VADUVOS DARŽELIS - MOKYKLA

Pilietinis ir tautinis projektas
MES – LIETUVOS VAIKAI

2020 – 2021 m. m.

Pilietinis ir tautinis projektas
MES – LIETUVOS VAIKAI
Projekto vykdymo laikas:
Vasario mėnuo.

Tikslas:

Skatinti ugdytinius domėtis Lietuvos istorija, geografija ir kultūra.

Uždaviniai:


Ugdyti pilietines ir tautines nuostatas per artimiausios aplinkos pažinimą;



Organizuoti meninės raiškos formas, skirtas tautiškumui ir pilietiškumui plėtotis;



Žadinti norą domėtis svarbesniais Lietuvos istorijos įvykiais bei kultūros paveldu;



Ugdyti meilę gimtajam kraštui, Tėvynei, tėvų ir protėvių idealams bei vertybėms;



Įtvirtinti gebėjimą rasti reikalingą informaciją įvairiuose šaltiniuose (internete, enciklopedijose, knygose, žemėlapiuose ir kt);



Taikyti teorines žinias praktikoje.



Įtraukti į projektinę veiklą ne tik ugdytinius, tėvus, bet ir Žemųjų Panerių bendruomenę bei socialinius partnerius.

PILIETINIO IR TAUTINIO PROJEKTO
„MES - LIETUVOS VAIKAI“
VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS
2020 - 2021 m. m.
Mėnuo
Vasario 16 d.

Vasario 1-8 d.

Vasario 1-12 d.

Vykdomos priemonės, renginiai
LOW AIR Vilniaus miesto teatro šokis
https://miestonaujienos.lt/
„Vasario-16-ąją pasaulio lietuviai kviečiami jungtis
virtualiam laisves šokiui“.

Vykdytojai
Asmeniškai užsiregistruoja tie, kas
nori dalyvauti. Prisijungimus prie
šokio artimiausios pamokos gausite
atskiru el. laišku likus savaitei iki
pamokos pradžios.
1-4 klasių mokinių dailiojo rašto konkursas „Baltos lankos,
1-4 kl. mokiniai
juodos avys...“:
1. Mokytojos vasario 1 d. atsiunčia mokiniams dailiojo rašto
tekstus į Tamo dienyną.
2. Mokiniai, dailiai nurašę tekstą į lietuvių kalbos sąsiuvinį,
siunčia dailiojo rašto darbus į Tamo dienyną klasių
mokytojoms iki vasario 08 d.
3. Iš kiekvienos klasės atrenkami 3 darbai.
4. Prizininkama bus įteiktos PADĖKOS.
5. Dailiojo
rašto
prizininkų
darbai
eksponuojami
www.vaduvos.lt puslapyje.

Atsakingas

Ikimokyklinių grupių vaikų ir 1-4 klasių mokinių įvairia
technika atlikti darbai tema: „LIETUVA, TAVIM
DIDŽIUOJUOSI“.
Idėjų darbeliams Lietuvos tema galite rasti nuorodoje
https://www.google.lt/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/2
36x/7e/b5/55/7eb555bd9a68aaa9935811d6c937a8c3.jpg&im
grefurl=https://uzduociudezute.lt/2020/03/02/30-idejudarbeliams-lietuvos-tema/&tbnid=56GcFd8W2_BUM&vet=1&docid=xayluUjwJGINhM&w=236&h=314&itg

Grupių
auklėtojos
ir
klasių
mokytojos

Grupių ir klasių ugdytiniai

1-4 klasių
mokytojos

Vasario 1-15 d.

=1&hl=lt&source=sh/x/im
Ikimokyklinių grupių vaikų darbai:
1.Kiekviena grupė nuspalvina stiklainius ar kitus stiklinius
indus - (geltona, žalia raudona spalvomis).
2. Vasario 15 d. įdeda po žvakutę ir uždega.
3. Išneša juos į lauką prie įėjimo į įstaigą.
4. Darbai eksponuojami www.vaduvos.lt
puslapyje.

Grupių ugdytiniai

Grupių
auklėtojos

