
PATVIRTINTA 

Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 

direktoriaus 

202  m.            mėn.,     d. įsakymu Nr.  

 

PILIETIŠKUMO IR TAUTIŠKUMO EDUKACIJOS ,, GELTONA. ŽALIA. RAUDONA” 

(bendrojo ugdymo įstaigų 1 – 4, 5-8  kl. mokiniams) 

PLANAS 

 

Programa skirta bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 ir 5-8 klasių mokiniams pilietiškumo ir 

tautiškumo kompetencijų plėtojimui. 

Tikslas 

Ugdyti pilietiškumo įgūdžius, poreikį nuolat domėtis savo tautos kultūros pagrindais bei  norą aktyviai 

reikštis bendruomenės gyvenime. 

 

Uždaviniai 

Supažindinti vaikus su savo šalies valstybinių, tautinių ir kalendorinių švenčių tradicija, puoselėjant 

tautos tradicijų tęstinumą; 

Atskleisti savo tautos, savo krašto pažinimo paslaptis, vaizdžiai parodyti, kaip kaupėsi ir kaupiasi 

žmogaus pasaulėjauta tėviškės gamtoje; 

Ugdyti vertybines nuostatas bei aktyvią vaikų, kaip Lietuvos piliečių, poziciją, gebėjimų panaudojimą 

kuriant pilietiškumo ir tautiškumo aplinkas, skatinant pagarbų požiūrį į istorijos liudininkus ir tradicijų 

puoselėtojus; 

Lavinti kūrybinius gebėjimus bendrauti ir bendradarbiauti, drąsiai išsakyti savo požiūrį, kūrybiškai 

mąstyti, atsispirti neigiamai įtakai.  

 

Siektini rezultatai 

- atskleisti kūrybiškumą, skatinantį asmenybės tobulėjimą; 

- formuoti ir stiprinti mokinių supratimą apie tautos gyvosios istorijos liudytojus;  

- padėti įsisąmoninti tautinę atributiką;  

- padėti susiformuoti teigiamą požiūrį į tautos tradicijas ir valstybines šventes; 

- puoselėti tautos tradicijų tęstinumą ir perdavimą šeimose; 

- taikyti įgytas žinias praktinėje visuomeninėje veikloje. 

 

Priemonės: 

Stacionari įranga arba nešiojamas kompiuteris, vaizdinės priemonės, dalinamoji medžiaga  

 

Mokymo metodai ir formos: 



Žodiniai - informaciniai metodai (pasakojimas, pokalbis, diskusija) 

Vaizdiniai metodai (demonstravimas, savarankiškas stebėjimas) 

Praktiniai metodai (tikslingas užduočių parinkimas). 

Kūrybiniai metodai (kūrybiškumo reikalaujančių situacijų kūrimas įvairiomis žaidybinėmis ir 

darbinėmis veiklos formomis) 

 

Informacijos šaltiniai: Internetas (https://m.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuvos-

valstybiniu-svenciu-minejimai-tarpukariu-ir-dabar-851230, „Po tėviškės dangum“, Ričardas 

Kazlauskas, Libertas Klimka, Živilė Lazdauskaitė, Ona Verseckienė, Margarita Jasilionytė, Žara, 2015;  

„Tautos metai“:  „Lietuviškųjų švenčių rate“ / Libertas Klimka;– Vilnius: Žara, 2009, (Kaunas: Aušra). 

 

 

Pamokos-ekskursijos eiga: 
 

Laikas Pamokos dalys Mokytojo veikla Vaikų veikla 

5 min. Įžanginė dalis Susitikimas su atvykusia grupe. Informacijos 

apie veiklos pobūdį pateikimas - siekiant 

sudominti vaikus nagrinėjama tema.  

Klauso, atsako į 

klausimus.  

10 min. Teorinė dalis 

 

Kalbame su vaikais, kodėl mums svarbios 

Lietuviškos šventės. Kas įvyko, pav., kovo 

11-ąją? Lietuvoje kiekviena šeima nukentėjo 

nuo sovietinio režimo. Vadinasi, dar gyvi 

proseneliai, tetos ir dėdės, kurie gyveno ir 

kentėjo Sibiro platybėse. Kalbame su vaikais 

apie Lietuvą, simboliką, apie joje gyvenusius 

ir gyvenančius žmones, kurie visais laikais 

garsino mūsų šalį ir tebegarsina. 

Išsiaiškiname, kad valstybę kuriame MES ir 

ji tokia, kokios visi esame verti. Kiekvieno 

lietuvio tautiškumas ir pilietiškumas 

atsispindi žinojime kokias tradicijas 

puoselėjo tėvai ir protėviai. 

Kalendorinių gamtinių švenčių tradicijos. 

Klauso, atsakinėja į 

klausimus, išsakydami 

savo nuomonę, stebi, 

diskutuoja. 

 

5 min. Įvadas į praktinį 

užsiėmimą 

 

Vaizdinės medžiagos išdalinimas, darbo 

vietos pasiruošimas ir praktinės veiklos 

paaiškinimas. 

Klausia, išsako savo 

nuomonę. 

25 min. Praktinė dalis Tautiniai simboliai: trispalvių juostelių, 

apyrankių rišimas. 

Protų mūšis „Geltona.Žalia. Raudona“ 

kahoot arba guizizz, PowerPoint 

programoje; komandinė veikla – dėlionė. 

Suvenyro gamyba pagal kalendorinę ar 

valstybinę datą: „Margučio margi raštai“; 

„Ant paukščio sparnų“; „Rudens spalvos“; 

„Ant kalėdinės eglutės“.  

Mokiniai veikia 

kūrybiškai, 

savarankiškai gamina 

suvenyrus.   

5 min.  Pamokos pabaiga Vaikai reflektuoja, dalinasi  įspūdžiais. 

Darbelių paroda įamžinimui nuotraukose. 

 

Diskusija. 

 

Metodininkė        Dalina Galskienė 

 

Metodininkė       Laimutė Nakutienė  

https://m.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuvos-valstybiniu-svenciu-minejimai-tarpukariu-ir-dabar-851230
https://m.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuvos-valstybiniu-svenciu-minejimai-tarpukariu-ir-dabar-851230

