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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“
PILIETINIO UGDYMO PROJEKTAS

„GIMTINĖS SPALVOS“

Projekto koordinatorius, kvalifikacija: Aida Gedrimienė, II vadybinė kategorija.

Projekto kūrybinė darbo grupė:
Vadovė: auklėtoja Ingrida  Butkienė.

Sekretorė: auklėtoja Laima Laurinaitienė.

Narės: pedagogės - L. Alešiūnienė, V. Einikienė, K. Janavičienė, A. Gedrimienė, R. Gricanova, L.

Karpuvienė, L. Laurinaitienė, I. Mačiulaitienė, N. Medvedeva, I. Rebždienė, V. Vilkienė,

A.Žemgulienė, M. Savickienė.

Projekto problemos aktualumas:
Gausėjant ir plečiantis šiuolaikinėms technologijoms, vykstant vis didesnei urbanizacijai, ne tik vaikai,

bet ir jų tėvai padeda pamiršti savo šalies praeitį, mažėja dėmesys papročiams, tradicijoms savo šalies

savitumo išsaugojimui. Įvairios pilietinio ugdymo plėtojimo ir tobulinimo galimybės aktyviai

svarstomos tik mokyklos lygmenyje, o ikimokykliniame amžiuje dažniausiai kalbama tik apie

tautiškumo ugdymo principą, nors vaikas piliečiu tampa tik gimęs, ir jo, kaip piliečio savastis, turi būti

pradėta ugdyti nuo ankstyvojo amžiaus.

Projekto vykdymo laikas: 2015-ieji metai (tęstinis).

Projekto tikslas:
Ieškoti galimybių, kaip kurti vaikams ir drauge su vaikais aplinką, įgalinančią juos atrasti tiesas,

svarbias jų dabarties ir ateities gyvenimui demokratinės valstybės pilietinėje visuomenėje, ugdant

vaikų ir bendruomenės narių tautinę savimonę, supažindinant  su istoriniu palikimu, skatinant

domėtis etnokultūra.

Projekto uždaviniai:
1. Plėsti vaikų žinias apie Lietuvos praeitį, tautos papročius, bei tradicijas.

2. Skatinti vaikus didžiuotis savo tauta, jos kalba, unikalia gamta.

3. Ugdyti jautrumą bendravimo būdams, požiūriui į darbą ir poilsį, išminčiai, patyrimui,

perimamiems iš tėvų ir senelių. ( Skirtas „Senjorų“ bei etnografinių regionų metams)



4. Puoselėti ugdytinių meilę savo šaliai, gimtajam miestui.

5. Sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai, turtinti aplinką jų kūrybiniais darbais.

6. Skatinti pedagogų aktyvumą, iniciatyvumą bei kūrybiškumą, atskleidžiant vaikams

senolių praeities lobius, paminint „Senjorų“ metus.

Metodai:
Žaidimai, pasakojimai, šventės, ekskursijos, išvykos, diskusijos, šokiai, dainos, eilėraščiai.

Priemonės:
Lietuvos valstybingumo simboliai, Lietuvos žemėlapiai, plakatai, nuotraukos, knygos, etnografiniai

daiktai.

Projekto dalyviai:
Klaipėdos  lopšelio – darželio „Giliukas“ – „Viščiukų“ , „Meškučių“ , „Varpelių“ , „Žuvyčių“ ,

„Smalsučių“ , „Nykštukų“ , „Pelėdžiukų“, „Bitučių“, „Boružėlių“ ir „Šimtakojų“ vaikai ir jų tėveliai,

bei kiti šeimos nariai, įstaigos bendruomenė, Vitės pagrindinės mokyklos mokytojai ir mokiniai,

„Smeltės“ progimnazijos mokytojai ir mokiniai, senjorų bendrijos ansamblio „Sidabro gija“ nariai.

Projekto socialiniai partneriai:
Vitės pagrindinė mokykla, „Smeltės“ progimnazija, senjorų bendrijos ansamblis „Sidabro gija“.

Projekto išliekamoji vertė:
1. Vaikai įgys  žinių apie Lietuvos praeitį tautos papročius, bei tradicijas, jaus

pasididžiavimą  savotauta, jos kalba, unikalia gamta.

2. Sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai, įgalinančiai juos atrasti tiesas, svarbias jų

dabarties ir ateities gyvenimui demokratinės valstybės pilietinėje visuomenėje.

3. Ugdomas pagarbumas senoliams, jautrumas bendravimo būdams, požiūriui į darbą ir

poilsį, išminčiai, patyrimui, perimamiems iš tėvų ir senelių.

4. Dalyvaudami valstybinių švenčių minėjimuose, įgys žinių apie savo šalį, gerbs

Lietuvos vardą.

Dokumentinė medžiaga:
Vaikų piešiniai, rankų darbeliai, nuotraukos, specialistų informacinė medžiaga, pakvietimai, padėkos

raštai, Lietuvos žemėlapio lankstinukai, scenarijai, konspektai.

Projektui įgyvendinti numatomos lėšos:
1. Lėšų šaltinis: tėvų parama, mokinio krepšelio lėšos.

2. Lėšos reikalingos: Edukacinėms veikloms, ekskursijoms, kanceliarinėms prekėms,

stendams puošti, nuotraukoms - 50 Eur.


