
Projekto tema “Kalėdų belaukiant” 

TRUMPAS PROJEKTO APIBŪDINIMAS 

Švenčiant Kalėdas kaip religinę šventę, formuojama nauja idealo samprata, ypač pabrėžianti žmogaus 

dvasinio pasaulio tobulėjimo būdus. Projektinis darbas – ne vien tik žinių perdavimas, bet ir įvairiapusė 

vaikų gyvenimo patirties plėtotė, gilesnis šventės esmės pažinimas, dorinių savybių ugdymas. Projektas 

integruoja tikybos, anglų kalbos, dailės ir darbelių, muzikos, kai kurių lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo 

pamokų turinį ir bedradarbiavimą su tėvais per visą keturių savaičių Advento laikotarpį. Darbo rezultatas – 

renginys, kuriame prisimenamas Kalėdų laikotarpis. 

 

TIKSLAI  
 

 1)dorinių savybių ugdymas taikant projektų ir mokymo nedidelėse grupelėse metodus;  

 

2) Kalėdų laikotarpio šventimas pasitelkiant integruoto ugdymo principus.  
 

UŽDAVINIAI 

1) perteikti religinių švenčių svarbą, padėti vaikui augti dvasingam ir jaustis svarbiam visuomenės nariui, stiprinti 

jo pasitikėjimą savimi ir kitais, skatinti jį siekti vidinės ir išorinės ramybės;  

2) atskleisti tikrąją šv. Kalėdų prasmę – Jėzus gimė ne išrinktiesiems, o mums visiems, kad būtume laimingi ir 

išganyti;  

3) mokytis iš maldų kultūringo elgesio;  

4) ugdyti kūrybinius gebėjimus rengiant grupių darbus, Kalėdų programėlę, gaminant kalėdinius suvenyrus;  

5) lavinti mokinių darbo nedidelėse grupelėse įgūdţius kryptingai ruošiantis švęsti šv. Kalėdas (susiskirstymas į 

grupes pagal pomėgius); 6) ugdyti estetinį skonį puošiant klasę ir mokyklą , piešiant, apipavidalinant darbelius, 

suvokiant literatūros, muzikos kūrinius; 

 7) integruoto ugdymo, projektinio ir mokymo nedidelėse grupelėse patirtį apibendrinti parengiant klasės mokinių 

bendruomenės šventę. 

MOKYTOJO UŽDAVINYS – būti iniciatoriumi, įkvėpėju, apibrėžti darbo gaires, ribas, patarti, numatyti 

Advento renginių sistemą ir kaip bus lavinami darbo nedidelėse grupelėse gebėjimai, švenčiamos 

Kalėdos siekiant tarpdalykinės integracijos. 

 

 

 

PROJEKTO PARUOŠIMAS 
 

Kalėdų laikotarpio renginiai – savaiminis integracinis vyksmas siekiant suteikti prasmę įvairiems 

vaikų veiksmams, pratinti juos įţvelgti prasmę tam tikruose reiškiniuose. Ši veikla paskatina 

stebėti savo veiksmus, analizuoti elgesį. Dirbant siekiama tikybos pamokas sieti su kitų dalykų 

pamokomis, uţklasine veikla. Planuojant projektą, kartu su vaikais numatomos visų Advento 

savaičių temos ir pagrindiniai darbai. 

 



 Pasirengimo metu anglų kalbos būrelyje “Projektinė veikla” su mokiniais numatomi 

projekto tikslai, uţdaviniai, parenkama literatūra, aptariami metodai, rašomas scenarijus.  

  Vadovaujant anglų kalbos mokytojai Irinai Tomaševič 11, 12 kl. mokiniai ruošia ir iškabina 

stende kalėdinį kalendorių, taip pat rašo referatus: “Christmas in Afrika”, “Christmas in 

Brazil”, “Christmas in Germany”, „Christmas in Lithuania“, „Christmas in England“, 2-4 kl. 

mokiniai ruošia kalėdinį vaidinimą „Kūdikėlio Jėzaus gimimas“ . 

 Vadovaujant  dailės mokytojai A. Braţickajai  5-10 kl. mokiniai rengia reikalingas 

dekoracijas (angelus). 

 Vadovaujant muzikos mokytojai  V. Fedorovič 2-12 kl. mokiniai kuria parenkama muzika, 

giesmes. 

 Vadovaujant anglų kalbos mokytojai I. Tomaševič 2-4 kl. mokiniai anglų kalbos būrelio 

metu gamina suvenyrus darţelio vaikams (angelus).  

 Vadovaujant tikybos mokytojai A. Ţemaitienei mokyklos patalpose organizuojama kalėdinių 

kalendorių paroda. 

 Vadovaujant anglų kalbos mokytojai J. Piurkienei 5-10 kl. mokiniai ruošia pristatymą apie 

Šv. Kalėdas Anglijoje, gamina kalėdinį paštą. 

 Vadovaujant anglų kalbos mokytojoms I. Tomaševič ir J. Piurkienei, muzikos mokytojai V. 

Fedarovič mokiniai ruošiasi kalėdiniam renginiui „Šv. Kalėdų belaukiant“ 

 
 

Veikla Data Atsakingi asmenys 

Kalėdinio kalendoriaus 

gaminimas 

lapkričio 29-30d. 11-12 kl. mokiniai, I. Tomaševič 

Kalėdinių suvenyrų 

gaminimas 

gruodžio 6-10d. 2-4 kl. mokiniai, I. Tomaševič 

Kalėdinių giesmių 

paruošimas 

gruodžio 6-15d. 5-12 kl., V. Fedarovič 

Kalėdinių pasveikinimų ant 

eglučių ir kalėdinio pašto 

paruošimas 

gruodžio 13-15d. 2-12 kl.mokiniai, I. Tomaševič ir 

J. Piurkienė 

Pasiruošimas kalėdiniam 

vaidinimui 

lapkričio 29d. - gruodžio 15d. 2-4 kl. mokiniai, I. Tomaševič 

Kalėdinis renginys 2-5 kl. 

mokiniams ir darželio 

vaikams 

2010-12-16 2-5 kl. mokiniai, I. Tomaševič, J. 

Piurkienė, V. Fedarovič. 

 

 

Projekto rezultatai 
 
Išsiaiškinama, kaip pavyko perteikti šv. Kalėdų laukimo džiugesį įgyvendinant projektą. Nuolat ugdant dorines mokinių savybes, 
per pamokas ir šventes mokiniai labiau susikaupia, labiau pasitiki savimi, pasidaro pastebimai ramesni. Bet šito pasiekiama ne per 
keturias Advento savaites, o per ketverius mokymosi pradinėse klasėse metus. Norėtųsi dar labiau sutelkti mokinius mokymui, 
darbui grupelėse, išugdyti tvirtesnius bendradarbiavimo įgūdžius, puoselėti nuoširdumą, stengtis, kad mokiniai pratintųsi užbaigti 
pradėtus darbus. 


