EtnokultŪros
savaitĖ
2015 m. lapkričio 23-27 d.
Tikslas – apibendrinti etnokultūros krypties įgyvendinimą mokykloje ir įprasminti Etnografinių regionų
metus, įsijungiant į respublikinį projektą “Etninės kultūros savaitė 2015 ”.
Veikla2015 m. lapkričio mėnesį:
visą
lapkričio
mėnesį atviras lankytojams, o pradinių klasių mokytoja Teresė
Mokyklos
muziejus

Bagdonienė ir technologijų mokytoja Danutė Ložienė lankytojus supažindins su muziejaus eksponatais.
 Mokyklos bibliotekoje ir II a. koridoriuje visą savaitę veiks tautodailės ir rankdarbių paroda
„Seną skrynią atvėrus“. Visus kviečiame atnešti eksponatų parodai: savo, mamos, močiutės austų lovatiesių,
rankšluosčių, pagalvių užvalkalų, siuvinėtų paveikslų, nupintų juostų, įvairių raštų ir spalvų nėrinių, papuošalų ir
kitų rankų darbo gaminių. Parodos koordinatorės technologijų mokytoja Danutė Ložienė ir pradinių klasių
mokytoja Teresė Bagdonienė.
 Filmo „Vakar ir visados“ (1984 m.) peržiūra Mažojoje salėje lapkričiio 23 d. 8.00-9.30 val. (filmas
skirtas 5-10 klasių mokiniams, vėliau pamokos mokiniams prasidės nuo pirmos pamokos, bet bus trumpesnės).
Tai vaidybinis filmas, kuriame supažindinama su senose kaimo sodybose vykusiais metinio ciklo darbais,
papročiais, apeigomis, šventėmis. Iškyla klausimai „Kur yra mūsų šaknys?, Kas yra mūsų tautinė savastis?“.
Filme atsakymų į šiuos klausimus ieškoma liaudies papročiuose, apeigose, darbuose. Lietuvių kalbos mokytojos
Ginta Šapaliene ir Rita Galkontiene. Technines priemones filmo peržiūrai paruoš technologijų-fizikos mokytojas
Vilmantas Jankauskas.
 Folklorinė muzika leidžiama mokykloje visą savaitę per pertraukas, didesnį dėmesį skiriant žemaičių
folklorui. 10 klasės mokiniai ir muzikos mokytoja Diana Lakačauskienė.
 Ikimokyklinės grupės vaikai kasdien klausys žemaičių, aukštaičių, dzūkų ir suvalkiečių pasakų.
Pasakas skaitys auklėtojos Stasė Mitkuvienė ir Jovita Lokomskienė.
 Edukacinės išvykos. 3 klasės mokiniai (9 mokiniai) lapkričio 19 d., 9-10 klasių mokiniai (18
mokinių) lapkričio 25 d. lankysis Žemaičių muziejuje „Alka“, kur susipažins su edukacine programa „Kaip
gyveno mūsų senoliai“ (ves T. Žulkutė) ir pamatys kitus muziejaus eksponatus.
 Pradinių klasių mokiniai su pradinių klasių mokytoja Loreta Bugviliene lapkričio 26 d. (11.005-12.00
val.) iš sukarpytų medžiagų, siūlų mokysis pynimo technikos, o pripynę juostų pademonstruos darbelių parodoje.
 Mokiniai kartu su pradinių klasių mokytoja Terese Bagdoniene praktiškai pasimokys verpti rateliu.
 Lapkričio 24, 26 d. vyks integruotos istorijos, lietuvių kalbos ir etninės kultūros pamokos „Baltų
kalbos“, kurias ves istorijos mokytojas Donatas Barsys su kitų mokytojų pagalba.
 Lapkričio 27 d. visą etninės kultūros savaitę vainikuos Etnokultūrinė popietė 13.00 val. Jos metu
mokiniai padedant lietuvių kalbos mokytojai Gintai Šapalienei skaitys tekstus žemaičių tarme, klausysis tekstų
kitomis tarmėmis. Mokiniai kartu su muzikos – etninės kultūros mokytoja Diana Lakačauskiene atliks dvi lietuvių
liaudies (žemaičių) daineles „Graži pone peliėda“ ir „Kelaliu ejau“, o su šokių-pradinių klasių mokytoja Diana
Beržiene sušoks liaudies šokius ir pažais liaudiškų žaidimų. Etnokultūrinę popietę vainikuos viktorina „A moki
žemaitiškaa“, kurią ves direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alma Čirvinskienė (pasiruošti padės lietuvių kalbos
mokytojos Ginta Šapalienė ir Rita Gaolkontienė). Jos metu klasės mins žemaitiškas mįsles, bandys atspėti
žemaitiškų žodžių reikšmes, skaitys posakius, patarles ir priežodžius. Geriausiai pasirodžiusios 3 klasės bus
apdovanotos prizais, o renginį užbaigs 10 klasės mokinė Monika Liškutė – skaitydama pranešimą žemaičių tarme.

