
 
 

 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJA 

PROJEKTINIŲ DARBŲ TEMOS 

2021–2022 M. M. 

 

1–4 KLASIŲ MOKINIAMS 

 

Mokytojos(-o) vardas, 

pavardė 

Siūlomų projektinių darbų temos Klasė 

Auksė Grubienė  

(pradinis ugdymas) 

Skaičiai ant daiktų 

Kodėl žmonėms reikia žaidimų? 

Kam reikalingi laikrodžiai? 

Mano augintinis 

Sportuoju, vadinasi rūpinuosi savo sveikata 

1 

Diana Davulytė  

(pradinis ugdymas) 

Kaip reikia prižiūrėti naminį gyvūną? 

Kokie žmonės dirba mokykloje? 

Įdomiausi pasaulio vabzdžiai 

Mėgstamiausias klasės skaičius 

Skaičiai ant daiktų 

Kuo svarbūs žaidimai vaikams? 

1 

Nivita Vilniškaitienė  

(pradinis ugdymas) 

Kasdien judėti – taip ar ne? 

Aš esu saugus, nes žinau. 

Darbai, kurie man patinka. 

Kelionė į pasakų šalį. 

Mama, tėti, aš skaitau! 

1 

Stasė Mažutienė  

(pradinis ugdymas) 

Lietuvos miškų gyvūnų įvairovė. 

Lietuvos paukščiai. Kur jie žiemoja? 

Apkeliaukime Lietuvą. Lankytinos Lietuvos vietovės. 

Pasakų įvairovė. Ką moko pasakos? 

Mano augintinis.  

Skaičiai mano kasdienybėje. 

Jausmai. Žinau, ką jaučiu. 

Sveika ir nesveika: žinau skirtumus. 

Ką galiu vadinti draugu? 

Sportas – sveikata. 

2 

Marija Gaušienė  

(pradinis ugdymas) 

Šventės, kurias švenčiau su šeima šiais metais?  

Veiklos, už kurias buvau atsakingas per šiuos metus?  

Ką išmokau naujo šiais metais?  

Vietos, kurias aplankiau Vilniuje šiais metais.  

Vietos, kurias aplankiau Lietuvoje šiais metais.  

Pagalba, kurią suteikiau šiais metais.  

Kaip stiprinau sveikatą šiais metais. 

2 

Ramunė Kunigėlienė  Kada dovanojame gėles? 2 



(pradinis ugdymas) Kas man padeda įveikti sunkumus? 

Ar miegas svarbus sveikatai? 

Kaip aš padedu savo draugams? 

Elena Petreikytė  

(pradinis ugdymas) 

Lietuvos medžiai 

Lietuvos miškų žvėreliai 

Lietuvos miškų paukščiai 

Mano senelio sodas 

Mano senelio daržas 

Bitės darbininkės 

Kaip atsiranda drugelis? 

Kas žaliuoja žiemą vasarėlę? 

Miško gėrybės 

Įdomiausios Vilniaus vietos 

2 

Sonata Urbonienė  

(pradinis ugdymas) 

Aukštaitija ir aukštaičiai 

Žemaitija ir žemaičiai 

Dzūkija ir dzūkai 

Suvalkija ir suvalkai 

Mažoji Lietuva 

3 

Kamilė Davidavičiūtė 

(pradinis ugdymas) 

Baimė ir drąsa 

Augti padedančios mintys 

Visi mes skirtingi ir unikalūs 

Drauge mes galime daugiau 

Rūpestis kitam 

3 

Birutė Vyšniauskienė  

(pradinis ugdymas) 

Aš tai galiu 

Džiaugiuosi kiekviena diena 

Džiaugsmas dovanoti 

Laiminga vaikystė 

Siekiu užsibrėžto tikslo 

3 

Silvija Bialoglovytė  

(pradinis ugdymas) 

Knygos atsiradimo istorija  

Taupau vandenį  

Taupau elektrą   

Rūšiuoju šiukšles  

Stebiu mėnesio orus  

Cukraus kiekis maiste   

Druskos kiekis maiste   

Plaukimas grūdina  

Apavo atsiradimo istorija  

Kiek mes sveriame?  

Romėniški skaičiai iš natūralių gamtinių medžiagų 

3 

Vandutė Šlionskienė  

(pradinis ugdymas) 

Žmonijos indėlis išsaugojant Žemę ateinančioms 

kartoms 

Lietuvos pilys - neįkainojamas kultūros paveldas 

Jaunimo organizacijų vaidmuo didinant pilietinę 

motyvaciją 

Kuo ypatingi septyni pasaulio stebuklai? 

4 



Lietuvos švyturių istorija 

Vitalija Latvienė  

(pradinis ugdymas) 

Pasirinktas žymus žmogus, jo nuopelnai. Kokiomis 

savybėmis norėčiau būti panašus į šį žmogų, kuo šios 

savybės praverstų šiandieniniame gyvenime? 

4 

Kristina Meškauskienė 

(pradinis ugdymas) 

Įdomiausios pasaulio religijos 

Kas pastatė piramides? 

Kuo ypatinga olimpinių žaidynių gimtinė? 

Keturženkliai skaičiai aplink mane 

Kaip aš galiu prisidėti prie gamtos saugojimo? 

Aš – bendruomenės dalis 

Lietuvos prezidentų įdomūs gyvenimo faktai 

Didžiausių Lietuvos dvarų istorijos vingiai 

Mano pirmasis eksperimentas 

Mano pirmoji kolekcija 

Viskas apie emometrą 

4 

Justina Vilutytė  

(pradinis ugdymas) 

Pasirinktas žymus žmogus, jo nuopelnai. Kokiomis 

savybėmis norėčiau būti panašus į šį žmogų, kuo šios 

savybės praverstų šiandieniniame gyvenime? 

4 

Toma Milieškaitė  

(anglų kalba) 

The good cards („Gėrio kortelių" gamyba)  

Let's be friends (Draugystės komiksai) 

I like... (Mėnesiniai mėgiamų dalykų pristatymai)  

2 

My extra words (Asmeninio žodynėlio kūryba) 

My good deeds (Mėnesinių gerų darbų „suvestinė”) 

The good cards („Gėrio kortelių" gamyba)  

3–4 

Ina Griciuvienė  

(šokis) 

Šokantis žmogus. Koks jis? (piešinys) 

Kodėl žmonės šoka? Šokio nauda 

Išmok šokį savarankiškai (praktinis darbas) 

Gamtos šokis (piešiniai, pasakojimas) 

Kuriame šokį. Sėkmingo bendradarbiavimo receptas  

Šokio žanrai 

Gatvės šokio stiliai 

1–4 

Artūras Borsteika  

(muzika) 

Kam reikalinga muzikos terapija ir kas tai yra? 

Įdomus džiazo muzikos pasaulis 

Muzikos poveikis kasdieniniame gyvenime 

Susipažinkite - fortepionas 

Kaip muzika įtakoja gyvūnų elgseną? 

Ar muziką gali kurti robotai? 

1–4 

Sigutė Čepaitė  

(tikyba) 

Lankstinukas  „Mano šventasis globėjas“ 

Komiksas „Biblijos herojus“ 

1–4 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJA 

PROJEKTINIŲ DARBŲ TEMOS 

2021–2022 M. M. 

 

5–8 KLASIŲ MOKINIAMS 

 

Mokytoja(-as) Siūlomų projektinių darbų temos Dalykas Klasė 

Aušra Rudytė Kūrėjo asmenybė, gyvenimas ir kūryba 

(būtina autentiška informacija iš aplankytų 

kūrėjui svarbių vietovių) 

Gražiausi jausmai, atsiskleidę skaitytose 

knygose 

Literatūros kūrinys ir kino filmas 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

5–6 

Lietuvių ir užsienio kalbų vartojimo santykis 

viešajame ir privačiame gyvenime 

Literatūros kūrinys ir teatro spektaklis 

Literatūros kūrinys ir kino filmas 

7–8 

Žilvija Motusienė Lietuvių liaudies pasakos 

Kokias knygas mėgsta skaityti mano 

bendraamžiai? 

Socialinių tinklų kalba 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

5 

Vaikai tremtyje. 

Prigimtinės žmogaus teisės ir holokaustas 

Žmogaus bejėgiškumas represijų pavojuje 

Progimnazijos vardynas 

Integruotos 

lietuvių 

kalbos ir 

literatūros, 

istorijos 

temos 

7–8 

Silvija Kėkštienė Liaudies pasakų veikėjai 

Pavardžių atsiradimo istorija 

Draugystė patarlėse 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

5 

Pavardžių atsiradimo istorija 

Maisto reklamų kalbos analizė 

Kalbinis nemandagumas interneto svetainėse 

6 

Nijolė Norvilienė Mano giminės tradicijos 

Kodėl verta puoselėti tautos tradicijas 

Skaitau ir augu 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

6 

Mano šeimos šventės 

Kodėl verta puoselėti tautos tradicijas 

Skaitau ir augu 

7 

Mano namai - mano tvirtovė 

Kodėl verta puoselėti tautos tradicijas 

8 



Skaitau ir augu 

Vaiva Stasinienė Oratorystė – viešojo kalbėjimo menas 

Knygų veikėjai – sektini pavyzdžiai 

Sėkmingos knygų jaunimui ekranizacijos 

Velnias lietuvių tautosakoje ir mitologijoje 

Tremtis mano šeimos istorijoje 

Ar mes skaitanti gimnazija? 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

7–8 

Natalja 

Rinkevičienė 

100 gražiausių rusiškų žodžių 

Rusų kalbos projektas apie savo mokyklą  

Rusų kalbos etiketas – sveikinimai 

Rusų kalba 5–6 

Patarlės sakomos ne veltui 

Frazeologiniai posūkiai, apibūdinantys žmogų  

Rusų kalbos žodynas. Jaunimo žargonas ir jo 

funkcija 

7–8 

Danguolė 

Šalkauskienė 

Įvairiaspalvė rusų kalbos abėcėlė 

Šeimos bendravimo auksinės taisyklės 

Mano pomėgiai 

Mano mėgiama šventė 

Bendravimas su draugais 

Rusų kalba 5–8 

Eglė Šileikienė Successful teenages 

Teens: more media use than hours in the day  
Make a difference: think green 

Anglų kalba 8 

Alina Žutautaitė Sveikos mokyklos iššūkis 

Jaunieji talentai  

Mokyklinio gyvenimo memai  

Anglų kalba 5 

Paaugliai ir įvaizdis 

Skirtumas tarp būti sėkmingu ir būti laimingu 

Pasiruošęs sėkmei 

8 

Beata Lakienė Mano asmeninis metų tobulėjimo tikslas, 

taikant S.M.A.R.T. sistemą 

Sveikesnio gyvenimo būdo link. Cukrus 

pasaulyje, mano, mano šeimos gyvenime  

Šiukšlės, jų žala. Šiukšlių rūšiavimo pokytis 

mano šeimoje 

Anglų kalba 6 

Mano asmeninis metų tobulėjimo tikslas, 

taikant S.M.A.R.T. sistemą. 

Priklausomybės nuo socialinių tinklų 

Stereotipai: tautų skirtybės 

8 

Egidijus 

Laurinavičius 

Šalis, apie kurią aš svajoju. Kuo ji ypatinga ir 

įdomi? 

Garsios šeimos, jų tradicijos. Kuo jos 

išsiskiria? 

Unikalūs valgymo įpročiai: pažinkime juos 

Neįprastos pasaulio mokyklos. Kuo jos 

originalios? 

Anglų kalba 5 



Darbas mokinio pasiūlyta tema 

Gediminas 

Dragūnas 

Oksfordo gatvė ir jos įžymybės 

Didžiosios Britanijos mokyklų tipai 

Esamojo ir esamojo tęstinio laiko vartojimas 

anglų kalbos pop dainuose. Dažniausiai 

pasitaikantys atvejai  

Maisto tradicijos Jungtinėje Karalystėje 

Anglų kalba 6 

Londonas ir jo kupini veiksmo rajonai 

Būtojo ir būtojo tęstinio laiko vartojimas 

anglų kalbos romanuose. Dažniausiai 

pasitiakantys atvejai 

Esamojo ir esamojo tęstinio laiko vartojimas 

anglų kalbos apsakymuose. Dažniausiai 

pasitaikantys atvejai 

8 

Kasparas 

Gaižauskas 

Anglų kalbos tobulinimas skaitant knygas 

anglų kalba 

Anglų kalbos tobulinimas naudojant 

interaktyvius žaidimus, filmukus, trumpus 

video anglų kalba 

Britų-anglų bei amerikiečių-anglų kalbos 

žodyno skirtumai 

 5, 7 

Romualdas 

Armanavičius 

Vietos, kurias norėčiau aplankyti. Ar anglų 

kalba jose man pagelbės?  

Žymūs žmonės, kuriais aš didžiuojuosi. Kas 

ir kodėl man patinka šiuose asmenyse? 

Anglų kalba 5 

Kokioje Lietuvoje norėčiau gyventi? 

Kokią problemą pasaulyje reikia spręsti 

nedelsiant? Kodėl šis klausimas toks 

svarbus? 

7 

Valda 

Liutkevičienė 

Familie. Stammbaum meiner Familie.  Šeima. 

Mano šeimos medis 

Vokiečių 

kalba 

5 

Gesundes Essen. Betandteile. „Sveikas 

maistas“. Jo sudėtis. 

Wann sind wir freundlich? Kada esame 

draugiški? 

6 

Komplimente machen. Monatsstatistik. 

Komplimentai. Mėnesio statistika. 

Werbung.  Ich fühle mich gut. Reklama: Aš 

gerai jaučiuosi! 

7 

Wie fühle ich mich in der Klasse? Kaip 

jaučiuosi klasėje? (Statistika) 

Das Gute in deutschen und litauischen 

Sprichwörtern. Visualisation.  

8 



Gėris lietuvių ir vokiečių patarlėse, 

vizualizacija. 

Giedrius 

Vidžiūnas 

Atšvaitai kasdieniniame gyvenime 

Tankis- skirtingi kūnai aplink mus 

Vaivorykštė- susidarymo sąlygos ir gamtos 

reikškinys 

Medžiagų kitimai 

Fizika 7 

Svoris ir masė- „skirtingi“ ar „vienodi“ 

žodžiai gyvenime 

Energijos tvermė Lietuvoje 

Energijos šaltiniai pasaulyje 

Mechaninė energija buityje 

Slėgis gamtoje aplink mus 

8 

Jėgos kasdieniniame gyvenime 

Šviesūs ir šilti namai 

Elektros prietaisai- mūsų pagalbininkai 

Gamta ir 

žmogus 

5 

Jurgita Riaubienė Sėklų dygimo stebėjimas 

Kaip žinduoliai reguliuoja savo kūno 

temperatūrą 

Nuvirtusio medžio ar kelmo organizmų 

tyrimas 

Gamta ir 

žmogus 

6 

Mikroorganizmų sukeliamos ligos 

Mikropasaulis stiklainyje 

Mano klasės biometriniai duomenys 

(integruota su matematika) 

Biologija 7 

Gerosios bakterijos maiste 

Mano klasės biometriniai duomenys 

(integruota su matematika) 

Cheminių valymo priemonių įtaka augmenijai 

(integruota su chemija) 

8 

Justina Vilutytė Pasirinktas žymus chemijos mokslininkas, jo 

nuopelnai. Kokiomis savybėmis norėčiau būti 

panašus į šį žmogų, kuo šios savybės 

praverstų šiandieniniame gyvenime? 

Chemija 8 

Inga Vaičiulė Kuo mes skirtingi, kuo mes panašūs?  

Pi diena  

Mokomės matematikos žaisdami 

(matematinio žaidimo arba matematinių 

užduočių kūrimas) 

Matematika 7 

Mūsų pomėgiai ir jų teikiama nauda  

Aukso pjūvis  

Olimpiadinių uždavinių sprendimo strategijos  

Kodėl verta mokytis matematikos? 

8 

Irena Boiko Mano šeimos biudžetas 

Matematika kiekvieno žmogaus gyvenime 

Matematika 7 



Keliaukime po pasaulį su matematika 

Skaičių atsiradymo istorija 

Matematikos raida Lietuvoje 

Senovės graikų matematikai 

8 

Kristina 

Naujokienė 

Matematika mūsų aplinkoje 

Kiek išleidžiame augintiniams? 

Įdomioji ir linksmoji matematika 

Mūsų laisvalaikis 

Mokinių siūloma tema 

Matematika 5 

 Laiko planavimas – kodėl svarbu ir kaip tą 

daryti? 

Įdomioji ir linksmoji matematika 

Kas man padeda mokytis? 

Mokinių siūloma tema 

6 

Violeta 

Radzevičienė 

Matematika aplinkoje: ieškok ir atrask 

Koks turėtų būti šeimos biudžetas?  

Progimnazijos mokinių populiariausi 

laisvalaikio praleidimo būdai 

Progimnazijos vardynas 

Vilniaus miesto istorija matematine kalba 

Linksmoji matematika 

Matematika 6–7 

Giedrė Petkūnaitė 1. Kompiuterių raidos istorija 

2. Komiksai. Pažink ir kurk 

3. Vaizdo filmo kūrimas 

4. Žaidimo kūrimas su Scratch 

5. Žaidimo kūrimas su Unity 

Informacinės 

technologijos 

5 

6. Ką aš žinau apie brūkšninį kodą?  

7. Kaip algoritmai formuoja mūsų pasaulį?  

8. Ką žinau apie Google? 

9. Programavimo kalbų vystymosi istorija 

Mano skaitmeninė knyga 

6 

Kompiuterinių žaidimų projektavimas ir 

kūrimas 

Duomenų bazių kūrimas ir valdymas 

Kompiuterių virusų atsiradimo raida ir jų 

kūrimas, plitimas, pasekmės 

Internetinių svetainių kūrimo būdai, apžvalga 

Internetinės svetainės kūrimas 

7 

Lina 

Zajančiauskienė 

Kuriu išmanųjį elektroninį prietaisą Informacinės 

technologijos 

5–8 

Ramunė 

Skestenienė 

Tyrinėju Vilniaus pažintinius takus 

Fosilijas gaminu pats 

Braižau mokyklos teritorijos planą  

Žemės fejerverkai – ugnikalniai (maketas) 

Kuriu Žemės paviršiaus reljefo maketą 

Geografija 6–8 



Lina Barauskienė Olimpinių žaidynių kilmė, simboliai ir ritualai 

(integruota su fiziniu ugdymu)  

Okeanijos salų turtai ir jų ateitis  

Mokinių pasiūlyta tema 

Geografija 6–8 

Rūta Ramoškaitė-

Stongvilienė 

Tapau penktokas: mano sėkmės ir iššūkiai 

Mano senelių atsiminimai apie Sibirą 

LDK pilies maketo kūrimas 

Istorija 5 

Populiariausi vardai mokykloje 

Istorinės įdomybės Vilniaus mieste (maršruto 

sudarymas) 

Gyvenimas sovietmečiu (tėvelių, senelių 

liudijimai) 

6 

Rasa Šinkūnienė Vaikai tremtyje 

Prigimtinės žmogaus teisės ir holokaustas 

Žmogaus bejėgiškumas represijų pavojuje 

 

Istorija, 

lietuvių k. 

7–8 

Progimnazijos vardynas Istorija, 

lietuvių k., 

matematika 

8 

Gyvenimas vardan kitų: pokario rezistencija 

Išlikti žmogumi tremtyje 

Lietuvos kariuomenės raida 

Lietuvos Šaulių sąjunga 

Lietuvos savanorių pajėgos 

Lietuvos pasipriešinimo istorija 

Mokinio (ės) siūloma tema 

Istorija 7–8 

Vaiva 

Šarmavičienė 

Etiketas viešose vietose 

Teigiamos vertybės žmogaus gyvenime 

Mandagumas - tikros laimės receptas 

Etika 5–6  

Emocijų reikšmė žmogaus gyvenime 

Konfliktai ir jų sprendimo būdai 

Reklamos poveikis paauglio gyvenime 

7–8 

Sigutė Čepaitė Kodėl žmogui pavesta prižiūrėti pasaulį? 

Etiškas elgesys bažnyčioje 

Eko šventės (Šv. Kalėdos, Šv. Velykos) 

Tikyba 5–6 

Biblija ir kulinarija 

Paveldas ir bažnyčia 

7–8 

Simona 

Rudžionienė 

Noriu/nenoriu eiti į mokyklą 

Daiktų prikėlimas antram gyvenimui 

Iššūkis: „zero waste“ 

Žmogaus 

sauga 

5 

Asta Lapėnienė Kuo ypatinga sportininkų mityba? 

(integracija su fiziniu lavinimu) 

Tapyba akriliniais dažais. Diptikas 

(paveikslas pasirinkta tema, A3 formatas). 

Dailė ir 

technologijos 

5–8 



Antrinis daiktų gyvenimas (integruota su 

technologijomis). 

Piešimas ant netradicinio paviršiaus (pvz. 

medžio). Paukštis. Integruota su 

technologijomis. 

Mozaika (A3 formatas, techika pasirinktinai). 

Integruota su technologijomis. 

Laura Gudžiauskė CrossFit sporto šaka Lietuvoje ir Pasaulyje 

Žymiausi Lietuvos sunkiosios atletikos 

sportininkai 

Paauglių mityba mokykloje 

Kokią įtaką mokinių fizinis aktyvumas daro 

mokymosi rezultatams 

Fizinis 

ugdymas 

5 

Artūras Janauskas Vasaros Olimpinės žaidynės, jų simboliai ir 

ritualai (integruota su geografija)  

Žiemos Olimpinės žaidynės, jų simboliai ir 

ritualai (integruota su geografija)  

Ar fizinis aktyvumas – pagrindinis sveikos 

gyvensenos veiksnys?  

Lengvoji atletika ir jos rungčių klasifikacija  

Kuo ypatinga sveika mityba? (integruota su 

daile) 

Kas yra sportiniai žaidimai ir kaip jie ugdo 

tarpusavio santykius?  

Sveikatą gerinantis fizinis aktyvumas 

Fizinis 

ugdymas 

6–7 

Vytautas 

Stanevičius 

 Kaip sportas padeda pažinti save? 

 Savanoriavimo sportiniuose renginiuose 

nauda 

Komandinių žaidimų įtaka bendradarbiavimo 

įgūdžių stiprinimui 

Gerbk ne tik save, bet ir varžovą! 

Sportas-priemonė valdyti stresą. 

Fizinis 

ugdymas 

7–8 

Dovilė Miknaitytė Muzika ir poezija (teorinė dalis + sukurtos 

dainos pristatymas) 

Elektroninė muzika (teorinė dalis + sukurto 

elektroninės muzikos kūrinio pristatymas) 

Muzika ir kinas (teorinė dalis + muzikinio 

video klipo pristatymas) 

Muzikos grafika (teorinė dalis + grafinė 

muzikos kūrinio partitūra) 

Renginio organizavimas (scenarijus + 

įgyvendinimas)  

Muzika 5–8 

Sandra Bareikaitė Dirigavimo istorija ir reikšmė, muzikos 

kūrinio analizė iš dirigento perspektyvos 

Muzika 7–8 



Filmų garso pasaulis: garso efektų kūrimas ir 

jų svarba 

Muzika kompiuteriniuose žaidimuose 

Kaip muzika veikia žmogaus fizinę ir 

emocinę gerovę 

Ina Griciuvienė  

 

Kuriame šokį. Sėkmingo bendradarbiavimo 

receptas  

Šokio žanrai 

Gatvės šokio stiliai 

Šokis 5 

Ilona 

Kaminskienė 

Prieskoniniai augalai. Daržas ant palangės: 

prieskoninių augalų auginimas ir praktiškas  

panaudojimas patiekalų gamyboje. 

Vilnos vėlimo technologijos: sausas ir tūrinis 

vilnos vėlimas. Pasirinkto gaminio vėlimas. 

Tvarumas tekstilėje. Antras šansas seniems 

rūbams 

Mityba ir sveikata. Sveiki užkandžiai į 

mokyklą 

Technologijos 5–7 

Mykolas Navickas Antrinis daiktų gyvenimas (integruota su 

daile) 

Piešimas ant netradicinio paviršiaus – 

medžio. Paukštis. Integruota su daile 

Mozaika (A3 formatas, technika 

pasirinktinai). Integruota su daile 

Bendradarbiaudami kuriame dovaną gamtai 

Natūralaus medžio virtuviniai įrankiai 

Medžių reikšmė oro kokybei 

Technologijos 6–8 

Ramunė Guogytė Antrinis dizainas  

„Mano istorija“ 

Instaliacija „Plastiko Miškas” 

Išbandyk Zero waste gyvenimo filosofiją!  

Technologijos 5, 7 

  

 


