
                                                                   

             „Mažosios Lietuvos“ sąvoka pirmą 
kartą paminėta tarp 1517 m. ir 1526 m. 
Veikiama protestantų bažnyčios ir Prūsijos 
valstybės Mažojoje Lietuvoje susiformavo 
savita lietuvių kultūra. Nors po 1945 m. 
Mažojoje Lietuvoje praktiškai nebeliko 
lietuvininkų ir jų kultūros, šis regionas buvo 
svarbus Lietuvos kultūrai. Mažojoje 
Lietuvoje buvo išspausdinta pirmoji knyga 
lietuvių kalba, pirmoji lietuviška Biblija, 
pirmoji lietuvių kalbos gramatika, pradėtas 
leisti pirmasis laikraštis lietuvių kalba. 

 

            Priekulės miestelis yra Mažosios 
Lietuvos etniniame regione, kuris turi savitą 
istorinį ir kultūrinį paveldą. Išskirtiniai yra 
šio regiono architektūra, folkloras, 
nepakartojami pamario ir pajūrio žvejų, 
amatininkų papročiai ir verslas. M. Jankaus, 
Vydūno, I. Simonaitytės, V. Gaigalaičio ir 
kitų Mažosios Lietuvos veikėjų indėlis į 
Lietuvos istoriją yra didelis, pripažintas 
laikmečio. 
 

  Pagaminta XIX a. antroje pusėje, 

iki 1940 m. naudota Mažojoje Lietuvoje 
 

           Etnokultūros puoselėjimas Priekulės 
vaikų lopšelyje-darželyje, viena iš 
prioritetinių krypčių, skatinančių pažinti, 
puoselėti savo krašto tradicijas, papročius. 
Šiuo tikslu yra vykdoma projektinė veikla, 

organizuojamas jau tradicija tapęs renginys  
„Močiutės skrynia“. 

              
             Miestelio gyventojai kalba, kad nuo 
1947 m. Priekulėje pradėjo veikti pirmoji 
ikimokyklinė įstaiga. 
            1978 m. kovo mėn. Priekulės mieste 
buvo atidarytas naujas lopšelis-darželis, kurį 
lankė 155 vaikai.  
            2005 m. suteiktas ūkinis-finansinis 
savarankiškumas. 
            2012 m. atlikta lopšelio-darželio 
renovacija. 
            Lopšelio-darželio pedagogai vaikus 
ugdo etninės kultūros dvasia, kuria jaukią, 
estetišką, vaikų kūrybą, vaizduotę ir 
saviraišką skatinančią aplinką. 
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    Senieji lietuvininkai kalba ... 

    Kad seniai seniai, kai Priekulės pašones 
skalavo marių vandenys, o Priekulės 
apylinkės buvo aukščiausia vietovė marių 
įlankoje, atėjus kryžiuočiams į šį kraštą, 
Priekulė tapo jų administraciniu centru. Čia 
buvo įkurtas riterių dvaras. Priekulės 
gyvenvietė anksti, gal jau XVI a. pradžioje, 
gavo Magderburgo miesto teises.  
    Iš Prūsijos į Klaipėdą ėjo didysis karo ir 
pašto kelias. Juo į karą keliavo Prūsijos 
kareiviai. Tuo keliu pro Priekulę pražygiavo ir 
Napaleono kariai per Kuršą į Rusijos valdas. 
    1875 m. buvo baigtas tiesti geležinkelis iš 
Tilžės į Klaipėdą. Tuo metu buvo pratęstas ir 

Tilžės  Klaipėdos plentas per Priekulę.  
    Taip nuo senųjų laikų ir vadindavo 

Priekulę  „Mažas miestelis prie didelio 

kelio“. 



    Su seneliais mes šokame ir žaidžiame 

    Prisimename pačias gražiausias lopšines

    Dovanojame savo šypsenas ir  darbelius 

 

 

„Močiutės skrynia“ 
 

           Darželio bendruomenės darnumą ir 

tradicijų perimamumą bei tęstinumą išlaikyti, 

puoselėti ir turtinti pavyksta plėtojant temą 

 „Močiutės skrynia“. Per eilę metų tema 

„išaugo“ į gražią tradicinę šventę, kuri 

švenčiama kasmet. Šventė organizuojama nuo 

1998 m. Renginio akcentas  senolių išmintis, 

papročiai, tradicijos. Nors mūsų karta tolsta 

nuo senųjų krašto tradicijų, tačiau dar 

nemažai galime sužinoti iš mūsų močiučių, 

prosenelių. Tokiu būdu įstaiga praturtinama 

neįkainojama patirtimi, o visa darželio 

bendruomenė įgauna stiprėjantį 

bendruomeniškumo jausmą. 
 

 

Nušluostome džiaugsmo ašarėles 

    Apkabiname ir pamyluojame  

 
    Dainuojame lietuvių liaudies dainas 

    Drauge juokaujame ir pokštaujame 


