
 

 Projekto pavadinimas 
Etninę kultūrą kurianti klasė 

 

 

 Projekto vykdymo data  trukmė  
Nuo 2020-10-12 iki 2020-12-10 

 

 Projekto dalyviai (įrašyti) 
Penktų klasių mokiniai 

 
 

 Projekto  kryptis  

Etninė-meninė-pažintinė 
 

 Projekto pristatymas (aktualumas, tikslas, uždaviniai, turinys, metodai, siekiami rezultatai, 
sėkmės kriterijai ir kt.)  

Mokinys  savąją tapatybę pirmiausia ima suvokti gimtoje aplinkoje, ją identifikuodamas su šeima. 
Čia jis įgyja gimtosios kalbos pradmenis, sužino savo šeimos kilmę, jos tradicijas, papročius. 
Ateidamas į mokyklą,  jis atsineša šeimoje įgytą patirtį, kurią mokykla ugdydama koreguoja, gilina, 
plečia. Palaipsniui, per savo tautos kalbą, istorinę patirtį, etninės ir tautinės kultūros bei tradicijų 
puoselėjimą, jaunas žmogus plečia savąjį tapatumo jausmą su tautine bendruomene, tėvyne. Tokiu 
būdu mokinio ugdymo procese susidaro prielaidos formuotis jo tautinei savimonei, kuri ugdo jo 
tautinę tapatybę. Svarbu mokiniui sudaryti ugdymui įdomias veiklas per patyrimą, praktinę veiklą. 
Mūsų projekto tikslas: puoselėti savo regiono etninę kultūrą per tautinio kostiumo pažinimą ir šokį. 
Uždaviniai: susipažinti su Klaipėdos krašto tautiniu paveldu; susipažinti su šio krašto tautiniu 
kostiumu ir mokėti jį dėvėti; puoselėti savo regiono šokio kultūros reiškinius; domėtis savo 
artimiausios aplinkos šokio kultūros istorija. 
Mokiniai lankysis Šilutės Hugo Šojaus muziejuje istorijos muziejuje, kur kiekviena klasė dalyvaus 
skirtingame edukaciniame užsiėmime ir susipažins su Klaipėdos krašto tradicijomis, papročiais, 
tradiciniais šokiais. Studijuos tautinio kostiumo išskirtinumą, jo autentiškas detales, ornamentiką. 
Mokysis žaidimų, šokių, kuriuos žaisdavo ir šokdavo seneliai. Taip pat mokiniai bendraus su savo 
šeimos nariais ir domėsis, kuris  Mažosios Lietuvos krašto šokis jiems labiausiai patinka ir kodėl. 
Baigiamajame renginyje kiekviena klasė pristatys savo veiklas, praktiškai perteiks žinias, kurias įgijo 
edukacinių užsiėmimų metu, sušoks savo klasės išsirinktą ir išmoktą tradicinį šokį.  
Mokiniai  pažins ir puoselės savo regiono tautinio šokio ir kultūros istoriją, tradicijas, su pagarba 
vilkės tautinį kostiumą. Atsiras glaudesnis bendravimas ir bendradarbiavimas tarp skirtingų mokinių. 
Sustiprės tarpusavio ryšys šeimose. 

 

 Veiklos planas 

Vykdomos priemonės, renginiai Vykdymo data 
 

Atsakingas 
vykdytojas 

Vykdymo vieta 

Projekto pristatymas mokyklos 
bendruomenei 

2020-10 
II sav. 

Dalia Šiaudvytienė Mokyklos I inf. 
centras 

Klaipėdos krašto buitis ir rūbai 2020-10 
II sav. 

Liudmila 
Kazlauskienė 

Šilutės Hugo 
Šojaus muziejuje 

Klaipėdos krašto mokyklos 2020-10 
III sav. 

Snaigė Svipaitė Šilutės Hugo 
Šojaus muziejuje 

Lietuvininkų  kulinarinis paveldas 2020-11 
I sav. 

Vitas Tamulionis Šilutės Hugo 
Šojaus muziejuje 

Žaislų istorija. Žaidimai. Rateliai. 2020-11 
II sav. 

Laima Sadauskienė Šilutės Hugo 
Šojaus muziejuje 
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Šokio pasirinkimas ( etnografinės 
medžiagos, senolių pasakojimų, kitų 
įvairių šaltinių analizavimas) 

2020-11 
III sav. 

Silvestras 
Merliūnas 

Mokykloje 226 
kabinetas 

Mažosios Lietuvos tautinio kostiumo 
studijavimas 

2020-11 
IV sav. 

Ramunė Pertikienė Mokykloje 130 
kabinetas 

Pasiskirstę grupėmis, mokiniai 
repetuoja šokį, išsiaiškina šokio 
kompozicijos reikšmes, mokosi dėvėti 
tautinį rūbą 

Nuo 2020-11 
III sav. iki 
2020-12 

I sav. 

Daiva Preikšienė 
 

Mokyklos aktų 
salė 

Projekto veiklų pristatymas 
 

2020-12 
II sav. 

Ramunė Petrikienė Mokyklos II a. 
foje 

Baigiamasis renginys 2020-12 
II sav. 

Dalia Šiaudvytienė Mokyklos aktų 
salė 

 

 Laukiami rezultatai, sklaida, informacijos viešinimas 

Mokiniai  pažins ir puoselės savo regiono tautinio šokio ir kultūros istoriją, tradicijas, su pagarba 
vilkės tautinį kostiumą. Atsiras glaudesnis bendravimas ir bendradarbiavimas tarp skirtingų 
mokinių. Sustiprės tarpusavio ryšys šeimose. Projektą ir pačio projekto veiklas viešinsime mokyklos 
internetiniame puslapyje www.mjankus.silute.lm.lt  bei informaciniame stende. 

 

 
Projekto koordinatorius  
Dalia Šiaudvytienė 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                        
  


