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Projekto trumpas aprašymas – laukiami rezultatai 
 

Etnokultūra – gimtosios kultūros ašis. Ikimokyklinio amžiaus vaikų suvokimą labiausiai 

atitinka estetinės ir dorovinės pasaulėjautos raiškos netarpiškumas, formų įvairovė, gilios minties 
paprastumas ir įtaigumas. Todėl ikimokyklinis amžius yra imliausias perimti etnokultūros 

vertybes. Pasaulį vaikai pažįsta pirmiausia į jį emocionaliai reaguodami – ši patirtis išlieka visam 
gyvenimui. Kokio emocinio turinio bus kupina asmenybės raidos pradžia, tokia ir bus asmenybė.  
Dvasinės vertybės: dorinės, estetinės, intelektinės, sudaro vaiko asmenybės pamatą. Šias 

vertybes reprezentuoja etnokūryba, kurią sudaro: tradiciniai amatai, tautodailė, kalendorinės 
šventės ir kt. Etninė kultūra gali apimti visas gyvenimo sritis. Siekiant ugdyti vaikų dvasines 

vertybes, sumanyta vykdyti projektą ,,Etnokultūros vertybės – būsimos asmenybės pamatas“. Šio 
projekto metu lopšelio-darželio ugdytiniai susipažins su tam tikromis etnokultūros rūšimis: 
tradiciniais amatais, tautodaile ir svarbiausiomis kalendorinėmis šventėmis. Vaikai lankysis 

Maišiagalos kun. J. Obrembskio muziejuje, kuriame dalyvaus edukaciniuose užsiėmimuose, 
skirtuose svarbiausioms metų kalendorinėms šventėms pasiruošti ir paminėti: Visų šventųjų 

dieną, šv. Kūčias ir šv. Velykas. Kalendorinių švenčių šventimas leis vaikams pajusti laiko 
tėkmę. Taip pat projekto metu bus bendradarbiaujama su Maišiagalos tradicinių amatų centru, 
kuriame ugdytiniai su savo tėvais turės galimybę dalyvauti bendruose užsiėmimuose: mokysis 

gaminti verbas, muilą, susipažins su karpinių menu. Praktinis tradicinių dirbinių gaminimas leis 
vaikams įgyti naudingos darbinės patirties, suteiks tradicinių amatų ir verslų pažinimo 

pradmenis, kurie galėtų pasitarnauti tolesnėje kūrybinėje veikloje. Tikimasi, kad įgyvendinus 
projektą išlavės vaikų meniniai gabumai, kūrybiškumas ir susiformuos dorinė, estetinė 
pasaulėjauta. 

 
Tikslas 

 

Projekto tikslas – per etninės kultūros puoselėjimą ugdyti vaikų bendrąsias kompetencijas: 
socialinę, komunikavimo, pažinimo, meninę, sveikatos saugojimo ir mokėjimo mokytis.  

 
Uţdaviniai 

 

1. Supažindinti vaikus su tam tikromis etnokultūros rūšimis: tradicniais amatais, tautodaile 
ir kalendorinėmis šventėmis. 

2. Skatinti vaikus puoselėti etnokultūros vertybes.  
3. Ugdyti vaikų meninius gebėjimus, kūrybiškumą.  

4. Formuoti dorinę, estetinę pasaulėjautą.  
5. Skatinti vaikų glaudžius santykius su savo tėvais.  
6. Plėtoti bendradarbiavimą su Maišiagalos kun. J. Obrembskio muziejumi, Maišiagalos 

tradicinių amatų centru ir ugdytinių tėvais. 
 

Dalyviai (vaikų amţius, grupių pavadinimai, tėvai): ,,Drugelių“ gr., ,,Nykštukų“ gr., ugdytinių 
tėvai, pedagogai, kiti institutai. 
Vieta (kokiu mastu): Maišiagalos krašto mastu – lopšelis-darželis, Maišiagalos tradicinių amatų 

centras, Maišiagalos kun. J. Obrembskio muziejus. 
Lėšos: Ugdytinių tėvų 

Numatoma projekto trukmė: 2015–2016 m. m. 

 

 

 

 



PROJEKTO PRIEMONIŲ ATLIKIMO PLANAS 

 

EIL. 

NR. 

PRIEMONĖS  

PAVADINIMAS 

 

ĮGYVENDINIMO 

VIETA 

 

DALYVIAI 

ĮGYVENDI-

NIMO 

LAIKAS 

PRIEMONIŲ 

VERTINIMO  

KRITERIJAI 

ATSAKINGI 

ASMENYS  

1. Edukacinis 
užsiėmimas 
,,Šventuoju gali 

būti ir didelis, ir 
mažas...“ 

Maišiagalos 
kun. J. 

Obrembskio 

muziejus 

,,Drugeliai“, 
,,Nykštukai“, 

auklėtojos 

 

 
2015-10 

Nuotraukos, 
straipsnis 

Direktoriaus 
pavaduotoja 

ugdymui  

2. Edukacinis 

užsiėmimas 
,,Susipažink su 
moliu iš arti“ 

Maišiagalos 

vaikų lopšelis-
darželis 

,,Drugeliai“, 

,,Nykštukai“, 
auklėtojos 

 

 

2015-11 

Nuotraukos, 

straipsnis 

Direktoriaus 
pavaduotoja 

ugdymui  

3. 
 
 

 

Edukacinis 
užsiėmimas 
,,Noriu būti 

geras“ 

Maišiagalos 
kun. J. 

Obrembskio 

muziejus 

,,Drugeliai“, 
,,Nykštukai“, 

auklėtojos 

 

2015-12 Nuotraukos, 
straipsnis 

Direktoriaus 
pavaduotoja 

ugdymui  

4. Edukacinis 

užsiėmimas 
,,Verba – 
gyvybės rykštė. 

Pagaminkime ją 
drauge“ 

Maišiagalos 

tradicinių 
amatų centras 

,,Drugeliai“, 

,,Nykštukai“ 
ir jų tėvai  

2016-03 Nuotraukos, 

straipsnis, 
tėvų 

atsiliepimai 

apie 
užsiėmimą 

Direktoriaus 
pavaduotoja 

ugdymui  

5. Edukacinis 

užsiėmimas 
,,Mokausi 
atsiprašyti ir 

atleisti“ 

Maišiagalos 

kun. J. 
Obrembskio 

muziejus 

,,Drugeliai“, 

,,Nykštukai“, 
auklėtojos 

 

2016-03 Nuotraukos, 

straipsnis 

Direktoriaus 
pavaduotoja 

ugdymui  

6. Susitikimas su 
medžio drožėju 

Maišiagalos 
vaikų lopšelis-

darželis 

,,Drugeliai“, 
,,Nykštukai“, 

auklėtojos 
 

2016-04 Nuotraukos, 
straipsnis 

Direktoriaus 
pavaduotoja 

ugdymui  

7. Edukacinis 
užsiėmimas 

,,Karpiniai. 
Mokausi 

tautodailės 
meno“ 

Maišiagalos 
tradicinių 

amatų centras 

,,Drugeliai“, 
,,Nykštukai“ 

ir jų tėvai  

2016-05 Nuotraukos, 
straipsnis, 

tėvų 
atsiliepimai 

apie 
užsiėmimą 

Direktoriaus 
pavaduotoja 

ugdymui  

8. Edukacinis 

užsiėmimas 
,,Muilo 
paslaptys“ 

Maišiagalos 

tradicinių 
amatų centras 

,,Drugeliai“, 

,,Nykštukai“ 
ir jų tėvai  

2016-06 Nuotraukos, 

straipsnis, 
tėvų 

atsiliepimai 

apie 
užsiėmimą 

Direktoriaus 
pavaduotoja 

ugdymui  
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