TAURAG S RAJONO
BALTRUŠAI I PAGRINDIN MOKYKLA

Integruotos mokymo savait%s
„Žem% – žmoni* planeta“,
skirtos Žem%s dienai
PROJEKTAS
Projekto vadovas:
Sigitas Klymantas, chemijos – fizikos vyr. mokytojas

2008

Projekto tema:
„Žem – žmoni planeta“, integruota mokymo savait , skirta Žem s
dienai.
Tikslas:
Paskatinti moksleivius dom tis savo gyvenam ja aplinka, jos praeitimi ir
dabartimi, ugdyti k#rybiškum , geb jim rinkti ir perteikti informacij ,
bendrauti ir bendradarbiauti.
Uždaviniai:
1. Pad ti visiems suprasti žmogaus ir aplinkos tarpusavio
priklausomyb(;
2. Ugdyti pagarb santyk+ su gamta, su mus supan,iu pasauliu,
mokytis išreikšti meil( gyvajai gamtai, ja džiaugtis, jausti
atsakomyb( už visa, kas gyva;
3. .vairi pamok , rengini metu puosel ti vaik k#rybines galias,
skatinti j aktyvum , saviraišk , pl toti menin(, socialin(,
komunikavimo kompetencijas;
4. Puosel jant etnin( kult#r , formuoti teigiamas ekologines nuostatas.
Laukiamas rezultatas:
Vaikai toliau bus supažindinami su Lietuvos etnin s kult#ros paveldu.
Pla,iau gvildensime tautosak apie gamt , muzikin+ folklor , saugotin
teritorij tem . Skleisdami savo k#rybinius geb jimus bei raišk , vaikai
dalyvaus +vairiuose renginiuose. Bus surengta vaik piešini , inkil
paroda, kur lankytojai gal s pasidžiaugti mokini meniniais pasiekimais ir
k#rybiškumu. Vaikai +gys nauj
žini , +g#dži
muzikin se,
vaizduojamosiose veiklose, patirs džiaugsmo, nauj emocini potyri ,
išgyvenim , pajaus atsakomyb( už gamtos grož+, už bet koki gyvyb( joje.
Išvyka formuos ekologinio ugdymo samprat užuomazgas.
Pedagogai dalinsis ger ja darbo patirtimi, pasiekimais, parengs atvir
pamok aprašus.
Dalyviai:
V – X klasi mokiniai, +vairi dalyk mokytojai, „robinzonas“ Vidmantas
Lietuvninkas, Viešvil s valstybinio rezervato darbuotojai.
Metodai:
Atviros pamokos, parodos, susitikimai, išvykos.
Priemon%s:

Knygos, piešiniai, sudarytas kryžiažodis, inkilai ir kitos priemon s,
numatytos atskir mokom j dalyk mokytoj .
Ištekliai:
Popierius skelbimams, užduotims, kompiuteriai, mediena inkilams, l šos
autobusui, prizams.
Projekto atlikimo laikas:
2 savait s (03.12 – 03.21).
Išpl%stinis projekto vykdymo eigos aprašymas:
I etapas
1. Suburti grup( projektui ruošti.
Kovo 12 d.
S. Klymantas
2. Sudaryti veiksm plan .
Kovo 13 d.
Projekto grup
3. Išspausdinti skelbimus.
Kovo 14 d.
S. Klymantas
4. Informuoti mokytojus, mokinius
apie ruošiamus renginius
Kovo 14 d.
S. Klymantas
5.Susitarti su sve,iais, suderinti
išvykos detales
Kovo 15 d.
Projekto grup
6.Piešini piešimas, stend klas se
išleidimas
Kovo 16 d.
Dail s mokytoja
Klasi aukl tojai
II etapas
Kovo 19 d.
1.Atvira pamoka „Poetai apie gimt j žem(, t višk(, t vyn(“
9 klasei, lietuvi kalbos mokytoja;
2.Atvira chemijos pamoka 9 klasei „Metalai gamtoje“, chemijos
mokytojas;
3.Knyg , piešini
paroda. Atsakingi biologijos, dail s
mokytojai, mokyklos bibliotekinink ;
4.Kryžiažodžio sprendimas, S. Klymantas.
Kovo 20 d.
1. Etnin s kult#ros pamoka 7 klasei „Žem s kulto atspindžiai
papro,iuose“, mokyklos bibliotekinink ;
2. Integruota gamtos ir matematikos pamoka 5 klasei
„Lietuvos draustiniai“, gamtos ir matematikos mokytojos;
3. Inkil paroda, gražiausio inkilo rinkimai, technologij
mokytojas, S. Klymantas.
Kovo 21 d.

1. Atvira rus kalbos pamoka 9 klasei „Gamtos paslaptys“, rus
kalbos mokytoja;
2. Susitikimas su „robinzonu“ Vidmantu Lietuvninku tema
„Išgyvenimas gamtoje“, S. Klymantas.
Kovo 22 d.
1. Atvira tikybos pamoka 9 klasei „Pasaulio suk#rimo istorija iš
Šv. Rašto Senojo Testamento“, tikybos mokytoja;
2. Integruota etnin s kult#ros ir muzikos pamoka 9 klasei „Velyk
papro,iai šeimoje“, etnin s kult#ros ir muzikos mokytojos;
3. Atvira lietuvi kalbos pamoka 5 klasei „Verpimas, audimas ir
šienapj#t Donelai,io „Metuose“, lietuvi kalbos mokytojas;
4. Tarptautinis matematik konkursas „Keng#ra“, matematikos
mokytoja.
Kovo 23 d.
1. Išvyka + Viešvil s valstybin+ rezervat .

Priedai

