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Integruotas projektas ,,Susidraugauk su medžiu’’
2015 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:
 ugdyti mokinių kūrybiškumą, vaizduotę ir praktinius įgūdžius;
 bendradarbiauti su Kretingos muziejaus gamtos skyriumi;
 projektą integruoti į gamtos, lietuvių kalbos, technologijų pamokas ,
neformaliojo ugdymo būrelius.
 taikyti įvairius ugdymo metodus ;
 skatinti pažinti ir saugoti gamtinę aplinką.
Aldona Bruzdeilinienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
Aldona Ketlerienė , lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
Aldona Kruševičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė,
Gražina Ramančiūnienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja,
Juozas Lingys, technologijų mokytojas metodininkas,
Marija Šaltmerienė, technologijų mokytoja metodininkė,
Esmiralda Butrimaitė, geografijos vyr. mokytoja ,
5-10 klasių mokiniai.
Julija Šližienė, geografijos, biologijos mokytoja metodininkė,
Jūratė Račinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Veikla

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

,,Pažink dvaro parko medžius‘‘. Renginys Dvaro parke. Su gamtos skyriaus
vedėja Jurgita Tertelienė mokytis pažinti medžius pagal lapus. Prisirinkti
medžių lapų ir vaisių darbeliams iš gamtinės medžiagos.
Pamoka gamtoje. ,,Mokyklos aplinkos medžiai“. Sudaryti herbarą ir aplanką su
medžių aprašymais.
Konkursas ,,Medžio ir žmogaus draugystė“. Raštingiausio, gražiausiai rašančio
mokinio rinkimai.
Darbų iš gamtinės medžiagos gaminimas ir paroda ,,Medžių dovanos‘‘.
Popietė ,,Mokyklai – garsaus miškininko vardas ‘‘. Paminėti Marijono Daujoto
vardo suteikimo mokyklai dvidešimtmetį, prie mokyklos pasodinti kalnines
pušis.
,,Antras daiktų gyvenimas“. Žaislų iš popieriaus ir plastiko atliekų gaminimas
technologijų pamokose ir neformaliojo švietimo būreliuose ,,Žaliuoju taku‘‘ ir
,,Jaunieji daujotukai‘‘.
Eglutės prie mokyklos puošimas savo gamybos žaislais.
Medžių puošimo šventė.

Numatomas rezultatas, tęstinumas
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

