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PROJEKTO VADOVAS: ONUTĖ PUČINSKIENĖ 

 

PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

1.Toliau turtinti vaikų muzikinę patirtį pamario krašto folkloru, tautosaka, 

padėti vaikui tai suvokti, grožėtis, pamilti.  

2.Remiantis protėvių tradicijomis, ugdyti pagarbų santykį su gamta, su mus 

supančiu pasauliu, mokytis išreikšti meilę gyvajai gamtai, ja džiaugtis, jausti 
atsakomybę už visa, kas gyva. 

3.Susipažinti su Pamario krašto paukščių pasauliu, su gamta, kurioje jie 

gyvena, augina savo palikuonis. 

4.Surengti išvykų, kur vaikai galės stebėti paukščius ir  natūralioje gamtoje, ir 

globojamus. 

5.Įvairių renginių metu puoselėti vaikų kūrybinias galias, skatinti jų aktyvumą, 
saviraišką, plėtoti meninę, socialinę, komunikavimo kompetencijas. 

6.Puoselėjant etninę kultūrą, formuoti teigiamas ekologines nuostatas. 

 

 
PROJEKTO DALYVIAI: 

Vaikų- per 600, suaugusiųjų-80 (dalyvaus  vaikai iš 18-kos Klaipėdos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų, tame tarpe ir Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“, 
koordinatorė – meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė). 

Vaikai dalyvaus įvairiuose muzikiniuose renginiuose, popietėse, ekskursijose, išvykose. 
Išmoks naujų Pamario krašto žaidimų, dainelių, ratelių apie paukštelius, apie gamtą, seks 
pasakas, mins mįsles, kurs patys, mėgdžios paukščių balsus, švilpaus molinukais, 

improvizuos. Mokiniai  mažiesiems parengs savo muzikines programėles, vaidins. Visi 
patys savo rankomis pasigamins  paukštelius.  

Suaugusieji:  

Auklėtojos, meninio ugdymo pedagogės ir muzikos mokytojos organizuos renginius, atliks 
personažų vaidmenis, lydės vaikus išvykose, padės vaikams jų kūriniuose darbuose. 

Saulius  Karalius (ornitologas, Lietuvos ornitofaunystės komisijos narys) parengs 
edukacinį  

renginį apie muziejaus (paukščių skyriaus) eksponatus. 

Elena Matulionienė (tautodailininkė) padės pasigaminti paukščių personažų atributikos. 

Etnokultūros folkloro ansamblis „Kuršių ainiai“ dalyvaus Advento vakare, kur padainuos, 
tarmiškai paseks pasakų ir sakmių. 

 

 

 

 

 



PROJEKTO TURINYS: 

 

Vykdomos priemonės, renginiai Mėnuo Atsakingas 

vykdytojas 

Vieta 

 

Etninė popietė ,,Pusiaužiemis“. 

 

 

 

 

 

Jaunimo centro vaidybos studijos 

“Trepsė” spektaklis “Paršiukas Ikaras 

  

 

Sausis 

 

 

 

 

 

vasaris 

 

D. Indilienė 

l/d „Pumpurėlis“ 

muzikos mokytoja 

metodininkė 

 

Rima 

Svytytė(studijos 

vadovė) ir D. 

Masiulienė 

l/d”Žilvitis muzikos 

mokytoja 

metodininkė 

 

l/d 

„Pumpurėlis“ 

 

 

 

 

Jaunimo 

centras 

 

Pramoga ,,40-ties paukščių sugrįžtuvės“. 

 

 

Kovas 

 

R. Budinavičienė 

l/d „Volungėlė“ 

muzikos mokytoja 

ekspertė 

 

Klaipėdos 

etnokultūros 

centras 

 

Renginys, skirtas Žemės dienai paminėti. 

 

 

Kovas 

 

 

D. Žilinskienė 

l/d“Žuvėdra“ 

muzikos mokytoja 

metodininkė 

l/d“Žuvėdra“ 

 

 

Pramoginė popietė „Gandras parnešė 

Velykas“ 

 

Kovas 

 

M. Vilimienė 

l/d „Radastėlė“ 

muzikos mokytoja 

metodininkė 

 

Mažosios 

Lietuvos 

muziejus 

 

Inkilėlių kėlimo akcija. Kovas D. Kontenienė 

l/d ,,Pagrandukas“ 

auklėtoja 

metodininkė 

Įstaigų 

teritorijos 

 

Rytmetėlis ,,Paukštelių čiulbavimai 

mažiausiems“. 

 

 

Balandis 

 

L.Babonienė 

l/d“Alksniukas“ 

muzikos mokytoja 

metodininkė 

 

Kūdikių namai 

 

„Mano paukštelis“ (paukštelių gaminimas 

įvairia technika). 

 

 

Balandis 

 

G. Dobrovolskienė 

l/d“Ąžuoliukas“ 

vyr. Muzikos 

mokytoja 

l/d 

“Ąžuoliukas“ 

Išvyka į Juodkrantę stebėti kormoranų 

kolonijos. 

Balandis O. Pučinskienė 

l/d „Pagrandukas“ 

muzikos mokytoja 

ekspertė 

Kuršių Nerija 



Popietė - vakaronė su seneliais. 
 

 

 

Balandis 

R. Bočkienė 
l/d „Puriena“ 

muzikos mokytoja 

ekspertė 

 

Globos namai 

Velykiniai piešiniai  (vaikų darbų paroda) 
 

. 

 

 

 

Balandis 

J. Šatkutė  Regos 
ugdymo centras ir G. 
Kontrimienė  l/d 
„Puriena“ meninio 
ugdymo pedagogės   
 

Miesto vaikų 

ligoninė 

 
Ekskursija ir edukacinis renginys  
Lietuvos jūrų muziejaus paukščių 
skyriuje. 
 
 

 

Gegužė 

L. Aukštuolienė 
Regos ugdymo 
centras 
muzikos mokytoja 
metodininkė ir S. 
Karalius 
(ornitologas) 

 

Lietuvos jūrų 

muziejus 

 

 
Pramoginė popietė ,,Paukščių palydos“. 
 
 
 

 

Spalis 

 

A. 
Andriejauskienė 
l/d“Eglutė“ 
Muzikos mokytoja 
metodininkė 
 

 

l/d“Eglutė“ 

 

 
Išvyka į Ventės Ragą stebėti žieduojamų 
paukščių. 
 
 
 

 

Spalis 

G. Gončarenko 
d/m ,,Varpelis“ 
muzikos mokytoja 
metodininkė 

Ventės Rago 

paukščių 

žiedavimo 

stotis 

 
Praktinė veikla „Gaminame paukščių 
personažų atributiką“, grimo pamokos. 

 

Lapkritis 

 

D. Volkovaitė 
l/d“Puriena“ 
Meninio ugdymo 
pedagogė 
metodininkė ir E. 
Matulionienė 
(tautodailininkė 

 

l/d”Puriena” 

 
Advento popietė (paukščiai Advento 
dainose). 
 
 
 
 
Metodinio leidinio parengimas. 

 

Lapkritis 

 

 

 

 

Gruodis 

 
. Pučinskienė l/d 
„Pagrandukas“ 
muzikos mokytoja 
ekspertė 
 
 
R. Budinavičienė 
l/d „Volungėlė“ 
muzikos mokytoja 
ekspertė ir O. 
Pučinskienė l/d 
„Pagrandukas“ 
muzikos mokytoja 
ekspertė 
 

 

 

l/d 

„Pagrandukas“ 

 
 


