kaukių surengta paroda 

Užvenčio m. bibliotekoje.  

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė 

Liuda Lydienė Minupių 

bendruomenės narė 

Gražina Montrimienė 

pailgintos grupės mokytoja  

Regina Karpienė Užvenčio 

m. bibliotekininkė 

2020-

03-10 

1.6  Konkursas kūrybinių 

atvirukų „Laisvai Lietuvai - 

30“ 

10 Moksleiviai  darė atvirukus įvairia 

technika skirtus Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti. Surengta darbų paroda 

Užvenčio m. bibliotekoje 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė 

Regina Karpienė Užvenčio 

m. bibliotekininkė 

2020-

03-12 

Edukaciniai užsiėmimai -

pirografija 

 

15 Moksleiviai sužinojo , kad deginimas 

ant medžio, arba kitų medžiagų 

dekoruojant karštu įrankiu menas 

vadinamas -  pirografija . Vaikai  ant  

medinių  lentelių , mentelių,nusipiešė  

ornamentus, piešinius,  ir juos 

įkaitintais   elektriniais  deginimo 

prietaisais,  pavertė nuostabiais 

darbeliais. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė 

 

 2020-

06-25 

Išvažiuojamoji edukacija 

“Išmok pažinti bites” 

 

7 Apsilankyta  minupiškė bitininkė 

Stasė Jasaitienė .Buvo ragaujamas 

medus, bandant atskirti jo rūšį, o iš 

užduočių vaikai  sužinos apie bičių 

reikšmę liaudies tikėjime ir jų 

teikiamą naudą susipažino su darbo 

įrankiais. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė 

 



 06-26 Edukaciniai užsiėmimai  

„ Pasidaryk žvakę – vaškuolę“ 

7 Iš bičių vaško lakštų buvo daromos 

žvakės. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė 

 

2. Moksleivių 

kūrybiškumo 

ugdymas  

2020- 

01- 08-

10d. 

2.1 Dailė darbai  .   

„Močiutės raštai“ 

7 Moksleiviai piešė  spalvino, 

paruoštas iš popieriaus  pirštines, 

kojines, šalikus .Išmoko derinti 

spalvas ir ornamento išlaikymo 

piešinyje. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 

2020-

02-14d. 

2.2 Edukaciniai užsiėmimai  

 „Po Švento .Valentino širdelę 

tam kurį mylim“ 

21  Buvo pasiūlyta Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazijos pailgintos 

grupės  ir Minupių udc moksleiviams 

atšvęsti Šv. Valentino dieną kitaip. 

Padaryti dovanų  širdeles su angelo 

sparnais, atvirukus  su širdelėmis)   ir 

padovanoti  , tiems kuriuos myli, tai 

tėveliams, broliukams, sesutėms, 

seneliams . 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Gražina Montrimienė 

pailgintos grupės mokytoja 

 

 

2020-

02-17 

2.3 Dailė-darbeliai dekupažo 

technika 

13 Ant plastmasinių lėkštučių 

moksleiviai klijavo servetėles, 

dailino akriliniais dažais žiemos 

vaizdus. Surengta darbų paroda 

Minupių udc patalpose „ Žiema“. 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

 

2020-

03-03 

2.4 Dailė-darbeliai dekupažo 

technika 

8 Ant plastmasinių lėkštučių 

moksleiviai klijavo servetėles, 

dailino akriliniais dažais pavasario  

vaizdus. Surengta darbų paroda 

Užvenčio m. bibliotekoje „Pavasario 

belaukiant“ 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė. 

Regina Karpienė Užvenčio 

m. bibliotekininkė 

3.1 Užsiėmimai 

suaugusiems  

2020-

03-06 

„ Pasisiūk peliuką adatinę“ 10 Iš paltinės medžiagos paruoštų 

peliuko iškarpų užsiėmimų dalyvės 

pasisiuvo peliukus - adatines 

Eurika Drungilienė – centro 

veiklos organizatorė Liuda 

Lidienė , Danitė Kniūreinė 

Minupių bendruomenės 

narės 

 4.1 Nuolat 2020 3.1Dailės ir iš kitų įvairių - Vaikai mokomi turiningai leisti Eurika Drungilienė – centro  



  medžiagų darbai,  stalo 

žaidimai 

laisvalaikį , piešiant, darant įvairius 

darbelius, ir  gražaus bendravimo 

tarpusavyje.  

veiklos organizatorė. 

 

3.2 Teikiamos paslaugos vietos 

ūkininkams (elektr. bankinink., 

vmi deklaravimas, kopijavimo, 

apsipirkimo elektron. parduot. 

ir kt.)  

 Šios paslaugos reikalingos vyresnio 

amžiau žmonėms neturintiems 

namuose kompiuterių. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

 

5.1Veiklos 

viešinimas  

2020 5.1 Informacija pateikta 

Šatrijos Raganos gimnazijos 

svetainėje ir Minupių kaimo 

bendruomen. soc.tinklalapyje 

facebook 

- Pateikta informacija su trumpu 

aprašymų ir nuotraukomis 

Informacija rengia Eurika 

Drungilienė 

5.2. Surengtos darbų parodos  

Užvenčio bibliotekoje  

 

2 1. ,,Kaukių margumynas“ 

2. " Pavasario belaukiant" 

 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

5.3 I pusmečio ataskaita 

parengta skaidrėse 

 I pusmečio ataskaita pristatyta centro 

lankytojams. 

Eurika Drungilienė – centro  

veiklos organizatorė. 

 

 

Pastaba.  
    Minupių universalaus daugiafunkcinio centro veikla 2020 m  pirmame pusmetyje buvo viešinama: Minupių kaimo bendruomenės  

socialiniame tinklalapyje  facebook.    Minupių universalus daugiafunkcinis  centras bendradarbiauja su Užvenčio  Maltiečių centru, ir Minupių 

kaimo bendruomene ir Užvenčio m. biblioteka. Esame bendruomenės  rengiamų projektų partneriai,  kurių dėka, turime pastovų finansavimą 

edukaciniams užsiėmimams. Užsiėmimų metu,   centro lankytojai leidžia turiningai laisvalaikį.  

     I pusmečio ataskaita parengta  skaidrėse ir metraštyje su nuotraukomis.  

Parengė  

 

2020-06-30 

Minupių universalus daugiafunkcinio  centro veiklos  organizatorė                   Eurika Drungilienė 

                                   Pareigos                                                                                                              

 

 

 Vardas pavardė                                              Parašas    


