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Tikslai ir uždaviniai:
Ugdyti k rybiškum , d mes tautos palikimui, etnokult rai,
Skatinti geb jim didžiuotis savo T vyne,
Skatinti komandin bendradarbiavim .
Pasiruošimas renginiui
Vaikai dvi savaites steb s besikei"ian"ios gamtos grož ir j amžins nuotraukose. Ši užduot atlikti
gal s pad ti t veliai. Po to bus surengta gražiausi% fotografij% paroda.
Prisirinks puokš"i% komponavimui reikaling% augal%, apgalvos, kokius modelius paruoš mad% šou.
Išsirinks iš klas s 3-4 savanorius, kurie atliks užduotis lauke.
Dalyviai
5-10 klasi% mokiniai, j% t veliai, mokytojai
Metodai
Informacijos rinkimas, steb jimas, klausymas, individualus darbas, darbas porose ir grup se,
fotografavimas, demonstravimas, improvizavimas, žaidimas.
Priemon s
skelbimai,
nuotraukos,
medži% lapai (padengiama pus sal s grind%),
kaštonai (vertinimui),
multimedija,
pateiktys,
garso rašai,
prisistatymui reikalingi daiktai iš mokyklos muziejaus.
emblemos,
pad kos raštai,
Projekto atlikimo laikas
Pasiruošimas – 2 savait s.
Netradicinio ugdymo dien 1-6 pamokos.

Programos turinys
1 pamoka – projekto pristatymas
(literat rin6 kompozicij pareng literat% b relio nariai)
(po lapus braido, žaidžia vairiai rudeniškai apsireng6 vaikai; po to sutupia ir kartu su visais stebi
pateiktis apie ruden ; skamba muzika, pradeda deklamuoti)

Jau ruduo. Spalv% – gausyb ...
Ir sode, ir miške labai gražu.
J s pasakykit man teisyb6 –
Kur ruden lis pirko tiek daž%?
Spindi lapai danguje
Jie vis ži ri mane
Krenta, leidžias tyliai
Kalba jie nebyliai
Vaikštin jau vienišokomis gatv mis ir bandžiau užuosti - ar jau tikrai ateina ruduo..? Lyg ir
užuodžiau t rudens kvap , sumišus su lap% puv siais, varn% plunksnomis ir kamin% d mais…Taip
man kvepia ruduo…
Po langais iš ryto
Obuoli% prikrito.
Gelsta klevo lapas Ruden li, labas!
Paskutin s g l s
Li di vasar l s,
Su rugs ju šnekas
Baltas sm lio takas.

Ruduo – tai met% laikas, kai mes pradedame eiti mokykl ... Ruduo – tai laikas, kai krenta
nusidaž6 medži% lapai ir už lango darosi vis šal"iau ir ni riau... Bloga nuotaika slegia labiau už
kuprin6, prigr st knyg%...
Užtat ruden auksiniai lapai lengvai krinta ant žem s ir "eža... Beža ir primena šnabžd jim .
O, ruduo! Viskas taip gražiai nuklota gelsvais lapais. Ir viskas tiesiog kvepia rudeniu. Tas
v sus rudens v jas ir tylus lietus. Tas žvarbus rytas, nuo kurio noris susisupt kuo šil"iau. Ir vis tiek
jis man kelia šypsen . Ir ilgesio pilnus prisiminimus. O kur rudenin depresija? N ra.
Šypsokit s, tada ruduo dar gražesnis atrodo.
Oi, lengva piešti ruden :
Rudai medžius nurudini,
Rudai ir kriaušes nudažai,
Ir saulei tiks rudi dažai.
O jei rudumo dar mažai Tai pieštuku rudu
Rudai rašai - RUDUO!
Ruduo pl šo paskutinius lapus. Lyja. Labai stipriai lyja. Tai toks lietus, kuris, atrodo
užhipnotizuoja tave ir nieko nesinori veikti, tiktai gul ti ir klausytis, kaip vis garsiau barbena lietaus
lašai lang . Dangus r škanai švininis. Visiškai joki% ženkl%, kad šiandien nušvis saul . Tiesiog
nebežinau, kod l, bet šita rudeniška nuotaika mane džiugina. M gstu tiesiog s d ti ir nieko

neveikti. Man taip gera, kai galiu pab ti viena, skirti laiko sau ir savo svajon ms, ir per daug
nesukti galvos d l nepabaigt% darb%. Lyja, v l be paliovos lyja. Rudeniška nuotaika jau visai
užvald mane. Kartais li dna, kartais linksma, kartais išvis nebenoriu galvoti apie ruden , bet kaip
ten beb t%, vis tik m gstu ruden , t kyr% liet% ir lap% žaism kieme . Ach… geriau nieko ir apie
niek negalvoti, tiesiog atsiduoti rudeniškai nuotaikai, kuri persmelkia mane iki sielos gelmi%.
Kiekvienas met% laikas yra savaip domus, bet aš taip m gstu ruden , su jo dargana, su jo kanom,
su r kais, su pageltusiais krintan"iais lapais. Visa tai tiesiog užburia ir atgaivina mane. Lyja ir v l
melancholiškai lyja…
Ech, ruduo... Lauke k tik nustojo lyti, ir aš apimta linksm% emocij% sisuku šilt t "io
megztuk , kur numezg mo"iut , šoku guminius batus ir b gu lauk . Kaip linksma - lauke
nušvito saul , o aš lyg dar visai maža mergyt su atsikišusiomis kasel mis šokin ju po balas.. Tekšt
tekšt lyg penkiamet taškau šiuos vandens telkinius. Cha, cha, kaip linksma prisimint tuos laikus,
kai b dama dar visai mažut šokau bal neapskai"iavusi jos gylio ir prapuoliau joje iki pus s. Ir
šlapia tartum viš"iukas skub jau namo kiek kojos neš ...
Raudon% medži% kaip sarg%
Apstotas nerandu sau vietos.
Kiekvien ruden sergu
Nostalgija ne šios planetos.
Man ruduo visada patiko, nors daugelis pradeda sk%stis atšalusiais orais, prasidedan"ia sloga,
lietumi ir art jan"ia žiema.
Ta"iau aš turiu savo nuomon6 - ruduo paslaptingas ir gražus:
Kai stoviu prie gatv s ir laukiu autobuso, o žem pilna lap%, papu"ia v jas ir atrodo, kad žem
slysta iš po koj%...
Kai geriu karšt arbat fotelyje, su vilnon mis kojin mis ir megztiniu, o lauke lyja ir langu b ga
lašai...
Kai aplinkui tiek daug spalvot% medži%...
Kai man li dna ir lauke prieš mano lang v jas su lietum drasko nuo medžio lapus, nesijau"iu
vieniša...
Kai einan"i draug6 apm tau klevo lapais...
Kai lauke šalta, o aš pas mo"iut6 guliu ant šilto pe"iaus...
Kai pasijuokdamos su mama gr biam lapus...
Sudžiuv6 lapai, tarsi išminties gav6 š kauja savo istorij v jui... V jas išsirenka labiausiai
patikusius ir nusineša su savimi... Savanaudis...V jas nusikabina lap ir nešasi, kad šis pasakot%
pasakas tik jam... nors nesupranta, kad nukabin6s lap , atima jo gyvyb6... Istorija lieka
nepapasakota... V jas numeta lap ir b ga ieškoti kito... Pagaliau pasiklyd6s tarp didžiuli% medži%,
su kr vomis istorij% ten ir pasilieka... neduodamas ramyb s n vienam ten kaban"iam lapui...

Pateka saul . Lapai nušvinta gražiomis spalvomis... Raudona, Geltona, Ruda... ir pamažu žalumos
nebelieka... Maža mergait vaikšto ieškodama žalio lapelio, kad gal t% nors trumpam nusikelti
vasar , kai buvo šilta ir gera... Pri jo prie vieno medelio... Pa"ioje virš n je pamat lapel ... žali
žali , sugeb jus pasprukti nuo rudens galyb s.
Ruduo man nauj% išbandym% metas. V l prasideda mokslai, treniruot s, nauji išš kiai bei darbai.
Ruden b na V lin s. Tada visa m s% gimin važiuoja kapines aplankyti t%, kuri% jau neb ra.
Plevenan"ios žvakel s tartum atneša ramyb6 visam m s% miesteliui...
Ruden dažniau papu"ia Šiaurys ir norisi kuo daugiau šilumos iš artim%j%, draug%, paž stam%...
Ruden taip malonu jausti saul s spindulius – jie primena vasar .
Medžiai, kuriuos palieka lapai, man primena, kad ir mes, vaikai, kaip tie lapai , pamažu paliekame
savo medžius - t vus, namus...
Š ruden mokslo metus prad jau dešimtuku, o praeitus- dvejetu...
Šis ruduo, kaip ir kiekvienas, prasid jo mokyklos skambu"iu.
Be lap% medžiai tampa labai tušti.
Krintantys medži% lapai – tai lyg laiškai, rudeniniai laiškai.
V l imi vertinti savaitgalius, kuriuos nelabai vertinai vasar .
Pasiilgsiu išskrendan"i% paukš"i%...
Kai už lango lyja, šiltos arbatos puodelis primena man vaikyst6 ir vasaras...
O kit ruden jau v l b siu kitokia...
Devintus metus sutinku j (ruden ), bet, rodos, dar taip neseniai pirm kart žengiau per mokyklos
slenkst ...
Šiaip ruduo man patinka. Kai ateinu rugs jo 1- j
kurioje seniai nebuvau...

mokykl , pamatau draugus, mokytojus, klas6,

Gelsta medžiai, vysta g l s,
Paukš"iai skristi ruošiasi,
O senelis ruden lis
Aukso lapais puošiasi.
Ugniaspalv
Margaspalv
Aukso r b si dosi,
Net varn nai
Pramuštgalviai
Paži r ti gr dasi.
Ko šalna iš pyk"io b la,
Kad senelis puošiasi?
Juk derliaus karnaval
Ruden lis ruošiasi.
Pasodin6s mašin ,
Ruden lis po pušyn
Bob% vasar vežiojo –
Džiaug s vasara gelta,
J mašin kelta, kol Šiaurys neprasižiojo:
- Ruden li, ar matai, Niaukias pagirio skliautai,
Kko daug, o saul s maža –
Stumk mašin garaž !
MILDA
Ei, kas ten sušlam jo? Gal po lapus šmirin ja pel ? Aš bijau... Vaikai, gal j s
paži r kit?
(iš po sk "i% išlenda Ruden lis, nusteb6s dairosi)
AGN

Ooo! O kur gražusis klevas, kur taip kruopš"iai išmarginau? (dairosi) Atrodo, kad jo
n ra. Bet matau daug graži% veid%. Labas visiems.

MILDA

Nejaugi "ia pats Ruden lis atkeliavo?! Negaliu patik ti savo akimis! Ir kaip tik toki
dien ...

AGN

(griežtokai) Atleiskit, aš labai smalsus ir noriu žinoti, kod l "ia tiek daug mokini%. Juk
aš jau beveik du m nesiai kvie"iu juos pamokas ir dabar (pasiži ri laikrod ) visi
tur t% s d ti mokykliniuose suoluose, o ne ant grind%.

MILDA

Ner stauk, Ruden li. Mes ir mokom s. Tik šiandien mokykloje ne prastos pamokos,
o netradicinio ugdymo diena „Rudens variacijos“, tod l mes ir kalbame apie tavo
grožybes, g rybes, apie savo nuotaikas.

AGN

„Rudens variacijos“... Labai paglost t šird ... (džiaugiasi) Ir gerai, kad šitie išdyk liai
mane su lapais mokykl atneš . Labai gerai. Tai k gi j s šiandien dar veiksite?

MILDA

M s% veiklos tikslas - ..........................

AGN

Jei galima, dar kart , nelabai išgirdau...

MILDA

Nesijaudink, Ruden li, Deividas tuoj parašys šiame ekrane ir visi matysim. O gal tu
mums koki užduot l6 tur tum? Juk dabar derliaus metas, tai gal ir užduo"i%
užder jo?

AGN

O kaipgi? (vaizduoja b rim ). Kol paruošiu užduotis, paži r kit mano prisistatym ,
gal mano daž% palet s spalvos jums pad s atlikti užduotis.
(rodomos pateiktys)
Paži r k savo pintin l6, ten rasi tai, ko jums toki dien prireiks. Kvie"iame klasi%
atstovus išsitraukti užduotis.
(kai išsitraukia, paaiškina veikl )
J s gavote užduotis, ir vertinimo kriterijus. Jais naudokit s ruošdamiesi atlikti
užduotis. Šias užduotis reikia atlikti per antr – tre"i pamokas. Daržov s piešin lis
simbolizuoja komandos pavadinim .

MILDA

Atlikdami užduotis j s gal site naudotis bibliotekos, muziejaus fondais, informatikos
kabinetas taip pat j s% paslaugoms.

AGN

V l susitiksime per ketvirt pamok . S km s!

2 – 3 pamok% veikla:
1. Sukurti didel6 emblem ant klas s dur% ir mažas kiekvienam klas s nariui.
2. Prisistatymas (iki 2 min)
Pastaba: Ruošiant prisistatym atkreipti d mes etnokult ros
element% panaudojim , sveikos mitybos akcentavim .
3. Pagaminti 1 – 2 puokštes ir sugalvoti bei užrašyti original% pavadinim .
4. Iš buitini%, gamtini% medžiag% paruošti 2 -3 modelius.
5. Paruošti originali užduot kitoms klas ms.
6. Gr biant lapus vidiniame mokyklos kiemelyje surasti pasl ptus daiktus (Iš viso bus
tik 3). Užduoties pabaigoje pateikti talkinan"iam mokytojui nuotraukas tema „Rudens
š lsmas“. Fotografuojama tik mokyklos fotoaparatu.
7. Iš klas s vienas mokinys technologij% kabinete pjaustys pad kliuk – klevo lap .
Vertinimo kriterijai
Etnokult ros element% panaudojimas
Aktyvumas pasirengimo metu (visose srityse)
Sveikos mitybos akcentavimas (apib dinant prisistatyme daržov6)
Geb jimas rasti ir panaudoti informacij
Buitini% ir gamtini% medžiag% panaudojimas mad% šou „Antrasis gyvenimas“

Užduoties kitoms klas s originalumas
K rybiškumas
Estetiškumas

Po to dvi pamokas atlieka nurodytas užduotis. V l susirink6 sal6 prisistato, kuria eil rašt ,
dainuoja apie ruden , pateikia užduotis (susijusias su rudeniu) kitai klasei. Po mad% šou
apdovanojimai – pad kos raštai. Pristatomi išpjaustyti pad kliukai – jie v liau bus dovanojami
mokyklos sve"iams.
Dienos veikla baigiama linijiniu šokiu „Riešut liai“.

1 priedas
Daržov s, kuri% pavadinimus emblemoje ir prisistatyme naudos kiekviena klas
POMIDORAS, KOPKSTAS, SVOGKNAS, BULV , BUROKAS, MORKA.

2 priedas
Sukurti eil rašt , naudojant šiuos žodžius:
RUDUO Š LSMAS DARGANA ARBATA SK TIS VAKARAS

