Projekto tema: „Mes – šeima. Mums gera drauge.“
Problemos išd stymas:
Dažnai pastebiu, kad šeima, išleidusi vaik
mokykl , „perleidžia“ mokytojams vis
atsakomyb už j! vaiko ugdym . T#vai vis mažiau domisi, kuo gyvena j! vaikai, kaip
jiems sekasi. Jau nuo I klas#s t#vams kartoju, kad j! vaiko ugdymas bus pilnavertis tik
tuomet, kai j sitrauks ir visa šeima.
Tikslas: Tobulinti ugdymo proces , stiprinant bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius su
šeima.
Uždaviniai:
1. Pad#ti t#vams suvokti j! vaidmens svarb vaik! ugdyme.
2. Skatinti mokini! ir j! šeim! nari! k+rybiškum , iniciatyvum .
3. Ugdyti mokini! ir j! šeim! nari! geb#jim dirbti komandoje.
Laukiamas rezultatas:
Sustipr#s bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiai su mokini! šeim! nariais. T#vai tur#s
galimyb suvokti, koks svarbus šeimos vaidmuo vaiko ugdyme. Mokiniai ir j! šeim!
nariai geb#s dirbti komandoje, išreikšdami savo iniciatyv ir k+rybiškum , stipr#s
pasitik#jimas vienas kitu, kolektyvin# atsakomyb#.
Bus išleista knyga „Mano šeima“ (bendras mokini! ir j! šeimos nari! k+rybinis darbas).
Bus organizuojama projekto pristatymo švent# „Mes- šeima. Mums gera drauge“.
Dalyviai: IIa klas#s mokiniai ir j! šeim! nariai.
Metodai: Tarpdalykin# integracija, individualus darbas, darbas grup#se, pokalbis,
k+rybinis darbas, iliustravimas, darbas su informacin#mis technologijomis, pateik5i!
ruošimas, repeticijos, demonstravimas, steb#jimas, vertinimas, analiz#.
Priemon s: Piešimo popierius, spalvotas popierius, kartonas, spalvinimo priemon#s,
audinys, si+lai, adata, nuotraukos, skaitmeninis foto aparatas, kompiuteris, multimedija.
Ištekliai:
T#v! finansin# parama reikalingoms priemon#s sigyti.
Projekto atlikimo laikas: 2008 m. rugs#jo – gruodžio m#n. Projekto pristatymo švent#
vyks 2008-12-12

Išpl stinis projekto vykdymo eigos aprašymas:
1. Šeimos prisistatymo k+rimas – nuotraukos, šeimos nari! pristatymas, pom#gi!
aprašymas, m#giama bendra veikla (bendras mokini! ir šeimos nari! darbas
namuose).
2. „Šeimos medis“. Pasirinkta technika kuriamas šeimos medis (bendras mokini! ir
šeimos nari! darbas namuose).
3. „Mano pirmoji nuotrauka“. Vaikai kratu su t#veliais albume suranda pirm j j!
nuotrauk , priklijuoja ant lapo, užrašo, kiek sv#r# ir kokio buvo +gio kai gim#
(bendras mokini! ir šeimos nari! darbas namuose).
4. „Vardo istorija“. T#veliai papasakoja vaikams vardo atsiradimo istorij . Vaikai
užrašo ši istorij (bendras mokini! ir šeimos nari! darbas namuose).
5. „Didžiuojuosi savo vardu“. Dail#s pamokoje mokiniai piešia savo vardo raides,
puošia jas ornamentais.
6. „Vardo reikšm#“. Smalsu5i! b+relio užsi#mim! metu mokiniai vard! žodyne
ieško savo vardo (pritaikomos per lietuvi! kalbos pamokas išmoktos ab#c#l#s
žinios) reikšm#s. Vardo reikšm užrašo prie nupiešt! vardo raidži!.
7. Foto sesija- „Mano portretas“. Smalsu5i! b+relio užsi#mim! metu mokiniai
skaitmeniniu fotoaparatu fotografuoja vienas kit , atrenkamos labiausiai pavyk
nuotraukos.
8. K+rybiniai darbai „Dabar esu toks“, „Mano mama“, „Mano t#tis“. Per lietuvi!
kalbos pamokas mokiniai kuria rašin#lius apie save, mam , t#t . Per dail#s
pamokas piešia rašin#liams iliustracijas.
9. „Mano šeimos laisvalaikis“. Per dail#s pamok mokiniai piešia savo šeim , k jie
visi m#gsta veikti kartu.
10. Knyga „Mano šeima“. Knygos maketavimas, viršelio k+rimas, iliustracij!
piešimas.
11. Projekto pristatymo švent#s scenarijaus „Mes- šeima. Mums gera drauge“
k+rimas.
12. Pateik5i! „Žodžiai apie vaikus“, „Vaikai apie save“, „Šeim! prisistatymas“
k+rimas. Smalsu5i! b+relio užsi#mim! metu mokiniai padedami mokytojos
mokosi kurti pateiktis Power Point programoje.
13. Literat+rin#s – muzikin#s kompozicijos „Gražiausi žodžiai Jums“ paruošimas.
14. Dovan#li! gaminimas. Technologij! pamokose mokiniai siuva ir puošia
„skyb#lait - adatin “.
15. Kvietim! gaminimas.
16. Knygos „Mano šeima“ pristatymas.
17. Projekto užbaigimo švent#s „Mes- šeima. Mums gera drauge.“ Organizavimas ir
pravedimas – 2008-12-12
Projekto vadov :
Baisogalos mokyklos- darželio mokytoja metodinink# Daiva Volskyt#.

