
PROJEKTAS ,,Iš liaudies lobių skrynios" 

2009 m. Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų rėmimo fondas finansavo Priekulės vaikų lopšelio-darželio projektą ,,Iš 

liaudies lobių skrynios". 

Projekto aktualumas 

Vienas iš įstaigos prioritetų yra etninių vertybių išsaugojimas ir puoselėjimas perduodant patirtį įstaigos 

bendruomenei: įstaigos darbuotojams, ugdytiniams ir tėvams. Šiuolaikinėje visuomenėje vis aktualesnės tampa naujos 

vertybės, kurios remiasi materialiais dalykais. Dažnai šeimoje pamirštamos senosios lietuvių šeimos tradicijos, 

papročiai. Vis dažniau naujos kultūros reiškiniai (dažniausiai atėję iš kitų šalių) priimami kaip tikrieji vertės kriterijai. 

Lopšelio-darželio pedagogai stengiasi išsaugoti savo krašto tradicijas į kasdieninę veiklą integruodami etninio paveldo 

turtus. Į ugdomąją veiklą yra įtraukiami ne tik tėvai, bet ir močiutės, promočiutės. Dalijamasi jų išsaugota ir sukaupta 

patirtimi. Ugdytiniams įdomu išgirsti ir pamatyti, kaip buvo dirbami darbai, kokius senovėje lietuviai nešiojo rūbus, 

kaip švęsdavo šventes, kokius gamino valgius, todėl šiuo projektu siekėme išsaugoti senąsias tradicijas ir perduoti jas 

savo vaikams. Projekto veiklas pateikėme patraukliai ir įtaigiai, atskleidžiant senųjų tradicijų dvasią ir prasmę. 

Siekėme parodyti, kad tikrosios kultūros vertybės slypi visai čia pat. Ir visiškai nereikia ieškoti naujovių, reikia 

atsigręžti atgal ir prisiminti, ką vertindavo mūsų senoliai, kokiomis vertybėmis buvo grįstas jų gyvenimas. 

Projekto tikslas - propaguoti ir turtinti etnokultūrinę veiklą tarp įstaigos pedagogų, ugdytinių, jų šeimos narių, 

siekiant tęstinumo įstaigoje ir šeimoje. 

Uždaviniai: 

1. Etnokultūrinę veiklą integruoti į ugdymo procesą;

2. Padėti šeimai geriau pažinti krašto tradicijas;

3. Pasisemti patirties iš etninio paveldo puoselėtojų;

4. Burti šeimas, miesto bendruomenę bendrai kultūrinei veiklai.

Projekto metu išleistas lankstinukas, pristatantis įstaigą 

http://priekulesdarzelis.lt/wp-content/uploads/2013/09/lankstinukas_pristatantis_istaiga.pdf


SURENGTAS SEMINARAS DARŽELIO PEDAGOGAMS APIE PASIRENGIMĄ TRADICINĖMS RUDENS 

IR ŽIEMOS KALENDORINĖMS ŠVENTĖMS, JŲ ŠVENTIMĄ IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE 

Klaipėdos miesto etnokultūros centro lektorėValerija 
Jankūnaitė darželio pedagogėms skaitė paskaitą 

,,Rudens ir žiemos kalendorinės šventės". 

Pedagogės mokėsi kaip sukurti puošybos elementą 
,,Bobutę". 

SUORGANIZUOTAS RENGINYS ,,MOČIUTĖS SKRYNIA" 

http://priekulesdarzelis.lt/wp-content/uploads/2013/09/moc.skrynia2010scenarijus-1.doc


  

 

SURENGTOS VAIKAMS EKSKURSIJOS, KURIŲ METU UGDYTINIAI GALĖJO PLAČIAU PAŽINTI 

MIESTELIO ISTORIJĄ. 

 

Ekskursija į Priekulės I. Simonaitytės memorialinį muziejų. Ekskursijos vadovė muziejaus direktorėLaima 
Lemežienė (2009-05-22). 

 

 

Pažintinė ekskursija į Priekulės miestelio Vingio parką. 
Ekskursiją vedė Priekulės kultūros centro 

direktorė Alanta Zapalskienė (2009-09-22). 

Adventinė popietė ,,Pagaminkim – paragaukim" 
(2009-12-18). 



 

 

Apsilankymas Priekulės miestelio slaugos įstaigoje 
,,Gyvenimo gija". Vaikai seneliams padovanojo 

koncertėlį (2009-12-24). 

Susitikimas su muziejaus įkūrėja mokytoja ir 
rašytoja Edita Barauskiene (2010-01-21). 

 


