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Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla džiaugiasi 2020-2021 metais
projekto „Blue shirts green shorts“ įgyvendintais darbais
„Saulės“ pradinė mokykla džiaugiasi įveikusi pirmąjį, koordinatoriaus
teisėmis įgyvendinamo tarptautinio
švietimo mainų fondo „Erasmus+“
projekto „Blue shirts green shorts“,
lietuviškai „Mėlyni marškinėliai, žali
šortai“ etapą.
Nors visas pirmųjų projekto įgyvendinimo metų laikotarpis dėl
COVID-19 pandemijos nebuvo toks,
kokio visi tikėjomės, tačiau savo
planuotas veiklas, išskyrus susitikimus partnerių šalyse, visos penkios projekte dalyvaujančios šalys:
Ispanija, Italija, Lietuva, Slovėnija ir
Turkija sėkmingai įvykdė nuotoliniu
būdu. Įspūdžių, geros nuotaikos ir
užsimezgusios draugystės pojūtį
pajutome visi.
Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla
džiaugiasi, kad koordinuojant šį
projektą, visos šalys partnerės buvo
labai aktyvios, iniciatyvios ir lanksčios, noriai priėmė kitų šalių patirtis,
tradicijas ir dalijosi savosiomis.
Visus metus siekėme, kad būtų
įgyvendinamas pagrindinis projekto „Blue shirts green shorts“ tikslas
– skatinti mokinių ir mokytojų suvokimą apie aplinkosaugos svarbą
šiuolaikiniame pasaulyje, turtinti
mokinių žinias, taikant naujus, inovatyvius mokymo(si) metodus per
bendravimą ir bendradarbiavimą
bei patyriminį ugdymą(si), nepamirštant patirties sklaidos su kitų
šalių mokiniais. Mums tai puikiai
pavyko: daug dėmesio skyrėme mokinių fiziniam aktyvumui, sveikos gyvensenos skatinimui, išradingumui,
kūrybiškumui, siekiant apsaugoti
gamtą nuo užterštumo kenksmingomis medžiagomis; mokiniai kūrė
projekto logotipą, kurio nugalėtoju
tapo Italijos „Drugelis“; puikiai pavyko į projektą įtraukti ir visą mokyklos
bendruomenę – siekiant nereikalingus daiktus prikelti antram gyvenimui, vaikų ir tėvų rankose plastikas,

popierius ir metalas virto daiktų saugojimo dėžėmis, taupyklėmis, žaislais
ar žaidimais, interjero detalėmis.
Įgyvendinant projekto veiklos
plano temą – „Klimato kaita“. „Saulės“
mokyklos mokiniai, kartu su mokytojais, ne tik patys kūrė bendrą mokyklos plakatą klimato kaitos tema,
savo klasėse, apibendrindami šią
temą, gamino žodžių, atspindinčių
klimato kaitą, korteles, kurias kiekviena klasė sudėliojo į vieną bendrą
savo klasės plakatą, bet ir įtraukė į šią
veiklą visų šalių partnerių draugus.
Džiaugėmės, kad kūrybiškai ir smagiai visi sutikome ypatingą laikotarpį
– Kalėdas, kuris buvo visiems dėkingas kūryba, beribe fantazija ir saviraiška, visa tai atsispindėjo visų šalių
stebuklingose eglučių girliandose.
Sausio mėnuo, gvildenant antrąją

temą – „Tarša“, buvo kupinas įvairių
žaidimų ir veiklų. Kiekviena šalis parengė „Open day events“ (Lietuviškai
„Atvirų durų diena“). Vėliau projekto
koordinatorė, anglų kalbos mokytoja
Ilona Ragažinskienė sukvietė Ispanijos, Italijos, Turkijos, Slovėnijos ir
Lietuvos vaikus bendrai nuotolinei
pamokai, kurios metu vaikai ne tik
susipažino, bet ir lavino savo anglų
kalbos įgūdžius bendraudami, pasakodami savo įspūdžius, pristatydami
savo šalį ir jos tradicijas. Buvo linksma susitikti su draugais ne tik mūsų
mokyklos mokiniams, bet ir mokyklos administracijai, drauge su projekto vykdymo komanda žaidžiant
projekto partnerių inicijuotą žaidimą – „Pollution – escape the room“
(lietuviškai – „Užterštumas – pabėk
iš kambario“).

„Saulės“ pradinės mokyklos antrokai dalyvavo pasaulio pažinimo ir
lietuvių kalbos pamokose, kuriomis
dalinosi su savo draugais iš kitų šalių.
Pasaulio pažinimo pamokoje „Mano
sodyba“, mokiniai mokėsi atpažinti
parką ir mišką, aiškinosi jų tarpusavio skirtumus ir panašumus, kalbėjo
apie augalų naudą žmogui, diskutavo kodėl ir kaip reikia rūpintis augalais. Lietuvių kalbos pamokoje „Kurie
žodžiai reiškia daikto pavadinimą,
požymį ir veiksmą?“, mokiniai mokėsi sudaryti struktūrinį sakinį, aiškinosi
apie šiukšlių rūšiavimą, kurdami saki-

nius prisiminė, kaip saugoti gamtą.
Ypatinga nuotaika visas šalis partneres aplankė pavasarį, kai kiekviena šalis pristatė savo šalies tautinius
žaidimus, dainas bei šokius. Šiaulių
„Saulės“ pradinės mokyklos mokiniai dovanojo savo šokį „Kepurinę“ ,
žaidė žaidimus, „Jurgelis meistrelis“
ir „Šiaudiniai batai“, turkai pristatė
savo tradicinius šokius ir žaidimus,
ispanai kvietė žaisti judrų žaidimą
su maišais „Kas greitesnis?“, slovėnai
priminė mums seniai žinomą žaidimą „Daliname žiedą“, o italai kvietė
visus žaisti akmenukų dėliojimo
(senovės romėnų žaidimas) ir kortų
žaidimą „Machiavelli“, kuris paremtas
loginiu mąstymu.
Mokyklose vyko penki virtualūs
dalykiniai susitikimai su šalių partnerių dalyvių darbo grupėmis. Mūsų
mokykla, būdama šio projekto koordinatore, nuolat atidžiai sekė projekte nurodytas veiklas, jų įvykdymo
datas, su partneriais buvo aptariamos nuveiktos veiklos, sėkmės ir
nesėkmės, derinamos naujų veiklų
įgyvendinimo galimybės, atlikimo
laikotarpiai.
Projekto „Blue shirts green shorts“
įgyvendinimas visoms šalims, dalyvaujančioms šiame projekte leidžia
patirti įvairių emocijų, dalintis patirtimi. Visi nekantriai laukiame susitikimų ir tikimės, kad antrasis projekto
įgyvendinimo etapas bus dar įdomesnis, nes jau rugsėjo mėnesį planuojame visi susitikti Ispanijoje.
Vilma Gapšienė, projekto darbo
grupės narė, atsakinga
už projekto sklaidą
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Bibliotekoje startuoja stovyklos vaikams
„Pažinimo vasara bibliotekoje“

Vaikai susipažino su nereginčio žmogaus pasauliu.

Vaikai gamino lėles iš kojinių.

Skatinant turiningą, kūrybingą
vaikų laisvalaikį vasaros atostogų
metu, Šiaulių miesto savivaldybės
viešojoje bibliotekoje prasidėjo
dienos stovyklėlės „Pažinimo vasara bibliotekoje“, skirtos 7–12 metų
vaikams. Šiose vaikų užimtumo veiklose, pasitelkiant literatūrą, įvairių
sričių specialistų vedamas edukacijas, bus ugdoma vaikų skaitymo
kultūra, informaciniai įgūdžiai bei
komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo, kūrybingumo ir kultūrinės
kompetencijos, tobulinami vaikų asmeniniai ir komandiniai gabumai.

Muzikinės ir pažinimo veiklos
Vasaros stovyklėlių renginių ciklą
birželio 17 d. pradėjo veiklos „Šaltinėlio“ filiale (Trakų g. 20A). Šiame
filiale veiklos vyks iki birželio 25 d.
Edukacinė programa skirta 7–10 m.
vaikams. Stovyklos dalyviai jau dalyvavo edukacinėje programoje „Kūrybinės žaislų dirbtuvėlės“, skirtoje
susipažinti su lėlių iš kojinių gamyba.
Birželio 18 d. taip pat vyko susitikimas su Lietuvos Aklųjų bibliotekos
Šiaulių padalinio vyr. bibliotekininke
Javita Lapinskaite. Užsiėmimo metu
vaikai prisilietė prie nereginčio žmogaus pasaulio – gretino lietuvių kalbos ir Brailio rašto abėcėlę, išbandė
lentelę ir grifelį, lietė reljefinius paveikslėlius, vartė iš vilnos padarytas
knygeles neregiams vaikams, susipažino su Joniškio „Saulės“ pagrindinės
mokyklos moksleivio Redo Olišausko sukurta eilėraščių knyga „Jeigu aš
matyčiau“. Stovyklos metu taip pat

dar laukia muzikinės ir pažintinės
edukacijos, literatūrinis protmūšis,
stalo žaidimų turnyrai bei papildytos
realybės užsiėmimai.

Žaidimų valandėlės ir dirbtuvės
Birželio 21–30 d. veiklos vaikams
vyks ir Vaikų literatūros skyriuje
(Gvazdikų t. 8). Ši nemokama valandinė vasaros stovyklą „Linksmai ir kūrybingai“ skirta 8–11 m.
vaikams. Renginius ves edukatoriai,
savanoriai-rėmėjai, bibliotekos darbuotojai. Dalyvių lauks kūrybiniai ir
edukaciniai užsiėmimai „Fantastinis
gyvūnas“, „Laikinos tatuiruotės kūrimas“, muzikos ir žaidimų valandėlės
„Vasaros karaokė“, kūrybinės origami
dirbtuvės „Laumžirgių vasara“, teatro
edukacija „Kuriame teatrą“ ir daugybė kitų linksmų ir įdomių veiklų. Stovykla vyks kasdien 10–12 val.
Veiklos ir liepos mėnesį
Norintiems į veiklas įsijungti vėles-

nėmis valandomis visą liepos mėnesį
kiekvieną penktadienį vasaros stovyklėlės „Ir vasarą bibliotekoje smagu“
veiklos vyks „Spindulio“ filiale (Spindulio g. 5). Tai kūrybiniai edukaciniai
užsiėmimai, piešimas 3D rašikliais,
stalo ir kompiuterinių žaidimų varžytuvės, netradicinių lėlių gamyba,
filmų peržiūra su virtualios realybės
akiniais. Vasaros stovyklėlė skirta 1-7
klasių mokiniams.
Valandinių stovyklėlių veiklos
organizuojamos įgyvendinant projektą „Pažinimo vasara bibliotekoje“,
kurį remia Šiaulių miesto savivaldybė. Tai puiki galimybė vasaros atostogas praleisti ne tik turiningai, bet
ir kūrybingai. Visos veiklos yra nemokamas. Kviečiame visus vaikus
vasarą leisti žaismingai ir kūrybingai
Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje
bibliotekoje!
Šiaulių miesto savivaldybės
viešosios bibliotekos informacija
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