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Tikslas
Ugdyti vaikų pilietinį ir tautinį sąmoningumą, patriotinius jausmus Tėvynei, plėsti
vaikų supratimą apie Lietuvą. Nagrinėjant Tėvynės temą, prisiminti Lietuvos
valstybės simbolius.
Uždaviniai
Siekti, kad vaikas:
1. jaustų turįs gimtinę, tėviškę, Tėvynę, didžiuotųsi ja, gerbtų, brangintų jos
simbolius, jai nusipelniusius žmones;
2. pajaustų gimtosios kalbos grožį, skambumą, melodingumą, turtingumą;
3. suprastų, kad žmones vienija gyvenamoji vieta, bendra veikla, kalba, tradicijos,
tvari aplinka, gamtos grožis;
4. patirtų teigiamų emocijų, malonių ir žaismingų išgyvenimų per kūrybinę
veiklą, edukacijas, pramogas.

Projektinės savaitės idėjos
Pirmadienis (vasario 14 d.)





„Širdelės Lietuvai“ – atliekami kūrybiniai darbai įvairia technika.

Minčių lietus: „Lietuva – šalelė mylima“, „Mano gimtinė“.
Eilėraštis. S. Ramanauskaitė „Gimta šalis“.
Kaip paukšteliui rūpi lizdas,
O bitutei – avilys.
Taip ir žmogui mylimiausia
Jo gimta šalis.

Mes – LIETUVIAI, ir nuo seno
Mums brangiausia – Lietuva.
Čia, kur protėviai gyveno,
Čia, kur auga mūs šeima!

Toks jaukus mums gimtas kraštas:
Jūra, upės, ežerai!
Ačiū, mylima šalele,
Kad tu mus užauginai!


Lietuva nuotraukose, paveiksluose, filmuose, dainose:
„Yra šalis – Lietuva“. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=mU50wOHA93w
„Mano Lietuva“. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=nSnzUMyf6OA
„Lietuva širdelei“. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=Sz9zhMEErAY
Antradienis (vasario 15 d.)

Lietuvos valstybės simboliai: herbas, vėliava, himnas, Gediminaičių stulpai.
Prieiga internetu: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35580&p_k=1

Interaktyvus plakatas apie Klaipėdą
Prieiga internetu: https://view.genial.ly/5e7debb5aafed90da99daeb9/interactive-image-klaipeda



„Sveikinimas Lietuvai“ – originalaus 1–2 min. grupės vaikų, mokytojų ar tėvų
vaizdo įrašo kūrimas.
Ketvirtadienis (vasario 17 d.)


Meninė improvizacija pagal I. Šeduikienės dainą „Nupiešiu Lietuvą“.
Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=y7EB0FW-1Ac




„Trys gražiausios spalvos Lietuvai“ – Lietuvos trispalvės kūrimas, panaudojant
įvairias medžiagas ir technikas.
„Augu sveikas ir žvalus Lietuvos pilietis“ – aktyvi, judri veikla.

Penktadienis (vasario 18 d.)
Pažintis su lietuvių liaudies kūryba: šokiai, tautinis kostiumas, smulkioji tautosaka,
tautiniai raštai ir kitos idėjos:

„Klumpakojis“. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=DKr8wlbh0g4,

„Suktinis“. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=Uso3fVXinww

„Lietuvos tautiniai kostiumas“.
Prieiga internetu: http://vdvm.lt/doc/LIETUVI%C5%B2%20%20TAUTINIS%20%20KOSTIUMAS.pdf:

„Lietuvių tautiniai raštai“: piešimas, tapymas, aplikavimas
Prieiga internetu: https://www.pinterest.com/ievaelze/lietuviu-tautiniai-rastai



Smulkiosios tautosakos popietės grupėse – mįslės, patarlės, priežodžiai, lopšinės.
Pirmadienis (vasario 21 d.)


Minčių lietus: „Gyvenu prie jūros, o ar esu plaukęs laivu?“.

Kūrybinės dirbtuvės: „Laivai“ (lankstiniai iš įvairaus dydžio ir spalvų popieriaus).
 „Turiu laivelį mažą“ – dainos improvizavimas įvairiomis raiškos priemonėmis:
žodžiu, judesiu, mimika. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=QVXcGX98lJ0

„Laivelis“ – dainos teksto imitavimas judesiai.
Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=cQpsa-HQFgo




Bandymai, tyrinėjimai, eksperimentai grupėse: „Plaukia ar skęsta?“ „Klaipėdos
uosto laivų varžybos.
Kūrybiniai žaidimai Lego Dacta priemonėmis: „Mano miestas“, „Klaipėdos
uostas“, „Laivai“.
Antradienis (vasario 22 d.)


Lietuvoje žiemojantys paukščiai. Kėkštas ir zylė.
Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=j5XhWgB3H4E

Paukščiai ir gyvūnai žiemą.
Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=Aow_XJi67gA

Pasaka apie Lietuvą. L. Girdzijauskienė. „Laisvės paukštelis“.
Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=ER4K3cZRcnk

„Paukštelių garsai“. Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=96HfArhQmTc

„Lietuvos gamtos garsai“. „Paukščių šventė Dubysos upės pakrantėje“.
Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=YDW2OpMjGwc



Kūrybinės dirbtuvės „Mes norime tvarios Lietuvos“ – kūrybiniai darbai iš antrinių
žaliavų: „Lesyklėlė“, „Paukščiai“.

Trečiadienis (vasario 23 d.)


Įstaigos bendruomenė pilietiškumo akcija darželio kieme „Trispalvė mano kepurė“.
Lietuvių liaudies padavimas ,,Kaip kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių“. ..


Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=0h76YKiPnWI

„Geležinio vilko pėdomis“. Virtuali Gedimino pilies bokšto pamokėlė.
Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=BO1Iub-l9Uw



Kūrybiniai žaidimai grupėse ir lauke: „Gedimino pilis“.
Ketvirtadienis (vasario 24 d.)

Virtualūs užsiėmimai Prano Domšaičio galerijoje. Edukacinės programos
ikimokyklinukams: „Kaip žuvytė vandenyną perplaukė“, „Kiekvienam paukšteliui savi
nameliai“, „Nuo lašelio iki debesies“, „Spalvinga augalų karalystė“.
Prieiga internetu: https://www.lndm.lt/edukaciniai-uzsiemimai-ikimokyklinio-amziaus-vaikams-20212022-mokslo-metams/

Penktadienis (vasario 25 d.)




Projektinės savaitės veiklos rezultatų pristatymas.
Kūrybinių darbų „Trys gražiausios spalvos Lietuvai“ paroda grupėse.
Grupių vaizdo įrašai „Sveikinimas Lietuvai“.
Projektinės savaitės ,,Iškelsiu aš trispalvę“ metu organizuojamos:





Muzikinės pramogos, šventiniai rytmečiai Vasario 16-ajai paminėti muzikos salėje:
,,Gintarinis mano miestas“ (priešmokyklinio amžiaus grupėse), „Savi namai, savi
namučiai...“ (ikimokyklinio amžiaus grupėse).
Sportinės pramogos, aktyvi fizinė veikla sporto salėje ir lauke „Keliaujame po
Lietuvą“.
Įvairios veiklos pažinimo ir tyrinėjimų erdvėje „Mažoji laboratorija“.

