
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija 

 

Ilgalaikis projektas „Menu dirbtuvės“ 

 

Projekto pavadinimas Menų dirbtuvės 

Projekto trukmė 2014-2019 m.m. 

Projekto trumpas apibūdinimas Projekto tikslas – ugdyti mokinių meninę, 

kultūrinę ir tautinę savimonę per muzikos, 

šokio, dailės ir technologijų pažinimą. 

Projekto uždaviniai: 

 Skatinti mokinių kūrybiškumą, 

meninę iniciatyvą. 

 Skiepyti meilę lietuvių liaudies 

dainai, muzikai ir šokiui. 

 Tobulinti saviraiškos ugdymą. 

 Savo darbais puošti mus supančią 

aplinką. 

Projekto dalyviai 1-8 klasių mokiniai 

Projekto vadovas ir koordinatorius Muzikos mokytoja metodininkė Valentina 

Mikalauskienė 

Projekto veiklos rezultatas, tęstinumas 

 

    Nuo 2014 metų Liudviko Stulpino progimnazijoje vyksta etnodienų savaitės. Pirmi projekto 

metai buvo skirti Mažosios Lietuvos kraštui. Antri, pavadinti „Po Žemaitją“, – etnokultūros ir 

tarmių metams paminėti. 

    Buvo organizuojamos įvairios parodos ir koncertai. Dailės mokytojai su mokiniais surengė 

kūrybinių darbų parodėles: „Lietuvių liaudies tautinės juostos“, „Lietuvių liaudies menas“, 

„Žemaitijos ornamentai buityje“. Technologijų mokytojai su vyresnių klasių mokiniais vykdė 

projektinius darbus „Žemaičių virtuvė“, „Žemaičių raštai ir ornamentai“, „Žemaičių kryžiai“. 

Mokiniai mezgė kojines, kumštines pirštines, siuvinėjo kryžius. Žemaičių raštus ir ornamentus 

mokiniai perteikė kurdami verpstes, kryžius, stalo įrankius. Mokinių kūrybos darbais papuoštos 

mokyklos erdvės. Muzikos ir šokių mokytojai su savo ugdytiniais surengė koncertą „Žemaičių 

dainos ir šokiai“. Koncertą stebėjo ne tik mokiniai, mokytojai, bet ir nemažas būrys tėvelių. 

    2016 metais dailės mokytojos surengė piešinių parodas: „Mano geriausias draugas“, „Mano 

spalvotas miestas“, „Dėdės Rudenėlio dovanos“. Vyko mokyklos suoliukų ir rūbinių durų 

dekoravimas. Sausio 16 d. muzikos mokytoja organizavo mokinių ir jų tėvelių išvyką į Klaipėdos 

koncertų salę, į vaikų ir jaunimo festivalio „Muzika kviečia kiekvieną“ baigiamąjį koncertą. Trečių 

ir ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo muzikiniame konkurse „Kas moks saugoti savo balsą“. 

Mokiniai pamatė, kaip atrodo balso stygos, kai žmogus tyli arba dainuoja. Balandžio mėnesį šokių 

mokytoja organizavo renginį „Tau, Terpsichorė“, skirta Tarptautinei šokio dienai paminėti. Labai 

gražiai buvo paminėta ir Pasaulinė muzikos diena. Mokiniai turėjo galimybę pamatyti ir išgirsti, 

kaip skamba senovinis polifonas. Technologijos mokytojos organizavo išvyką į Klaipėdos gintaro 

muziejų. Joje dalyvavo 6a klasės mokiniai. O lapkritį buvo surengta kūrybinių darbų paroda 

Klaipėdos neįgaliųjų sporto klube „Kentauras“. 

   2017 metais buvo organizuojamos įvairios parodos ir koncertai,  skirti  Aukštaitijos regionui. 

Pavasarį vyko etnodienų savaitė. Kovo 30 dieną mokyklos aktų salėje vyko liaudiškų dainų popietė, 



kurią organizavo muzikos mokytojos Dalė Mažeikienė ir Valentina Mikalauskienė. Balandį  

technologijosų mokytojos  Giedrė Jonauskienė ir Olga Bakševičienė  organizavo 6-8 klasių mokinių 

kūrybinių darbų parodą „Aukštaičių raštų tradicijos dabarties kultūroje“. 

Data Veikla Atsakingi asmenys Dalyviai 

2017 09 04 Kūrybinių darbų paroda „Rudens 

spalvos vaikų akimis“ 

A. Grudzinskienė 5-8 klasių mokiniai 

2017 09 05 

 

Paroda „Mokinių kūrybiniai darbai“ I. Loginova 3-4 klasių mokiniai 

2017 10 02 Pasaulinės muzikos dienos minėjimas J. Petrauskas 

V. Mikalauskienė 

1-8 klasių mokiniai 

2017 10 09 

 

Kūrybinių darbų paroda  „Rudens 

kompozicija“ 

I. Loginova 2-4 klasių mokiniai 

2017 10 20 Netradicinio ugdymo pamoka – išvyka į 

Klaipėdos „Roshen“ saldainių fabriką 

G. Jonauskienė  

O. Bakševičienė   

3-4 klasių mokiniai 

2017 11 21 Mokinių pagamintų muzikos 

instrumentų paroda „Muzikos 

instrumentų karalijoj“ 

V. Mikalauskienė 2 klasių mokiniai 

2017 11 28 Atvira šokio pamoka „Valsas – šokių 

karalius“ 

N. Gilienė 4b klasės mokiniai 

2017 12 15 Muzikinė popietė „Kalėdų belaukiant“ D. Mažeikienė 4 klasių mokiniai 

2018 kovas Etnodienų savaitė „ Dzukija“ G. Jonauskienė  

O. Bakševičienė  

V. Mikalauskienė    

D. Mažeikienė  

 J. Petrauskas             

N. Gilienė     

A. Grudzinskienė 

 I. Loginova                                     

1-8 klasių mokiniai 

                                                      Numatomas rezultatas 

Projekto veiklomis siekiama plėsti mokinių žinias apie meną ir kultūrą, ugdyti savo krašto kuriantį, 

tradicijas puoselėjantį bei jas tęsiantį pilietį. 

 

Informacija apie 

projektą 

Mokyklos svetainė http;//www.stulpinas.lt/projektai-programos/ 

 

 


