1. TEMA : Lietuvi krašte – lietuvi kalba
2. Tikslai
1. Ugdyti nelietuvi kilm s vaik lietuvi ( valstybin ) kalb , puosel ti lietuvi kalb ,
papro ius, tradicijas.
2. Aplankyti Trak pil$.
3. Supažindinti su senov s lietuvi gyvenimo b(du, etnokult(ra.
4. Eksponuoti „ Senovini ir šiuolaikini daikt muziej “.
3. Uždaviniai :

1. Ugdyti pagarb lietuvi kalbai, senov s lietuvi tradicijoms ir papro iams.
2. Skatinti dom tis moksleivius lietuvi tautos istorija.
3. Pakviesti gimnazijos bendruomen $sitraukti $ popie i veiklas, rengti parod les
apibendrinan iais gaut informacij .
4. Lavinti šnekam j vaik kalb .
4. Laukiamas rezultatas:
Moksleiviai pajus, pasteb s lietuvi kalbos skambum , melodingum , turtingum , drauge su tuo
intuityviai mokysis gražios ir taisyklingos lietuvi kalbos.
Pažins senov s lietuvi buit$, gyvenimo b(d , supras kas lik nuo seno, iš praeities, o kas – ši
dien , dabartinis.
Rengs albumus, stendus, parodas, „ muziejus“, pasimokys kurti mo iu i audini , megztini
rašt , dain šoki , žaidim .
5. Dalyviai:
Eišiški

Stanislovo Rapolionio gimnazijos moksleivi

t veliai, pradini

klasi

moksleiviai ir

mokytojai, „ Vilnijos‘‘ draugija.
6. Metodai: žaidimas, darbas grup se, individualios užduotys, min i lietus
7. Priemon(s: literat(ra apietautodail , tautiniai r(bai,

lietuvi

liaudies folkliorin s muzikos,

tarmi , šoki vaizdi, garso $rašai, kanceliarin s prek s, senoviniai daiktai.
8. Ištekliai: 3000 lt
9. Projekto atlikimo laikas
Pradžia: 2008, lapkritis
Pabaiga: 2009, kovas

Nr.

1.

Veiklos pavadinimas
Lietuvi liaudies žaidim , šoki , patarli , skai iuo i

Trukm(
m(n.

1 m n.

mokymasis, šokio ar inscenizacijos k(rimas.
2.

Pažintin – etnokult(rin - informacin kelion $ Trak
pil$ ar Rumšiški liaudies ir buities muziej .

1 sav.

2

3.

Parod l “ Senovini ir šiuolaikini daikt muziejus”.

2 m n.

4.

Albumo “ M(s proseneliai” sudarymas ir pristatymas.

1 m n.

5.

Paroda “ Lietuvi tautinis kostiumas”.

2 m n.

10. Projekto aprašymas
- klausosi lietuvi valstybin s kalbos, tarmi ir kaimynini valstybini kalb $raš , stengdamiesi
išgirsti j kalb jimo savitum ir nustatyti kada kalb ti lietuviškai, kada – ne;
- pasimoko žaidim , šoki , dain . Bando pam gdžioti $vairias tarmes, parodo iš smulkiosios
tautosakos sudaryt inscenizacij pradini klasi moksleiviams, sušoka liaudišk šok$.
- apži(ri l li , vaik , suaugusi j tautinius kostiumus, varto albumus, nuotraukas, audimo rašt
knygas, bando patys pagražinti popierinio tautinio kostiumo apdarus, surengia parod l ;
- išvyksta $ Trak pil$ ,apži(r$ pil$, ten eksponuojamus daiktus, r(bus, darbo $rankius, - karžygiai,
karaliai, dvariškiai, j tarnai, geriau suvokt , kad jie gyveno Lietuvos žem je, tose pa iose vietose,
kad be j – m(s praeities- neb(t ir m(s .
- aplanko gimnazijoje esant$ kraštotyros muziej , apži(ri eksponatus, pasvarsto k jie mena. ?kuria
(keliems m nesiams) klas je „ Senovini ir šiuolaikini daikt muziej ‘‘, atsinešant senovini
skulpt(r li , kryželi , seniau leist laikraš i , pašto ženkl , atviruk , pinig ir pan.
- sudaro album „ M(s proseneliai“ iš nuotrauk , paveiksl li , piešin li , portret , kuriuose vaizduojami žmon s su
senovine apranga, rakandais ar darbo $rankiais.

Moksleiviai gauta informacija, surinkta medžiaga naudosis aukštesn se klas se, nagrin dami
temas „Lietuvi tarm s“, „Lietuvi liaudies tautosaka“, „ Seniau ir dabar“, „Lietuvos miestai ir
miesteliai“. Projekto tema aktuali bet kurio amžiaus moksleiviui $gytos žinios ir geb jimai bus
nuolat tobulinami ir ateityje.

