Projektas
„Ulba paukščiai pamary“
Projekto autor÷ - Onut÷ Pučinskien÷, Klaip÷dos miesto ,,Pagranduko“ l/d meninio ugdymo
mokytoja
Projekto pristatymas
2007 metais buvo vykdomas projektas „Pamario piemenukai“, kurio rezultatus teigiamai
įvertino ir vykdytojai, ir dalyviai, ir miesto vadovai. Projekte dalyvavo daugiau kaip 500 vaikų, kurie
įvairiose veiklose įgijo naujos bendrakultūrin÷s patirties, naujų žinių, patyr÷ naujų įspūdžių, puosel÷jo
savo kūrybines galias, pl÷tojo tautinį identitetą, tautinę savivoką.
Pilietiškumo ir tautinio identiteto ugdymo id÷jomis yra grindžiamas ikimokyklinių įstaigų
ugdymo programų turinys. Šiandien, vis labiau įsigalint kosmopolitizmo apraiškoms, svarbu ne tik
tautin÷s kultūros tradicijų ir papročių puosel÷jimas, bet ir ekologin÷s kultūros pagrindų formavimas.
Modern÷janti visuomen÷ iškelia ir gilias ekologines problemas, akivaizdų gamtos niokojimą,
ryškiai pakitusį žmogaus santykį su gamta neigiama linkme. Ekologinį ugdymą prad÷dami nuo mažens,
konkrečiais darbais prisid÷sime prie gamtos grožio, gyvyb÷s joje puosel÷jimo ir išsaugojimo.
Tęstiniame projekte „Ulba paukščiai pamary“ per tautinę kultūrą, etninį paveldą, papročius ir
tradicijas, sieksime vaikų ekologin÷s kultūros ugdymo. Ekologinio ugdymo id÷jos, integruotos į
kalendorinių švenčių, pramoginių popiečių ir kitų renginių turinį, pad÷s gilau suvokti savo krašto
gamtos, aplinkos, jo kultūros grožį, pad÷s jausti atsakomybę santykyje su gamta , krašto etnine kultūra.
Vaikai dar neturi pakankamai žinių apie teigiamą gamtos ir joje esančios gyvyb÷s poveikį žmogui.
Muzikinis ir literatūrinis folkloras gausus gyvūnijos, paukščių, gamtos reiškinių, žmogaus
santykių su gamta ir gyvūnija apdainavimais. Jų turinys ugdo dorines nuostatas, pagarbų santykį su
gamta ir gyvybe, puosel÷ja atsakomyb÷s jausmą.
Toliau gilindamiesi į Pamario krašto etninį paveldą, jo etninę kultūrą, susipažinsime su šio
krašto paukščiais, šio krašto gamta, kurioje jie gyvena, peri, augina palikuonis.
Tikslai ir uždaviniai
1. Toliau turtinti vaikų muzikinę patirtį pamario krašto folkloru, tautosaka, pad÷ti vaikui tai
suvokti, grož÷tis, pamilti.
2. Remiantis prot÷vių tradicijomis, ugdyti pagarbų santykį su gamta, su mus supančiu pasauliu,
mokytis išreikšti meilę gyvajai gamtai, ja džiaugtis, jausti atsakomybę už visa, kas gyva.
3. Susipažinti su Pamario krašto paukščių pasauliu, su gamta, kurioje jie gyvena, augina savo
palikuonis.
4. Surengti išvykų, kur vaikai gal÷s steb÷ti paukščius ir natūralioje gamtoje, ir globojamus.
5. Įvairių renginių metu puosel÷ti vaikų kūrybines galias, skatinti jų aktyvumą, saviraišką, pl÷toti
meninę, socialinę, komunikavimo kompetencijas.
6. Puosel÷jant etninę kultūrą, formuoti teigiamas ekologines nuostatas.
Projekto partneriai
• Klaip÷dos savivaldyb÷s etnokultūros centras – vyks muzikinis renginys miesto visuomenei.
• Klaip÷dos Mažosios Lietuvos muziejus – bus surengta Velykin÷ popiet÷ .
• Klaip÷dos miesto kūdikių namai - žaidimų popiet÷ su šių namų ugdytiniais.
• Nevalstybin÷ specialioji pagrindin÷ mokykla „Svetliačiok“.
• Klaip÷dos miesto globos namai - organizuosime ikimokyklinukų vakaronę su seneliais.
• Klaip÷dos Jūrų muziejaus ir akvariumo paukščių skyrius – ekskursija ir paskaita vaikams.
• Klaip÷dos vaikų ligonin÷ - vaikų piešinių parodos organizavimas.
• Klaip÷dos savivaldyb÷s etnokultūros centro folkloro ansamblis „Kuršių ainiai“ - dalyvaus
Advento popiet÷je (atliks dainų, tarmiškai seks sakmes).
• Klaip÷dos ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagog÷s (dailinink÷s) – pad÷s rengti vaikų
piešinių bei savos gamybos paukštelių parodas ir apipavidalinti įvairius renginius.
• Klaip÷dos „Versm÷s“ pagrindin÷s mokyklos antros klas÷s mokiniai – dalyvaus renginiuose,
parengs savo muzikinę program÷lę. Parodys vaikams spektaklį „Paukščių atsiradimas“.

•

SOS vaikų sodyba - pakviesime jų vaikus į renginius, išvykas.

Projekto rezultatai
Vaikai toliau bus supažindinami su Pamario krašto etnin÷s kultūros paveldu. Plačiau
gvildensime pamario paukščių temą, muzikinį folklorą, tautosaką apie paukščius. Išmoksime naujų
dainų, ratelių, žaidimų, apie paukščius, pamario gamtą, augmeniją. Stengsim÷s paukščius atpažinti,
kursime jų čiulbesių pam÷gdžiojimus, steb÷sime juos natūralioje gamtoje ir globojamus, globosime,
lesinsime žiemą, pavasarį kartu su t÷veliais kelsime inkil÷lius. Išmoksime naujų dainų, žaidimų,
tautosakos, pasakų apie paukštelius ir pamario krašto gamtą. Skleisdami savo kūrybinius geb÷jimus bei
raišką, vaikai dalyvaus įvairiuose renginiuose ir suteiks malonių akimirkų ir sau, ir žiūrovams. Bus
surengta vaikų piešinių ir savo pagamintų paukštelių paroda., kur lankytojai gal÷s pasidžiaugti
ikimokyklinukų meniniais pasiekimais ir kūrybiškumu. Vaikai įgys naujų žinių, įgūdžių muzikin÷se,
vaizduojamosiose veiklose, patirs džiaugsmo, naujų emocinių potyrių, išgyvenimų, pajaus atsakomybę
už gamtos grožį, už bet kokią gyvybę joje.
Išvykose vaikai ir mokytojos steb÷s šio krašto gamtovaizdžius, paukščius, susipažins su
vandens paukščių gyvenimo būdu, sąlygomis, tai skatins sąmoningą požiūrį į ekologiją, formuos
ekologinio ugdymo sampratų užuomazgas.
Pedagog÷s dalinsis gerąja darbo patirtimi, pasiekimais, parengs renginių scenarijus, aprašus ir
išleis atskiru leidiniu. Pasigaminsime paukščių kaukių.

PROJEKTO TURINYS
Vykdomos priemon÷s, renginiai

M÷nuo

Atsakingas
vykdytojas
D. Indilien÷,
l/d „Pumpur÷lis“
muzikos mokytoja
metodinink÷

Vieta

Pusiaužiemis

Sausis

40-ties paukščių sugrįžtuv÷s

Kovas

R. Budinavičien÷,
l/d „Volung÷l÷“
muzikos mokytoja
ekspert÷

L/d
„Volung÷l÷“

Gandrin÷s

Kovas

D. Žilinskien÷,
l/d“Žuv÷dra“
muzikos mokytoja
metodinink÷

Klaip÷dos
etnokultūros
centras

Balandis

L.Babonien÷,
l/d“Alksniukas“
muzikos mokytoja
metodinink÷

Kūdikių namai

Paukštelių čiulbavimai mažiausiems

„Mano paukštelis“ (paukštelių
gaminimas įvairia technika).

Balandis

Velykas parneš÷ paukščiai ant sparnų

Balandis

Išvyka į Juodkrantę steb÷ti kormoranų
kolonijos.

Balandis

Popiet÷-vakaron÷ su seneliais

Balandis

Velykiniai piešiniai (vaikų darbų
paroda)

Balandis

G.
Dobrovolskien÷,
l/d“Ąžuoliukas“
vyr. Muzikos
mokytoja
M. Vilimien÷,
l/d „Radast÷l÷“
muzikos mokytoja
metodinink÷
O. Kučinskien÷,
l/d „Pagrandukas“
muzikos mokytoja
ekspert÷
R. Bačkien÷,
l/d „Puriena“
muzikos mokytoja
ekspert÷
J. Šatkut÷ ir
G. Montrimien÷,
meninio ugdymo
pedagog÷s

L/d
„Pumpur÷lis“

L/d
,,Ąžuoliukas“

Mažosios
Lietuvos
muziejus
Kuršių nerija

Globos namai

Miesto vaikų
ligonin÷

Ekskursija į Klaip÷dos jūrų muziejaus
paukščių skyrių

Geguž÷

Paukščių palydos (pramogin÷ popiet÷)

Spalis

Išvyka Vent÷s Ragą steb÷ti
žieduojamų
Paukščių

Spalis

Seminaras ar praktin÷ veikla
„Gaminame paukščių kaukes“

Lapkritis

Advento popiet÷ (paukščiai Advento
dainose)

Lapkritis

Aukštuolien÷,
l/d ,,Pel÷džiukas”
muzikos mokytoja
metodinink÷
A. Andrijauskien÷,
l/d“Eglut÷“
muzikos mokytoja
metodinink÷

Klaip÷dos jūrų
muziejusakvariumas

G. Gončarenko,
m/d“Varpelis“
muzikos mokytoja
metodinink÷
N. Pranevičien÷,
m/d“Vytur÷lis“
muzikos mokytoja
metodinink÷

Vent÷s Rago
paukščių
žiedavimo stotis

l/d“Eglut÷“

m/d“Vytur÷lis“

O. Pučinskien÷, l/d l/d
„Pagrandukas“
„Pagrandukas“
muzikos mokytoja
ekspert÷

