
Projekto tema “Advento kalendorius”/ 
“Advent Calendar“ 
 

Trumpas projekto apibūdinimas  
 

Projektas apima gruodžio 1– 23 dienų advento laikotarpį. Adventas  - tai lotyniškas žodis, kuris reiškia 
„atėjimą“. Adventas kasmet išgyvenamas 4 savaites prieš Kalėdas. Advento simbolis – iš žalių šakelių 
pinamas vainikas su keturiomis žvakėmis.  Advento  funkcija: pranešti, ypač vaikams, kad artėja Kalėdos, 
pasiruošti joms, priminti, kad Jėzus ir mūsų gerumas  yra tikroji šviesa, kuri nugali tamsumas ir blogį. 
Kalėdų laukimas – gerumo metas.  Norisi draugauti: arčiau prisiglausti prie giminių, būti geresniems 
kitiems, dažniau nusišypsoti. 
Projekte dalyvauja 1-4 klasių ir ikimokyklinės grupės mokiniai bei vaikai lankantys anglų kalbos būrelį 
“Žaidžiame kartu-projektinė veikla”. Šio projekto veikla integruoja tikybos, anglų kalbos, dailės ir 
technologijų, muzikos,  kai kurių lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo pamokų turinį ir bendradarbiavimą 
su tėvais per visą keturių savaičių Advento laikotarpį.  
Darbo rezultatas –šv. Kalėdų šventės prasmės atskleidimas, gebėjimo ir noro suteikti aplinkiniams 
džiaugsmo išugdymas, tvirtesnių tarpusavio (tėvelių - mokinių - mokytų) ryšių skatinimas; efektyvios 
teminės tarpdalykinės integracijos plėtojimas. 

 

Tikslas 
 

Suvokti Advento laikotarpio prasmę , ugdyti mokinių gebėjimą pasiruošti 
šventėms; ugdyti mokinių kultūrinę,  socialinę, pažintinę ir kūrybinę 
kompetencijas; bendradarbiavimą šeimose, pasitelkiant integruoto ugdymo 
principus.  

 

Uždaviniai  

 perteikti religinių švenčių svarbą, padėti vaikui augti dvasingam ir jaustis svarbiam visuomenės 
nariui, skatinti jį siekti vidinės ir išorinės ramybės;  

 ugdyti vaiko kūrybinius gebėjimus, stiprinti jo pasitikėjimą savimi ir kitais, rengiant grupių 
darbus, pildant Advento kalendorių, gaminant kalėdinius suvenyrus, dalinantis savo 
nuoširdumu ir gerumu;  

 lavinti mokinių darbo nedidelėse grupelėse ir bendradarbiavimo šeimose įgūdžius, gaminant 
„Advento vainikėlį“/ „Advent wreath“ ir „Dėkingumo girliandą“/“Thankfulness garland“ bei 
atliekant kitas užduotis, savarankiškai planuoti savo veiklą; 

 Ugdyti pagarbą liaudies papročiams ir tradicijoms; 
 Skiepyti dvasines mokinių vertybes; 
 Išmokti pasigaminti Kalėdinius suvenyrus ir dainuoti giesmes (Christmas carols) lietuvių ir anglų 

kalbomis; 
 Ugdyti estetinį skonį puošiant klasę, mokyklą ir savo namus, piešiant, apipavidalinant darbelius 

(Christmas decorations & crafts). 

Mokytojo uždavinys  – būti iniciatoriumi, įkvepėju, apibrėžti darbo gaires, ribas, 
patarti, numatyti Advento laikotarpio veiklą, padėti vaikams atlikti užduotis, lavinti 
gebėjimus dirbti nedidelėse darbo grupėse, skatinti vaikų ir jų tėvų bendravimą bei 
bendradarbiavimą. 

 
 
 



 

        Projekto paruošimas  
 

 Pasirengimo metu anglų kalbos būrelyje “Žaidžiame kartu/Projektinė veikla” su mokiniais 
numatomi projekto tikslai, uždaviniai, aptariami metodai.  

  Vadovaujant anglų kalbos mokytojai I. Tomaševič sudaromas „Advento kalendorius“/ „Advent 
Calendar“ kiekvienam mokiniui. 

 Vadovaujant anglų kalbos mokytojai I. Tomaševič Paruošiamas Kalėdinis kalendorius 
„Skaičiuojam dienas iki Kalėdų“/ „Days till Christmas“. Pakabinamas ant stendo. 

 Vadovaujant anglų kalbos mokytojai Irinai Tomaševič, pradinių bei ikimokyklinės klasių 
mokytojoms G. Tamašauskienei, J. Paškevič, J. Pašutienei, N. Janušauskienei, D. Jadzevičiūtei 
gaminami Advento vainikėliai. Jie kabinami ant klasės durų. 

 Pradinių ir ikimokyklinės klasių mokytojos G. Tamašauskienė, J. Paškevič, J. Pašutienė, N. 
Janušauskienė, D. Jadzevičiūtė  bei anglų kalbos mokytoja I. Tomaševič stebi ir aptaria Advento 
kalendoriaus užduočių atlikimą su savo mokiniais. 

 Vadovaujant pradinių ir ikimokyklinės klasių mokytojoms G. Tamašauskienei, J. Paškevič, J. 
Pašutienei, N. Janušauskienei, D. Jadzevičiūtei mokiniai dailės ir technologijų pamokų metu 
gamina suvenyrus darželio vaikams (senius besmegenius).  

 Kalėdinių giesmių lietuvių ir anglų kalbomis paruošimas. 
 Vadovaujant tikybos mokytojai J. Pavtel-Padvorskai, pradinių bei ikimokyklinės klasių 

mokytojoms G. Tamašauskienei, J. Paškevič, J. Pašutienei, N. Janušauskienei, D. Jadzevičiūtei ir 
anglų kalbos mokytojai I. Tomaševič mokiniai gamina „Dėkingumo girliandą“/ „Thankfulness 
garliand“. 

 Vadovaujant anglų kalbos mokytojai Irinai Tomaševič, pradinių bei ikimokyklinės klasių 
mokytojoms G. Tamašauskienei, J. Paškevič, J. Pašutienei, N. Janušauskienei, D. Jadzevičiūtei 
mokiniai dovanoja suvenyrus Kalvelių vaikų darželio vaikučiams. Susitikimo metu vaikai 
dainuoja gėsmes lietuvių ir anglų kalbomis, deklamuoja eilėraščius, dalinasi savo gerumu.  

  Vadovaujant anglų kalbos mokytojai Irinai Tomaševič ir pradinių klasių mokytojai D. 
Jadzevičiūtei gaminami „Kalėdiniai pažymėjimai“/ „Christmas Certificates“ projekto dalyviams.  

 Projekto tema “Advento kalendorius”/“Advent Calendar“aptarimas, dalinimasis vaikų, tėvų ir 
mokytojų įspūdžiais; projekto įvertinimas. 
 

 
 

Veikla Data Atsakingi asmenys 

Projekto tikslų, uždavinių 

ir metodų aptarimas. 

lapkričio 21-25d. I. Tomaševič  

G. Tamašauskienė,  

J. Paškevič, J. Pašutienė, 

 N. Janušauskienė,  

D. Jadzevičiūtė, J. Pavtel-Padvorska 

Kalėdinio kalendoriaus ir 

vaikų Advento 

kalendoriaus gaminimas 

lapkričio 28-30d. I. Tomaševič 

 D. Jadzevičiūtė 

Advento vainikėlių 

gaminimas 

gruodžio 6 d. I. Tomaševič  

G. Tamašauskienė,  

J. Paškevič, J. Pašutienė, 

 N. Janušauskienė,  

D. Jadzevičiūtė 

Kalėdinių suvenyrų 

gaminimas 

gruodžio 8-9d. I. Tomaševič  

G. Tamašauskienė,  



J. Paškevič, J. Pašutienė, 

 N. Janušauskienė,  

D. Jadzevičiūtė 

Kalėdinių giesmių 

paruošimas 

gruodžio 12-23d. I. Tomaševič  

G. Tamašauskienė,  

J. Paškevič, J. Pašutienė, 

 N. Janušauskienė,  

D. Jadzevičiūtė, J. Pavtel-Padvorska 

Kalėdinių pasveikinimų ir 

dėkingumo girliandos 

gaminimas  

gruodžio 18d. I. Tomaševič  

G. Tamašauskienė,  

J. Paškevič, J. Pašutienė, 

 N. Janušauskienė,  

D. Jadzevičiūtė, J. Pavtel-Padvorska 

Susitikimas su Kalvelių 

vaikų darželio vaikais 

gruodžio 21d. I. Tomaševič  

G. Tamašauskienė,  

J. Paškevič, J. Pašutienė, 

 N. Janušauskienė,  

D. Jadzevičiūtė 

Kalėdinių pažymėjimų 

išdalinimas ir projekto 

aptarimas 

2011-12-23 I. Tomaševič  

G. Tamašauskienė,  

J. Paškevič, J. Pašutienė, 

 N. Janušauskienė,  

D. Jadzevičiūtė, J. Pavtel-Padvorska 

 

 

Laukiami projekto rezultatai  

 

Projekto įgyvendinimo metu mokiniai supras Advento prasmę, išmoks pasigaminti Kalėdinius 
suvenyrus ir Advento vainikėlį, pačių pagamintais darbeliais papuoš savo klases ir namus, išmoks 
pasveikinti, išreikšti dėkingumą ir dalintis savo jausmais su klasės draugais, artimaisiais bei kitais; 
suvoks nuoširdumo ir gėrio įtaką kitiems, t.y. kad mes patys galime būti vieni kitiems dovana; kartu su 
savo tėvais atliks kai kurias užduotis ir sustiprins bendradarbiavimą siekiant vieno tikslo; mokiniai 
pratinsis savarankiškai užbaigti pradėtus darbus ir planuoti savo veiklą, labiau pasitikės savimi; pajaus 
šv. Kalėdų laukimo džiugesį. Sukurta šventės laukimo nuotaika padės džiugiai sutikti Kalėdų šventę. 
 

 


