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JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

 EDUKACINĖS PROGRAMOS 

 

Programos 

pavadinimas 
Aprašymas Papildoma informacija ir kontaktai 

„Knygos kelias“ Edukacinio užsiėmimo metu vaikai 

susipažins su rašto istorija, knygos 

atsiradimo istoriniais faktais bei 

pirmosiomis spausdintomis knygomis.  

Turės galimybę išbandyti „Knygos 

kelio“ internetinį žaidimą internetinėje 

svetainėje http://knygoskelias.kvb.lt.   

Sužinos daug įdomių faktų apie knygos 

atsiradimą ir galės dalyvauti 

diskusijoje. 

  

Trukmė: 40 min. 

Skirta: 1-4 klasių mokiniams 

Dalyvių skaičius: iki 15 vaikų 

 

Vieta 

Jonavos rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos Informacijos ir 

mokymų erdvė 

Laikas 

Edukacijos laiką pasirenka 

edukacijos dalyviai, iš anksto 

suderinę su edukacijos rengėjais 

Informacija ir užsakymas 

tel. (8 349) 61 594 arba el. paštu 

internetoskaitykla@jonbiblioteka.lt 

Edukacija nemokama 

 

„Mano knygos 

skirtukas“ 

Edukacijos metu dalyviai sužinos 

knygos skirtuko istoriją, galės 

panaudodami tradicines ir netradicines 

medžiagas sukurti knygos skirtuką. 

Vaikai ugdys  savo meninius ir 

kūrybinius gebėjimus, skatins 

saviraišką ir pajus kūrybinį džiaugsmą. 

 

Trukmė: 45 min. 

Skirta: 1-4 klasių mokiniams 

Dalyvių skaičius: iki 20 vaikų 

Vieta 

Jonavos rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos Vaikų ir 

jaunimo erdvė 

Laikas 

Edukacijos laiką pasirenka 

edukacijos dalyviai, iš anksto 

suderinę su edukacijos rengėjais 

Informacija ir užsakymas 

tel. (8 349) 52 940 arba el. paštu 

abonementas@jonbiblioteka.lt 

Edukacija nemokama 

 

„Skaityk 

išmaniai“ 

Edukacijos tikslas skatinti vaikus 

skaityti knygas jiems priimtiniausiu 

būdu, supažindinti moksleivius su 

elektroninėmis knygomis, su 

interaktyviąją biblioteka bei pamokyti, 

kaip galima pasiskolinti knygas 

virtualiai bei supažindinti su 

elektroninių knygų skaitymu 

išmaniuosiuose įrenginiuose. 

 

Trukmė: 45 min. 

Skirta: 5-9 klasių mokiniams 

Dalyvių skaičius: iki 15 vaikų 

Vieta 

Jonavos rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos Informacijos ir 

mokymų erdvė 

Laikas 

Edukacijos laiką pasirenka 

edukacijos dalyviai, iš anksto 

suderinę su edukacijos rengėjais 

Informacija ir užsakymas 

tel. (8 349) 615 94 arba el. paštu 

internetoskaitykla@jonbiblioteka.lt 

Edukacija nemokama 
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„EBRU - tapyba 

ant vandens“ 
Edukacijos metu kiekvienas vaikas 

turės galimybę prisiliesti prie kūrybinės 

patirties. Naudodami teptukus ir 

lazdeles, galės džiaugtis procesu ir 

sukurti savo piešinį. Tapybai ant 

vandens nereikia specialių meninių 

gebėjimų, šią piešimo techniką lengvai 

įvaldo įvairaus amžiaus vaikai. Tapyba 

ant vandens ramina, išlaisvina jausmus, 

skatina kūrybiškumą, kelia geras 

emocijas. 

 

Trukmė: 45 min. 

Skirta: 1-6 klasių mokiniams 

Dalyvių skaičius: iki 15 vaikų 

Vieta 

Jonavos rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos Vaikų ir 

jaunimo erdvė 

Laikas 

Edukacijos laiką pasirenka 

edukacijos dalyviai, iš anksto 

suderinę su edukacijos rengėjais 

Informacija ir užsakymas 

tel. (8 349) 52 940 arba el. paštu 

abonementas@jonbiblioteka.lt 

Edukacija nemokama 
 

„Kibk rankomis 

į modeliną“ 

Edukacijos tikslas išmokyti vaikus 

dirbti su modelinu, susipažinti su 

darbelių iš modelino ypatumais, 

formavimo ir dekoravimo būdais. 

Edukacijos metu vaikai lipdys, 

konstruos ir išmoks nuotaikingai 

formuodami atskiras detales sukurti 

nepakartojamą darbelį. 

 

Trukmė: 45 min. 

Skirta: 1-4 klasių mokiniams 

Dalyvių skaičius: iki 15 vaikų 

Vieta 

Jonavos rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos Vaikų ir 

jaunimo erdvė 

Laikas 

Edukacijos laiką pasirenka 

edukacijos dalyviai, iš anksto 

suderinę su edukacijos rengėjais 

Informacija ir užsakymas 

tel. (8 349) 52 940 arba el. paštu 

abonementas@jonbiblioteka.lt 

Edukacija nemokama 
 

„Piešimas ant 

akmenukų“ 

Edukacijos metu kiekvienas vaikas 

turės galimybę prisiliesti prie kūrybinės 

patirties ir sukurti spalvingą, 

nuotaikingą, originalų piešinį ant 

akmenuko. Vaikai susipažins su 

piešimo ant akmens technika ir 

dažniausiai naudojamomis 

priemonėmis, pajus kūrimo džiaugsmą 

ir įdomiai praleis laiką. 

 

Trukmė: 45 min. 

Skirta:  1-4 klasių mokiniams 

Dalyvių skaičius: iki 20 vaikų  

Vieta 

Jonavos rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos Vaikų ir 

jaunimo erdvė 

Laikas 

Edukacijos laiką pasirenka 

edukacijos dalyviai, iš anksto 

suderinę su edukacijos rengėjais 

Informacija ir užsakymas 

tel. (8 349) 52 940 arba el. paštu 

abonementas@jonbiblioteka.lt 

Edukacija nemokama 
 

„Piešimas ant 

stiklo arba 

dekoravimas 

vitražiniais 

dažais“ 

Edukacijos tikslas supažindinti vaikus 

su dekoratyvinės dailės šaka ir 

vitražiniais dažais. Dalyviai galės 

sukurti spalvingą, originalų piešinį ant 

pasirinkto stiklinio paviršiaus, išmoks 

nupiešti kontūrą ir jį užpildyti 

pasirinktomis spalvomis.  

 

Trukmė: 45 min. 

Skirta: 1-6 klasių mokiniams 

Dalyvių skaičius: iki 15 vaikų 

Jonavos rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos Vaikų ir 

jaunimo erdvė 

Laikas 

Edukacijos laiką pasirenka 

edukacijos dalyviai, iš anksto 

suderinę su edukacijos rengėjais 

Informacija ir užsakymas 

tel. (8 349) 52 940 arba el. paštu 

abonementas@jonbiblioteka.lt 

Edukacija nemokama 
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„LEGO robotai“ Edukacijos tikslas supažindinti vaikus 

su konstruktoriumi „LEGO 

mindstorms“, išmokyti konstruoti ir 

sukonstruoti važiuojantį robotą bei 

mokytis dirbti komandoje. Užsiėmimo 

pabaigoje vaikai turės galimybę 

išbandyti sukonstruotus robotus. 

  

Trukmė: 45 min. 

Skirta: 3-5 klasių mokiniams 

Dalyvių skaičius: iki 24 vaikų 

Vieta 

Jonavos rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos Informacijos ir 

mokymų erdvė 

Laikas 

Edukacijos laiką pasirenka 

edukacijos dalyviai, iš anksto 

suderinę su edukacijos rengėjais 

Informacija ir užsakymas 

tel. (8 349) 61 594 arba el. paštu 

internetoskaitykla@jonbiblioteka.lt 

Edukacija nemokama 

 

 
                                                   _______________________________ 
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