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Projekto trumpas aprašymas – laukiami rezultatai
Kur bekeliautum – daugiausia įdomių ir atmintinų vietų yra Vilniuje ir jo apylinkėse. Juk čia
mūsų didžiojo valstybingumo ištakos! Paslaptingos legendos apie Lizdeiką, Verkius, Geležinį Vilką,
aukštai iškėlę galvas Gedimino pilies, Plikasis, Stalo kalnai. Vilnius – pilnas netikėtumų. Tačiau dar
įdomesnis ir paslaptingesnis Vilniaus kraštas. Kiek paslapčių slepia aplink Vilnių ošiantys miškai!
Ypatingą didybę apylinkėms teikia gausiai čia paplitę ąžuolynai bei stambūs pavieniai ąžuolai. Giliai
įleidę šaknis Lietuvos žemėn, ąžuolai savo šakomis gaubė tautą, mokydami darnos tarp žmogaus ir
gamtos, gyvųjų ir mirusiųjų, tarp gyvasties ir visatos dieviškųjų slėpinių. O kad ąžuolais apaugusios
vieta spinduliuoja nežinomą gerą energiją ir sudarnina visas gamtos sąveikas. Nuo seno mūsų protėviai
jautė šias jėgas ąžuolynuose, plytinčiuose apie Žiežmarius, Semeliškes, Vievį, Trakus, Lentvarį,
Rudaminą, Riešę, Musninkus, o Maišiagaloje, senų ąžuolynų paunksmėje, buvo net didžiojo Lietuvos
kunigaikščio
Algirdo
dvaras.
Šis projektas sudaro palankias sąlygas kiekvienam vaikui išgirsti savo krašto legendas, sužinoti
vietovardžių kilmę, patirti sėkmę, pasireikšti iniciatyvumui, kūrybiškumui, pasijusti reikšminga tautos
dalimi.

Projekto tikslas
Atkreipti vaikų dėmesį į savo krašto unikalumą. Sudominti vaikus krašto legendomis,
padavimais, sakmėmis, pasakojimais. Turtinti vaikų žodyną vietovardžių pavadinimais bei aktyvinti
šnekamąją kalbą. Mokyti vaikus įspūdžius reikšti vaizdais.

Uždaviniai





Supažindinti vaikus su savo krašto legendomis, padavimais, sakmėmis bei pasakojimais.
Ugdyti pagarbą ir meilę gimtajam kraštui.
Aktyvinti sakytinę kalbą ir turtinti vaikų žodyną vietovardžių pavadinimais.
Mokyti vaikus įspūdžius reikšti vaizdais.

Vieta (kokiu mastu): Vilniaus r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos
Lėšos: Numatoma projekto trukmė: 2018 m. lapkritis – 2019 m. vasaris
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