
PATVIRTINTA 

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 
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2022-     -      įsakymu Nr.  

 
KRAŠTOTYROS  KRYPTIES EDUKACINĖS PROGRAMOS  

,,MANO LIETUVA“ 

PLANAS 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE EDUKACINĘ PROGRAMĄ 

Dalyvių amžius/klasė 1-4 klasių mokiniai  

5-8 klasių mokiniai 

9-12 klasių mokiniai  

Trukmė 45 min. 

 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI, SIEKTINI REZULTATAI 

Tikslas Ugdyti pilietiškumo įgūdžius, poreikį nuolat domėtis 

savo tautos istorija, kultūros pagrindais bei  norą 

aktyviai reikštis bendruomenės gyvenime, formuojant 

gimtojo krašto pažintines, pilietiškumo, kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo kompetencijas. 

Uždaviniai 1. Mokinius susipažindinti su Lietuvos sostinių istorija, 

kultūros bei istorijos objektais. 

2 Formuoti teigiamą požiūrį į gimtojo krašto istoriją, 

naudojantis žaidimų, kūrybinių užduočių,  informacinių 

technologijų programomis. 

3.Ugdyti vertybines nuostatas bei aktyvią vaikų, kaip 

Lietuvos piliečių, poziciją, gebėjimą kurti tautiškumo 

aplinką, būti pilietišku;  

4. Puoselėti tautos tradicijų tęstinumą, supažindinant 

vaikus su savo šalies valstybinių, tautinių ir 

kalendorinių švenčių tradicija; 

5.Tobulinti komandinio darbo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius atliekant pažintines ir 

kūrybines užduotis. 

Siektini rezultatai - Atskleisti kūrybiškumą, skatinantį asmenybės 

tobulėjimą; 

- Formuoti ir stiprinti mokinių supratimą apie tautos 

gyvosios istorijos liudytojus;  

- Padėti įsisąmoninti ir gerbti tautinę atributiką;  

- Formuoti teigiamą požiūrį į tautos tradicijas ir 

valstybines šventes; 

- Puoselėti tautos tradicijų tęstinumą ir perdavimą 

šeimose; 

- Taikyti įgytas žinias praktinėje veikloje. 

Atlikdami kūrybines užduotis, mokiniai įtvirtins 

gimtojo krašto pažinimo bei Lietuvos istorijos žinias.  

 

1. Edukacinės programos tema „Kelionė  laiku: Lietuvos sostinės“ 

 

Dalyvių amžius/klasė 1-4 klasių, 5-8 klasių, 9-12  klasių mokiniai  

Grupės dydis iki 20 dalyvių 

Trukmė  45 min. 



Užsiėmimo vieta Ašigalio g. 23, Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokyklos edukacinėje klasėje 

Edukacinės programos temos 

anotacija 

Esame stiprūs savo istorine praeitimi. Programoje 

aptariame: kas kūrė ir stiprino Lietuvos valstybę, jos 

pamatines vertybes.   

Programos metu sužinosite įdomių faktų, istorijų, 

legendų. Pasakojimas papildomas iliustracijomis, video 

siužetais, kuriuose – autentiški viduramžių miestiečių 

amatai, drabužiai, atkurta Kernavės senojo miesto 

panorama, Trakų, Vilniaus pilių įtvirtinimai bei 

mitologinės lietuvių pasaulėžiūros būtybės. 

Protų mūšyje mokiniai, parungtyniaus ar įsiminė 

pasakojama Lietuvos viduramžių miestų istorija, 

paremta senovės lietuvių padavimais ir senosiomis 

Europos kronikomis.  

 

Laikas Užsiėmimo dalys  Veikla 

5 min. Įvadas Išsiaiškinama ką mokiniai žino apie Lietuvos vardo 

kilmę, ar yra lankę Lietuvos sostines Kernavę, Trakus, 

Vilnių.  

Kvietimas sužinoti įdomiąją Lietuvos sostinių istoriją 

žaidžiant, kūrybiškai veikiant komandose. 

35 min. Ugdomoji ir praktinė 

veikla  

Pristatomi Lietuvos sostinių kilmės legendos, istoriniai 

faktai,  Lietuvos valdovai įkūrę Lietuvos senąsias 

sostines:  Kernavę, Trakus, Vilnių.   

Išryškinami šių miestų bruožai, akcentuojant į pokyčius 

įvairiais istoriniais laikotarpiais 

METODINĖ INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Priemonės  Interaktyvi lenta, nešiojamas kompiuteris, dėlionė 

,,Mano Lietuva (400 x 200 cm), planšetinis kompiuteris 

arba asmeniniai mokinių telefonai. 

Mokymo(si) metodai ir formos Pokalbis-pristatymas, svarbaus įvykio analizė.   

1-4 klasių mokiniams veikla komandose: viktorinoje,  

kūrybinė užduotis- dėlionės sudėjimas interaktyvioje 

erdvėje su jigsawplanet planšetėje ir dėlionė „Lietuva“ 

(400x200 cm). 

Kūrybinis darbas: pasigaminti tautinį akcentą - karpinys 

-tulpė, tautinė juostelė). 

 5-8 kl. mokiniams: Video siužetų peržiūra, aptarimas. 

Protų mūšiai su quizizz ir/ar kahoot  programomis, 

dėlionė „Lietuva“ 

9-12 kl. mokiniams:  Žinių įtvirtinimas su 

WORDWALL programa. 

Informaciniai šaltiniai ir literatūra (https://www.vambutai.eu/sostines.html, 

 http://www.vsaa.lt/3_liet_sost.pdf  

www.youtebe.com   

Kernavė - nemieganti Žemė. Legendos, sakmės, mitinės 

būtybės.  

Trakai. Jovita Martišiūtė, 2011 

Viena diena Kernavėje, Rūta Gabrielė Viliūtė, 2007 m.  

CD-ROM  „Įdomioji Lietuvos istorija“ 

www.youtube.com/watch?v=Ymkttdm2Qow  

https://www.vambutai.eu/sostines.html
http://www.vsaa.lt/3_liet_sost.pdf
http://www.youtebe.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Ymkttdm2Qow


Supažindinama su  Kernavės legendomis, Trakų pilių 

kūrimo istorija, didžiaisiais kunigaikščiais. 

Mokiniai paskirstomi į  komandas. Komandos sukuria 

pavadinimą, išsirenka kapitoną. 

Paaiškinama kaip vyks viktorina ar protų mūšis. jų 

atlikimo būdus, metodus ir  laiko limitą.  

Pokalbis-pristatymas, svarbaus įvykio analizė – Lietuvos 

sostinės įkūrimas ,,Įdomioji  istorija“ pagal amžiaus 

grupes.  

1-4 klasių mokiniams: komandose vyksta viktorina 

,,Mano Lietuva“ su powerpoint programa,   

užduotys  komandoms - sudėti Lietuvos dėlionę (400 x 

200 cm). Kūrybinis darbelis pasigaminti tautinį akcentą ( 

tulpę, tautinę juostelę). 

5-8 klasių mokiniams: Kernavės ir Trakų  miesto istorijos 

objektų pristatymas su power point programa,  protų 

mūšis ,,Mano Lietuva“ su kahooot programa. 

Komandinė užduotis sudėti dėlionę su jigsawplanet 

programa.    

Video siužetas ,,Gyvosios archeologijos dienos 

Kernavėje“  

9-12 klasių mokiniams: pokalbis-diskusija apie sostines 

,,Ką žinau apie Lietuvos sostines“, protų mūšis su quizizz 

programa.  

Video filmas ,,Lietuvos valdovai“  

Komandinė užduotis- sudėti kompiuterinę dėlionę ,,Mano 

Lietuva“ su jigsawplanet programa.  

Žinias įtvirtina atlikdami užduotis su wordwall programa. 

5 min. Įsivertinimas.  

Refleksija 

Aptariami rezultatai, išsiaiškinama kas patiko labiausiai, 

kas buvo sunku. 

Pasveikinami aktyviausi ir kūrybiškiausi mokiniai. 

 

2. Edukacinės programos tema „Gimtinės turtai“ 

 

3. Dalyvių amžius/klasė 1-4 klasių, 5-8 klasių mokiniams  

Grupės dydis Iki 20  

Trukmė 45 min. 

Užsiėmimo vieta Ašigalio g. 23, Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokyklos edukacinėje klasėje 

Edukacinės programos temos 

anotacija 

Tautinio ir pilietinio ugdymo gaires atliepia mūsų 

tradicinės kalendorinės šventės, jų papročių kilmė ir 

prasmė, bendruomeniškas pobūdis. Mokiniai ugdosi 

tautinį tapatumą per tradiciją, kuri perduodama iš kartos į 

kartą, per šventinius akcentus.  

Programoje bus mokoma pasigaminti valstybinių ir 

tradicinių švenčių simbolius. 

METODINĖ INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Priemonės  Standus baltas popierius, plonas spalvotas popierius, 

spalvoti pieštukai, pieštukiniai klijai, žirklės, PVA klijai, 

karšti klijai ir pistoletas, kompiuteris. 

Mokymo(si) metodai ir formos Žodiniai - informaciniai metodai (pasakojimas, pokalbis, 

diskusija) 



 

Laikas Užsiėmimo dalys  Veikla 

5 min. Įvadas Mokiniams užduodami klausimai ryšio užmezgimui: 

Kokias šventes – valstybines ar kalendorines žino ir 

švenčia mokiniai? 

Kalbame su vaikais apie švenčių simboliką, apie žmones, 

kurie laikosi papročių atėjusių iš seniausių laikų. 

Išsiaiškiname, kad Lietuvą kuriame MES ir ji tokia, 

kokios visi esame verti.  

Kiekvieno lietuvio tautiškumas ir pilietiškumas atsispindi 

žinojime kokias šventes šventė, kokias tradicijas 

puoselėjo tėvai ir protėviai. 

40 min. Praktinė veikla Suvenyro gamyba pagal kalendorinę ar valstybinę datą 

(pasirinktinai) :    

         „Sveikinimas Lietuvai“ - skirta Valstybės atkūrimo 

ir nepriklausomybės dienai. Pristatoma šventės tradicija, 

daromi tautiniai simboliai: trispalvių juostelių, apyrankių 

rišimas. Protų mūšis „Geltona. Žalia. Raudona“ kahoot 

arba guizizz, PowerPoint programoje; komandinė veikla – 

dėlionė. Programėlė skirta 1-4 ir 5-8 kl. mokiniams, 

vyksta vasario ir kovo mėnesiais. 

        „Margi raštai“ - skirta svarbiausiai pavasario 

kalendorinei šventei. Minimi Velykų papročiai, 

simbolika, vyksta mokymas kaip numarginti velykaičius, 

papuošti aplinką. Naudojama PowerPoint programa 

vizualiniam stebėjimui. Programa skirta 1- 4 klasių 

mokiniams, vyksta kovo ir balandžio mėnesiais. 

     „Ant paukščio sparnų“: kalbama apie gamtos 

prabudimą, žmonių ir gamtos bendrystę ir pažinimą. 

Sakoma, kad su paukščiais keliauninkais sugrįžta šiluma 

ir dienos ilguma. Neturint sukaupus pakankamai žinių, vis 

tiek smalsumas neduoda ramybės „Kodėl pasaulis toks? 

Iš kur visa tai?“ Praktinė veikla – paukščio gaminimas. 

Gaminame iš popieriaus, kartono arba dažomas fanerinis 

gaminys. Programa skirta 1-4 klasių mokiniams, vyksta 

kovo, balandžio ir rugsėjo mėnesiais.  

    „Rudens dirbtuvėlė“ – seniau žmonės stebėdami 

supančią gamtinę aplinką, žinodami daug pasakojimų, 

perduodamų iš senolių jaunesniems, mokėjo pažinti 

Vaizdiniai metodai (demonstravimas, savarankiškas 

stebėjimas) 

Praktiniai metodai (tikslingas užduočių parinkimas). 

Kūrybiniai metodai (kūrybiškumo reikalaujančių situacijų 

kūrimas įvairiomis žaidybinėmis ir darbinėmis veiklos 

formomis) 

Informaciniai šaltiniai ir literatūra Internetas; Knygos „Po tėviškės dangum“, Ričardas 

Kazlauskas, Libertas Klimka, Živilė Lazdauskaitė, Ona 

Verseckienė, Margarita Jasilionytė, Žara, 2015;  

„Tautos metai“: [apie tradicines kalendorines ir šeimos 

šventes]  Libertas Klimka Etninės kultūros globos taryba. 

– Vilnius, Petro ofsetas, 2008 

„Lietuviškųjų švenčių rate“ / Libertas Klimka;– Vilnius: 

Žara, 2009, (Kaunas: Aušra). 



gamtos reiškinius ir pritaikyti savo gyvenime. Spalvotu 

rudenio taku leisimės į atradimų kelionę. Domėsimės 

rudeninės gamtos reiškiniais ir kaip senoliai juos naudojo 

savo būties pažinimui. Sužinosime kaip mūsų liaudis 

vertino gamtos sukurtas gerąsias augalo savybes. 

Gaminame paveikslą su spalvotų lapų mozaika. 

Programėlė vyksta spalio – lapkričio mėn. 

    „Kalėdų šiluma“ – edukacijos metu vaikai sužinos apie 

Kalėdų šventės tradicijas ir papročius Lietuvoje, iš kur 

atsirado Kalėdų eglės tradicija, ar tik eglė yra Kalėdų 

simbolis. Praktinės dalies metu kiekvienas vaikas 

pasigamins Kalėdinį žaisliuką.  

Gaminimas: 1 variantas- eglutės papuošalą velsime iš 

vilnos - susluoksniuosite, susiklosite ir dekoruosite 

įvairiaspalve vilna savo eglutės papuošalą;  

2 variantas – Kalėdų eglutės papuošalą gaminsime  iš 

putplasčio rutuliuko ir dekoratyvių medžiagų.  

Programėlė vyksta gruodžio mėn. 

15 min. Įsivertinimas.  

Refleksija 

Įsivertiname  pažinimo žinias protų mūšyje. 
 

 

Metodininkės    Dalina Galskienė 

     Laimutė Nakutienė  

                              (Parašas)                         (Vardas pavardė) 

 


