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KLAIPĖDOS LOPŠELIS –DARŽELIS ,,RŪTA“ 

EDUKACINIS ATVIRAS MIESTO RENGINYS 

,,KĄ PALIKO SENOLIAI KAIP KRAITĮ, PLAKA MAN KRŪTINĖJ LYG ŠIOL“ 

                                                                             (J. Marcinkevičius) 

( SKIRTAS ŽEMAITIJOS METAMS PAMINĖTI ) 

„Puoseliekem ėr palaikykem tus brongius dalykus, katrus dar torem“ 

 

 

Tikslas:  ugdyti meilę ir pagarbą savo tėvynei, puoselėti vaikų etninę kultūrą, tautiškumą, formuoti 

vertybines nuostatas jausti atsakomybę už tradicinės kultūros likimą. Didinti vaikų pasitikėjimą 

savimi, skiepyti bendruomeniškumo jausmą.                                                                          

Uždaviniai:  

1. Suteikti žinių apie Žemaitijos regiono kultūrą, tradicinius amatus. 

2. Ugdyti pilietiškumo ir patriotiškumo jausmą, pagarbą savo tautai, kultūrai. 

3. Puoselėti vaikų tautinę savimonę supažindinant su Žemaitijos regionu. 

4. Skatinti kūrybiškumą, originalumą, suteikti teigiamų emocijų; 

5. Turtinti kalbinę raišką, plėsti žodyną. 

Rengėjai: Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Rūta“.                                                                                 

Renginio vieta ir laikas: Renginys vyks l.-d. „Rūta“, I. Simonaitytės g. 25, Klaipėda.                                                                 

2019 m. kovo 14 d. 10.00 val. 

Dalyviai: Lopšelis-darželis „Rūta“, lopšelis-darželis „Žiogelis“, lopšelis-darželis „Volungėlė“,  

lopšelis-darželis „Dobiliukas“, lopšelis-darželis „Pumpurėlis“, lopšelis-darželis  „Aitvarėlis“, 

Drevernos vaikų darželis, Kretingos raj. Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“.  

Nuoroda dalyviams:                                                                                                             

Suburti ne daugiau kaip 5 vaikų (5-7 metų) grupę iš kiekvienos įstaigos. Parengti vaikų pasirodymą 

naudojant grožinės literatūros, smulkiosios tautosakos, liaudies kūrinius (žaidimus, dainas, sakmes, 

eilėraščius, padavimus ir kt.), kurie atspindėtų tradicinius žemaičių amatus.  

Siūlome kiekvienai įstaigai atsinešti savo darželio simbolį, kurį pastatysime salėje, šalia jūsų 

komandos. Taip pat pageidautumėme, kad dalyviai pasirūpintų tautinės atributikos akcentais.    

Pasirodymo trukmė iki 5 min.                                                                             

Dalyvių registracija:                                                                                                                       

Apie dalyvavimą informuoti elektroniniu paštu ldarzelisruta@gmail.com. iki 2019 m. vasario 25 d. 

užpildant dalyvio anketą. Forma pridedama  (Priedas Nr.1).                                                                                                                                                                                                                                                          

Apdovanojimai.                                                                                                                           

Pedagogai paruošę vaikus bus apdovanoti padėkos raštais ir dovanėlėmis.                                                                                                       
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Organizacinė darbo grupė: 

Inga Petravičienė, Klaipėdos vaikų lopšelio-darželio ,,Rūta“ direktorė;                                                    

Gina Šukelienė, Klaipėdos vaikų lopšelio-darželio ,,Rūta“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;    

Julija Pareigienė, Klaipėdos vaikų lopšelio-darželio ,,Rūta“ meninio ugdymo mokytoja; 

Rasa Povilonienė , Klaipėdos vaikų lopšelio-darželio ,,Rūta“ mokytoja metodininkė;                     

Toma Bernatavičienė, Klaipėdos vaikų lopšelio-darželio ,,Rūta“ vyresnioji mokytoja;  

Vida Maldarienė, Klaipėdos vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ mokytoja metodininkė;  

Laima Urbonienė, Klaipėdos vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ mokytoja metodininkė;                                                                                                                                                        

Reda Bambalienė, Klaipėdos  vaikų lopšelio-darželio ,,Rūta“ mokytoja metodininkė.             

                                                

 

Prašome įstaigų, renginio metu pristatyti šiuos simbolius:  

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Dobiliukas“ „Medžio apdirbimas“ 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ „Pynimas ir rišimas“ 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ „Juvelyrika“ 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“ „Tradicinis maistas“ 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Aitvarėlis“ „Kailiadirbystė“ 

Kretingos raj. Vydmantų lopšelis-darželis 

„Pasagėlė“ 

„Tekstilės apdirbimas“ 

Drevernos  vaikų darželis „Tradicinė gyvulininkystė“ 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Rūta“ „Molio apdirbimas“ 

 

Dėkojame už bendradarbiavimą.                                                                                                

Linkime kūrybinės sėkmės!  
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Priedas Nr.1 

 

LOPŠELIS-DARŽELIS „____Rūta________________“ 

EDUKACINIS KULTŪRINIS RENGINYS 

,,KĄ PALIKO SENOLIAI KAIP KRAITĮ, PLAKA MANO KRŪTINĖJ LIG ŠIOLˮ 

Dalyvio anketa 

 

 

Dalyvio vardas, 

pavardė 

Dalyvio 

amžius 

Kūrinio autorius, 

pavadinimas 

Dalyvį paruošusio pedagogo 

vardas, pavardė 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 


