PATVIRTINTA
Šiaulių “Santarvės” gimnazijos direktoriaus
2017 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-192(1.4)
ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“GIMNAZIJOS
SOCIALINIŲ MOKSLŲ SAVAITĖS „ŠEIMA - MŪSŲ TVIRTOVĖ“ RENGINIŲ PLANAS
2017-10-23 –2017-10-27
Tikslas:
 Ugdyti meilę ir pagarbą šeimai, puoselėti šeimos dvasines vertybes, stiprinti šeimos ir gimnazijos sąveiką.
Uždaviniai:
 Ugdyti ir atskleisti vaikų fantaziją ir kūrybiškumą.
 Skatinti domėjimąsi sportu.
 Suteikti vaikams įgyti naujų įgūdžių, įspūdžių, bendravimo džiaugsmo.
 Skatinti mokinių ir jų šeimų narių kūrybiškumą, iniciatyvumą, verslumą.
 Ugdyti mokinių gebėjimą dirbti komandoje, poroje.
 Padėti tėvams plėtoti vaidmens svarbą vaikų ugdyme.
Koordinatoriai: muzikos mokytoja Oksana Legackaja, istorijos mokytoja Olga Neutova, dailės ir technologijų mokytoja Dalia Jovaišienė, kūno kultūros
mokytojas Arūnas Grabauskas, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Vita Pleskūnienė, dorinio ugdymo (stačiatikių tikybos) mokytoja Galina Surmina,
geografijos mokytoja Galina Griazeva
Dalyviai: gimnazijos bendruomenė.
Mokamųjų dalykų integracija: Kūno kultūra, dorinio ugdymas, geografija, istorija, dailė ir technologijos.
Istorija: mišrių šeimų Vėlinių ir Helovino tradicijų raida ir jų laikymasis.
Lietuvių, rusų ir anglų kalbos: trikalbystės įgūdžių ugdymas.
Technologijos: Sudaryti numatyto albumo atlikimo technologinių procesų sekas, pristatyti darbą.
Dailė: kūrybos savitumo analizuojant, interpretuojant, eksperimentuojant, vertinant ir įsivertinant kūrybos rezultatus. Meninėmis priemonėmis perteikti
vaizduojamų objektų ir reiškinių nuotaiką.
Muzika: Apibūdinti savo šeimos muzikines tradicijas. Paaiškinti, kaip šeimos muzika susijusi su praeities ir dabarties gyvenimu, kasdienybe.
Dorinis ugdymas: ugdyti mokinių supratimą, mąstymą, sąžinę ir kurti pozityvų, bendrosiomis dorinėmis vertybėmis grindžiamą santykį su savimi ir su
šeima; brandžią asmenybę ir rengti mokinius šeimos gyvenimui.
Metodai: Darbas grupėmis, skaitmeninių mokymosi priemonių naudojimas, vertinimas spalvotais lapeliais.

Priemonės: dailės ir kanceliarinės priemonės, garso ir vaizdo aparatūra.
Galutinis produktas: asmeninių, socialinių, komunikavimo, socialumo ir kitų kompetencijų ugdymas, kūrybinių darbų paroda.
Veikla:
Eil.
Nr.

1

2

3
4
5

Renginio pavadinimas
Sporto renginys „Komanda –
mano šeima“
Kūrybinis grupinis darbas „Šeima
– didžiausias turtas“
„Šeima ir Lietuvos Respublikos
Konstitucija“ Konstitucijos dienai
paminėti
Mokinių piešinių paroda „Šeimos
vertybės“
Baigiamasis projekto „Apie
Lietuvą kitaip“renginys

Data

Atsakingas

A.Grabauskas

Veikla, vieta
Estafetes sporto salėje:
4 pamoka-7/8 klasės
5 pamoka-5/6 klasės
6 pamoka- 1/4 klasės
7 pamoka -9/10 klasės
Skaitykloje:
1 pamoka – 7/8 klasės
2 pamoka –5/6 klasės
3 pamoka –9/10 klasės

2017-10-23

1-4, 5-8 I-II kl.

2017-10-24

5-8, I-II kl.

V. Pleskūnienė,
G. Surmina

2017-10-25

5-8, I-IV kl.

O.Neutova

Klasės valandėlės metu
Lietuvos Konstitucijos egzaminas

2017-10-26

5-8, I-II kl.

D.Jovaišienė

I aukštas

2017-10-26

PUG, 1-8 I-III
kl.

G. Griazeva

6-7 pamokos

9.00 - 9.15

6

Dalyviai

5-8, I-IV

O.Legackaja

5-6

O. Legackaja.

Projektinė diena „Šeimos
tradicijos“
9.15 – 9.45

7/8, I

O. Mirnaja.

II – IV

A. Andžiūtė

Projektinės dienos atidarymas.
Mokinių komandos supažindinamos su projektinės dienos
tikslais, uždaviniais, darbo metodais. Pasiskirstymas darbais
ir susiskirstymas į darbo grupes
Tema: “Šeimos tradicijos”.
Pokalbis burtai, žaidimai, muzikos klausymas, video
medžiagos paržiūra, dainų dainavimas.
Tema:“Visų šventųjų diena - tradicijos ar madа“.
Darbas grupėse tyrinėjant Visų šventųjų šventės raida ir
palaikymas.
Anglų kalbos interaktyvus žaidimas tema "How much do you
know about Halloween?"

Pastabos

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Dalyviai
5-6

Atsakingas
O. Legackaja.

7/8, I

O. Mirnaja.

II – IV

A. Andžiūtė

9.45 – 10.30

5-6

O. Legackaja.

7/8, I

O. Mirnaja.

II – IV

A. Andžiūtė

11.00-12.00

5-8, I-IV

D.Jovaišienė

12.00-12.30

5-8, I-IV

10.30 – 11.00

Veikla, vieta
Tema: “Šeimos tradicijos”.
Pokalbis burtai, žaidimai, muzikos klausymas, video
medžiagos paržiūra, dainų dainavimas.
Tema:“Visų šventųjų diena - tradicijos ar madа“.
Darbas grupėse tyrinėjant Visų šventųjų šventės raida ir
palaikymas.
Anglų kalbos interaktyvus žaidimas tema "How much do you
know about Halloween?"
Tema: “Šeimos tradicijos”.
Pokalbis burtai, žaidimai, muzikos klausymas, video
medžiagos paržiūra, dainų dainavimas.
Tema:“Visų šventųjų diena - tradicijos ar madа“.
Darbas grupėse tyrinėjant Visų šventųjų šventės raida ir
palaikymas.
Anglų kalbos interaktyvus žaidimas tema "How much do you
know about Halloween?"
Kūrybinės dirbtuvės.
Tikslas: Sukurti šeimos albumą panaudojant surinktą
medžiagą.
Darbas vyksta mokinių grupėse.
Rezultatų pristatymas ir apibendrinimas
Sukurtų šeimos albumų parodos įrengimas „Santarvės
gimnazijos“ pirmame aukšte.

Pastabos

