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ETNINĖS KULTŪROS VEIKLA
Nr.

Veiklos pavadinimas

1.

Piligriminė kelionė į
Šiluvą.

2.

Rudenėlio šventė

3.

Kapų
tvarkymas
lankymas.

4.
5.

Atlikimo
data
Rugsėjis

ir

Akcija ,,Nei vieno kapo
be žvakelės“
Advento vakarai
Akcija ,,Gerumas mus
vienija“

G. Zdanavičienė
A. Jucikienė

Švenčiant didžiuosius Šilinių
atlaidus, Kauno arkivyskupijos
Jaunimo centras organizuoja
piligriminį Jaunimo žygį į
Šiluvą pėsčiomis. Vadžgirio
jaunimas dalyvauja, keliauja
jau ne pirmi metai, klausosi
katechezės apie Sakramentus,
gieda giesmes, neša LJD kryžių.
Paruošti rudens gėrybių parodą,
pristatyti įvairiausius ir
įdomiausius receptus, ir
paruoštus gaminius. Dėdės
derliaus sveikinimai. Žaidimai,
eilėraščiai ir mįslės.
Sutvarkyti neprižiūrimus kapus,
uždegti žvakutes ant mirusių
mokytojų kapų.

Pradinių klasių
mokytojos

Spalis –
lapkritis

Klasių vadovai

Gruodis
Gruodis

A. Jucikienė
G. Zdanavičienė

Popietė ,,Kalėdų varpai“

Gruodis

7.

Šventė,
skirta
etnografinių
regionų
metams paminėti

Gruodis

8.

Trijų karalių šventė

9.

Popietė
,,Lietuva
Tėvyne mūsų..“

10. Užgavėnės

Trumpa anotacija

Spalis

6.

Sausis

-

Organizatorius

Vasaris
Kovas
Vasaris

Aplankyti buvusius mokytojuspensininkus, vienišus žmones,
atnešti jiems pačių darytus
darbelius, kalėdaičius.
A. Jucikienė
Pasakoti apie kūčių ir Kalėdų
papročius
A. Jucikienė
Surengti šventę, kurios metu
dainuoti,
kalbėti,
pasakoti
tarmiškai. Šventėje dalyvaus
„Šebukai“
O. Pužauskienė
Papasakoti mokiniams, ką su
savimi nešėsi trys karaliai, kokia
jų buvo misija lankant žmones.
A. Mockevičienė Paminėti Lietuvos
Pradinių klasių
nepriklausomybės dieną,
mokytojos
Lietuvos atkūrimo dieną.
Klasių vadovai
Mokyklos kiemelyje surengti
,,lašininio ir kanapinio“
kautynes, varyti žiemą iš kiemo,
žaisti įvairius žaidimus.

11. Jurginės

Balandis

12. Amatų mugė

Balandis

Mokyklos
bendruomenė

Surengti Jurginių mugę, paruošti
vaidinimą iš piemenėlių
gyvenimo
Surengti įvairių rankdarbių ir
,,gardumynų“ mugę.

KRAŠTOTYROS VEIKLA
Nr.

Veiklos pavadinimas

Atlikimo
data
Visus
metus

Organizatorius
Z. Jarašūnienė

A. Mockevičienė
A. Andriulevičienė

1.

Mokyklos laikraščio
,,Vadžgiria“ leidimas
tvarkymas

2.

Dalyvavimas rašinių ir
piešinių konkurse
,,Kovos už netekčių
laisvę keliais“ akcijoje
Dalyvavimas akcijoje
,,Atmintis gyva, nes
liudija“

Lapkritis

Sausis

A. Jucikienė

Dalyvavimas kraštotyros
konferencijoje
„Kraštotyra ir etninė
kultūra. Krašto istorijos
ir tradicinių vertybių
pažinimo svarba ugdant
pilietišką asmenybę“.

Balandis

A. Jucikienė

3.

4.

Trumpa anotacija
Rašyti ir leisti laikraštį apie
mokykloje ir
bendruomenėje vyksiančius
renginius ir įvykius.
Dalyvauti pagal konkurso
nuostatus
Uždegti žvakutes visuose
mokyklos languose,
priminti kruvinus sausio
įvykius
Dalyvauti konferencijoje ir
ugdyti kraštotyros ir
etninės kultūros svarbą
vaikams.

MUZIEJINĖ – EDUKACINĖ VEIKLA
Nr.
1.

Veiklos pavadinimas

Atlikimo
data
Pamokų ciklas muziejuje Mokslo
,,Mūsų prosenelių
metų
gyvenimo būdas. Amatai. eigoje
Temos: ,,Mūsų
prosenelių buitis ir pačių
gaminti įrankiai, buities
rakandai, apavas“ ,,Mano
tėvelis buvo kalvelis“
,,Molis - visų brolis“
,,Staliai, dailidės, medžio
drožėjai“.

Pavaduotoja ugdymui

Organizatorius

Trumpa anotacija

Virginija
Stoškienė

Susipažinti
su
prosenelių
buitimi, naudotais įrankiais,
indais, apavu, su senaisiais
amatais.
Ugdyti
pagarbą
žmogaus
rankų
darbui.
Išsiaiškinti metalo, medžio,
molio savybes ir pritaikymą.
Suvokti
mokėjimo
dirbti,
sąžiningo darbo svarbą. Ugdytis
nuostatą
kiekvieną
darbą
padaryti gerai ir iki galo.

Angelina Jucikienė

