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koordinatorius

Integruotas projektas ,,Kad šypsotųsi medžiai’’
2016 m. rugsėjo – gruodžio mėn.
Projekto tikslas:
Skatinti mokinių kūrybiškumą, domėjimąsi ekologija, norą pažinti ir saugoti
gamtą: suprasti ekologinę medžių ir miškų vertę, būtinybę juos pažinti ir saugoti.
Projekto uždaviniai:
 skatinti pažinti ir saugoti gamtinę aplinką;
 bendradarbiauti su Kretingos muziejaus gamtos skyriumi, Kretingos miškų
urėdija;
 projektą integruoti į gamtos, lietuvių kalbos, technologijų pamokas ,
neformaliojo ugdymo būrelių veiklas;
 ugdyti mokinių kūrybiškumą, vaizduotę ir praktinius įgūdžius.
Nijolė Meškauskienė, pradinio ugdymo mokytoje metodininkė;
Sotera Martusevičienė, pradinio ugdymo mokytoje metodininkė;
Aiva Raciuvienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja;
Asta Sakutienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja;
Aldona Bruzdeilinienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
Aldona Ketlerienė , lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
Aldona Kruševičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė,
Juozas Lingys, technologijų mokytojas metodininkas,
Marija Šaltmerienė, technologijų mokytoja metodininkė,
Ada Bastienė, dailės vyr. mokytoja;
Esmiralda Butrimaitė, geografijos vyr. mokytoja ,
1-10 klasių mokiniai.
Julija Šližienė, geografijos, biologijos mokytoja metodininkė,
Jūratė Račinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Veikla

Rugsėjis

Spalis
Lapkritis

Gruodis

Pažinkime mokyklos aplinkos ir Kretingos dvaro parko medžius. Edukacinė
pamoka su Kretingos muziejaus gamtos skyriaus vedėja Jurgita Terteliene.
Lapų herbaras.
Pamoka Kretingos miškų urėdijoje. ,,Susipažinkime su medžiais“.
Ekologinės pasakos kūrimas.
Konkursas ,,Medžio ir žmogaus draugystė“. Raštingiausio, gražiausiai rašančio
mokinio rinkimai.
Popietė ,,Raktas į gamtos pasaulį“.
,,Medžio istorija“ (kūrybiniai darbai: piešia, rašo kūrybinius darbus, daro
žaisliukus puošti medžius).
Darbeliai iš popieriaus ,, Miško gyventojai‘‘.
Kolektyvinis piešinys ,,Miškas‘‘.
Išvyka „Daujoto takais“.
Pažintinė veikla Kretingos Miškų urėdijoje.
Medžių puošimo šventė.
Numatomas rezultatas, tęstinumas

Integruoto projekto metu organizuojamos viktorinos, kūrybinių darbelių kūrimas, pamokos
kitose edukacinėse erdvėse, kurių metu mokiniai susipažins su gamta, mokysis ją saugoti. Projekto veiklų
metu mokiniai susipažins su konkrečia jį supančia aplinka ir pasirengs kritiškai ir motyvuotai vertinti joje
vykstančius pokyčius, dalyvaus diskusijose, darys aplinkai palankius sprendimus remiantis asmenine
patirtimi, išmoks pažinti medžius pagal lapus, mokysis pagaminti darbelius iš medžių lapų ir vaisių,
geriau supras medžių reikšmę, įvertins supančios aplinkos grožį, įkvepiantį kūrybai.

Informacija apie
programą

http://www.daujotomokykla.lt/veikla/projektai-2

