KLAIPĖDOS SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJA
PRAKTINĖS VEIKLOS PROGRAMŲ ANOTACIJA
Eil. Nr.
Tema
1. 1„Žmogaus gyvenimo ciklo tarpsnių ir
. apeigų kaita XIX-XXI a.“

2.

3.

Anotacija
Mokiniai aptars svarbiausius žmogaus gyvenimo
etapus. Aiškinsis jaunimo bendravimo papročius ir
brandos apeigas, lygins jas su šiuolaikiniu jaunimo
gyvenimu. Nagrinės vedybų papročius ir apeigas
etninėje kultūroje, jų prasmę, vestuvinį folklorą.
35, 37 kab.,
Lygins savo tautos ir kitų tautų vedybinius papročius,
Etninės kultūros centras.
aptars tradicijų atspindžius šiuolaikinėse vestuvėse.
Apžvelgs gimtuvių, vardynų bei krikštynų papročius
ir apeigas, jų raidą, atspindžius šiuolaikinėse
krikštynose ar vardynose. Aptars senolių vaikų
auginimo ir auklėjimo patirtį, vaikams skirtą
tautosaką, svarstys tradicijų taikymo dabartiniam
vaikų auklėjimui šeimoje ir ugdymo įstaigose
galimybes. Nagrinės tradicinę mirties ir pomirtinio
pasaulio sampratą, požiūrį į senatvę.
Susipažinsime su stačiatikių Kalėdų tradicijomis ir
Katalikų ir stačiatikių Kalėdų
tradicijos ir papročiai. Mes panašūs ar papročiais. Mokiniai sužinos esminius panašumus bei
skirtingi?
skirtumus tarp abiejų religijų. Analizuodami pateiktą
medžiagą, bendradarbiaudami, gebės dalintis nauja
8 kab.,
informacija, reikšti savo nuomonę, paruošti
Visų Rusijos Šventųjų cerkvė,
pranešimą, kuriame įvardys stačiatikių Kalėdų
Šv. Mikalojaus cerkvė.
šventės ypatumus.
Statistika aplink mus

66, 51 kab.,
bankai Akropolyje
4.

Vandens galia

7, 64, 38 kab.
Klaipėdos jūrų muziejuje

5.

Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto
knyga

36 kab.,
Mažosios Lietuvos muziejus

Mokiniai aptars ir analizuos įvykius, su kuriais
susiduria realiame gyvenime. Nagrinės įvykius,
sudarinės histogramas. Įvertins gautus rezultatus.
Pateiks skaidres.
Praktinės veiklos savaitės metu aptarsime vandens
sandarą, jo savybes, reikšmę žmogaus organizmui.
Paliesime aktualias ekologijos, taršos ir išlikimo
problemas, taip pat permąstysime asmeninį santykį su
mus supančia aplinka.
Dalyvausime edukaciniame užsiėmime „Mano jūra
tolima ir artima“ Klaipėdos jūrų muziejuje.
Susipažinsime su V. Vareikio knyga ,,99 istorijos
apie Klaipėdos miestą“, kurioje pasakojama apie
Klaipėdos istorinio ir kultūrinio gyvenimo raidą nuo
miesto įkūrimo iki mūsų dienų. Bus ieškoma vietų,
kurios minimos 21 amžiaus mieste, kur buvo
apsistojusi karališkoji pora Klaipėdoje, garsiojo
pirklio Šlymano dvaras, Hitlerio apsilankymo vietos.
Sekančią dieną aptartos vietos bus apžiūrimos gyvai,
bus mini ekskursija po senamiestį ir ieškoma vietų
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6.

„Laikas yra tai, ką rodo laikrodis."
(A. Einšteinas)

30,41,43 kab.,
Laikrodžių muziejus

7.

Kelionė po Mažąją Lietuvą

61, 48, 59 kab.
Mažosios Lietuvos muziejus

aprašytų knygoje. Ekskursija bus baigiama parodos
Mažosios Lietuvos muziejuje, kur aplankoma paroda
,,Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto knyga“.
Trečiadienį bus ruošiamas pranešimas ir stendas,
kuriame atsispindės naujai įgytos žinios apie miestą
bei užfiksuotos įdomiausios vietos“
Gilinsime fizikines žinias apie mus supančius gamtos
reiškinius, pajausime, koks brangus yra laikas ir kaip
jį reikia tikslingai naudoti. Papildysime žinias apie
Babilono, Senovės Egipto, Graikijos, Viduramžių
Europos laiko skaičiavimo priemones – saulės,
vandens, ugnies, smėlio laikrodžius. Šios civilizacijos
davė pradžią kalendoriams ir dabartiniam valandų
skaičiavimui. Aiškinsimės senovinių saulės, vandens,
ugnies, smėlio laikrodžių modelių veikimo principus.
Patys pilsime vandenį į vandens laikrodžius ir
skaičiuosime jo išbėgimo trukmę, deginsime žvakę ir
stebėsime kaip „sudega” mūsų laikas. Mokysimės,
kaip juos pasigaminti. Lavinsime techninę anglų
kalbą sudarydami terminų žodynėlį, gebėsime
angliškai apibūdinti laikrodžių tipus paruošdami
klausimyną. Panaudodami informacinių technologijų
žinias ir įgūdžius vaizdžiai pristatysime projektinės
savaitės veiklą.
Susipažinsime su Mažosios Lietuvos atsiradimo
aplinkybėmis, joje gyvenusia etnine grupe lietuvininkais, jų papročiais, verslais ir žymiausiomis
asmenybėmis, puoselėjusiomis lietuvybę. Filmas apie
iškiliausias Mažosios Lietuvos asmenybes, padės
išsamiau susipažinti su lietuvybės puoselėtojais šiame
krašte. Praktinių užduočių metu vyks juostelių ant
rankų pynimas, klumpių matavimasis, kryžiažodžių
sprendimas. Visą informaciją išversime ir pateiksime
anglų kalba.

