
KLAIPĖDOS MIESTO IR KLAIPĖDOS APSKRITIES 

 IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAS 
 

 „VISUS GYVULĖLIUS SUNKU IR APSAKYTI...“ 

 
 

 

1. Tikslas – vaikams patrauklia forma pristatyti lietuvių liaudies „Jurginių“ šventės papročius 

ir tradicijas, užmegsti ir palaikyti kultūrinius santykius su ikimokyklinių įstaigų bendruomenėmis. 

2. Uždaviniai: 

2.1. Atgaivinti „Jurginių“ papročių tradicijas, to meto piemenėlių gyvenimo būdą ir žaidimus. 

2.2. Įtvirtinti vaikų žinias apie naminių gyvulių gyvenseną ir jų santykį su žmogumi, kurti 

aplinką vaiko pažintiniam etnokultūriniam ugdymui. 

2.3.  Suburti ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes bendram projektui. 

3. Projekto rengėjai: Klaipėdos lopšelis-darželis „Klevelis“, Taikos pr. 53, Klaipėda, LT-

91152. 

4. Projekto partneriai: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras. 

5. Dalyviai: Klaipėdos miesto ir Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikai, 

pedagogai. 

6. Sklaida: 

6.1. Projekto dalyvių atsiųstos nuotraukos nuo balandžio 18 d. iki balandžio 24 d. bus 

eksponuojamos l.-d. „Klevelis“.  

7. Nuo balandžio 28 d. Projekto dalyvių nuotraukos bus eksponuojamos Klaipėdos miesto 

pedagogų švietimo ir kultūros centre. 

8. Baigiamojo renginio „Visus gyvulėlius sunku ir apsakyti...” nuotraukas ir informaciją rasite 

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro svetainėje, adresu: www.kpskc.lt. 

 

Smagiai, nuotaikingai atšvęsta, tradicija jau tapusi Jurginių šventė „Visus 

gyvulėlius sunku apsakyti“ Klaipėdos lopšelyje darželyje „Klevelis“. 

Jurginės – tai pavasario žalumos, žemdirbių, jaunimo ir arkliaganių šventė. Per Jurgines 

pirmą kartą išgenami gyvuliai į lauką. Tikėta, jog Šv. Jurgis po žiemos šalčių atrakina žemę, pasiunčia į ją 

lietų ir išleidžia žolę. 

Pasirodžiusi šeimininkė (auklėtoja D. Margelienė) kreipėsi į Šv. Jurgį, prašydama, „saugoti 

ir daboti gyvulius, neskirti vilkui nei karvės, nei ėriuko“, „pusmergė“ (auklėtoja M.I. Monkevičienė)  

spyna užrakino vilkui (auklėtoja G. Pašakinskienė) nasrus, o raktą užkasė po žeme, kad gyvulių 

neskriaustų. Meninio ugdymo mokytoja Rita Macijauskienė ir „Pabaldukų“ grupės vaikai (piemenėliai) 

supažindino susirinkusius svečius su Jurginių papročiais ir tradicijomis, skambėjo piemenų dainos: 

„Saulele, motule“, „Šiu namo, šiu namo“ ir kt., vaikai mokėsi senovinių piemenukų žaidimų, kuriuos 

ganant gyvulius vaikai žaisdavo laukuose. Kadangi visi gyvuliai buvo išginti sveiki ir sotūs, šeimininkė 

sukvietė visus piemenukus vaišintis namine duona ir kmynų gėrimu. 

Šventėje dalyvavo lopšelio-darželio „Žiogelis“, sanatorinio lopšelio-darželio „Eglutė“, 

„Saulutės“ darželio-mokyklos ir Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikai. Išmoktus žaidimus vaikai 

su draugais žais lauke prisimindami šventę, pasakos draugams apie gyvuliukų naudą. Tai graži, linksma 

pavasario pradžios šventė. Lopšelio-darželio „Klevelis“ direktorė Birutė Šakalinienė dalyviams įteikė 

padėkos raštus už aktyvų dalyvavimą, liaudies tradicijų puoselėjimą, palinkėjo auklėtojoms kūrybinės 

išmonės ir naujų susitikimų. 

Darželio galerijose vyko foto nuotraukų paroda, kuriose vaikai su naminiais gyvuliukais. 

Parodoje dalyvavo darželiai iš Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos miesto.  

Informaciją pateikė Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ direktorės pavaduotoja ugdymui 

Milda Kusienė.  

http://www.kpskc.lt/


 
Piemenėlių žaidimai 

 

 
„Saulutės“ mokyklos-darželio vaikai pasakoja apie avyčių naudą 

 



 
Lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikai pasakoja apie karvytę 

 
Lopšelio-darželio „Žiogelis“ vaikai pasakoja apie kiaulytes 

 
Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikai dainuoja daineles apie ožiukus 



 
Piemenėlių žaidimai ganant gyvulius 

 

 
Duonelė ir kmynų gėrimas 



 
Bendra nuotrauka 

 
Direktorė Birutė Šakalinienė įteikia padėkos raštus 

 
Paroda 


