4 priedas
VILNIAUS BALSIŲ PROGIMNAZIJOS
ETNINĖS KULTŪROS PROGRAMOS INTEGRAVIMO APRAŠAS
2019–2020 ir 2020–2021 m. m.
1. Etninės kultūros programos integravimo aprašas parengtas vadovaujantis Pagrindinio ugdymo
etninės kultūros bendrąja programa, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio
12 d. įsakymu Nr. V-651.
2. Mokykloje etninė kultūra suprantama kaip lietuvių tradicinė kultūra, apimanti tautos papročius,
liaudies pedagogiką, senąjį ikikrikščioniškąjį ir krikščioniškąjį tikėjimą, tautosaką, tradicinę buitį,
liaudies mediciną, liaudies muziką, liaudies šokius ir t.t.
3. Etninės kultūros ugdymo tikslas yra ugdyti darnią mokinio asmenybę:
3.1. padėti atrasti šeimos, giminės, tautos šaknis, kaip savo tapatybės pagrindą;
3.2. padėti susikurti savo tvirtą vertybių sistemą remiantis perimamomis etninės kultūros
vertybėmis;
3.3. padėti susikurti savitą ir kartu universalią vertybių sistemą, kaip atsvarą fragmentuotame
pasaulyje.
4. Etninė kultūra mokykloje integruojama į formalųjį ugdymą koncentrais, nuolat sugrįžtant prie tų
pačių temų, atsižvelgiant į tai, kokia etninės kultūros šaka labiausiai siejasi su mokomuoju dalyku.
5. Etninė kultūra mokykloje integruojama į neformalųjį ugdymą renginių metu (Amatų diena,
Kaziuko mugė ir kt.).
6. Etninė kultūra integruojama į lietuvių k., dorinio ugdymo, istorijos, geografijos, gamtos mokslų,
technologijų, matematikos, informacinių technologijų ir menų pamokas.
7. Etninė kultūra ugdoma sėkmingai, jei:
7.1. bendradarbiaudami į integravimo procesą įsitraukia visų mokomųjų dalykų mokytojai;
7.2. mokiniai parodo savo ugdymosi rezultatus bendruomenei;
7.3. mokytojai atranda mokiniams patrauklias, šiuolaikiškas ugdymo(si) formas;
7.4. ji tampa jungiamąja asmenybės saviraiškos, mokomųjų dalykų mokymosi bei bendrųjų
kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymosi grandimi.
Etninės kultūros programos temų integravimas 5-8 klasėse
5 klasė
Val.sk.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tema
Žaliasis augalų pasaulis
Panašumai ir skirtumai
Iš ko pagaminti daiktai?
Projektas „Gėrimai“. Arbatos
Metų laikų kaita
Pigus ar brangus geriamasis vanduo?
Eiklusis žirgas
Bulvė – svarbus maistinis augalas
Mus maitina javai
„Šeima – tai vertybė“
Lietuvių liaudies tradiciniai žaidimai“
„Ką garbino mūsų protėviai“
„Ko mus moko tautos istorija“
„Vilniaus verbos“
Pasaulio medis
Tradiciniai lietuviškų pusryčių ir vakarienės patiekalai

Integruojama (dalykas,
klasės vadovas ar kt.)
Gamta ir žmogus
Gamta ir žmogus
Gamta ir žmogus
Gamta ir žmogus
Gamta ir žmogus
Gamta ir žmogus
Gamta ir žmogus
Gamta ir žmogus
Gamta ir žmogus
Etika
Kūno kultūra
Tikyba
Tikyba
Dailė
Dailė
Technologijos
1
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6 klasė
Val.sk.

Duonos vieta ir vertė lietuvių tradicijose
Tradiciniai rankdarbiai ir jų vieta šiuolaikinėje
aplinkoje
Matavimo vienetai. Matavimo prietaisai. Liaudiški
matai ir matavimo prietaisai.
Natūralieji skaičiai. Skaičiavimo sistemų kilmė.
Tautosakos reikšmė lietuvių literatūroje
Ornamentai
Iš viso valandų

Technologijos
Technologijos

Tema

Integruojama (dalykas,
klasės vadovas ar kt.)
Gamta ir žmogus
Gamta ir žmogus
Gamta ir žmogus
Gamta ir žmogus
Gamta ir žmogus
Gamta ir žmogus
Gamta ir žmogus
Gamta ir žmogus
Gamta ir žmogus
Gamta ir žmogus
Technologijos
Tikyba
Tikyba
Tikyba
Kūno kultūra

Matematika
Matematika
Lietuvių kalba
Informacinės technologijos
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Kuo toliau į mišk, tuo daugiau medžių
Miško paukščiai
Medis auga ilgai
Svoris ir masė
Šviesos spindulio kelionė
Kaip išgauti garsą?
Rūgštus kaip citrina
Kodėl kinta metų laikai?
Mėnulis – Žemės palydovas
Elektros krūviai
„Medžio raižyba“
„Kas yra šventumas. Visų šventųjų šventė, Vėlinės“
„Adventas, Šv.Kalėdos, Trys karaliai“
„Gavėnia, Šv. Velykos“
„Tradiciniai žaidimai“
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Erdvinių formų įvairovė. Skulptūra. Kaukės
Lietuvos etnokultūriniai regionai
Projektas „Pieno produktai ir grūdinės kultūros“
Tekstilės tradicijos ir jų vieta šiuolaikinėje aplinkoje
Matavimo vienetai. Matavimo prietaisai. Liaudiški
matai ir matavimo prietaisai
Įvairių tautų kalendorinių švenčių palyginimas
Audinių raštai
Iš viso valandų

Dailė
Geografija
Technologijos
Technologijos
Matematika

Tema

Integruojama (dalykas,
klasės vadovas ar kt.)
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Technologijos
Tikyba
Tikyba
Etika
Dailė
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Grybai
Augalai I
Augalai II
Maisto kelias virškinimo traktu
„Medžio raižyba ir tekinimas“
„Kas yra šventumas. Visų šventųjų šventė, Vėlinės“
„Gavėnia, Šv. Velykos“
„Šeima – tai vertybė“
Ženklai ir simboliai

Lietuvių kalba, užsienio kalbos
Informacinės technologijos
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Val.sk.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
16

Lietuvos dvarų pietų patiekalai
Tradiciniai tekstilės dirbiniai interjere
Etniniai papročiai ir moralė
Baltų kapai ir jų paslaptys.
Dvasinio gyvenimo atspindžiai
Lietuvos etnokultūriniai regionai
Iš viso valandų

Technologijos
Technologijos
Lietuvių kalba
Istorija
Istorija
Geografija

Tema

Integruojama (dalykas,
klasės vadovas ar kt.)
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Technologijos
Tikyba
Tikyba
Etika
Istorija
Geografija
Technologijos

Augalų vegetatyvinis dauginimas
Gyvūnų dauginimasis
Švara ir higiena
Prisitaikę prie aplinkos sąlygų
„Metalo kalyba“
„Kas yra šventumas. Visų šventųjų šventė, Vėlinės“
„Gavėnia, Šv. Velykos“
„Šeima – tai vertybė“
LDK visuomenė XVI a.
Lietuvos etnokultūriniai regionai
Konditerijos gaminių naujos ir tradicinės gamybos
technologijos
Apeiginiai valgiai
Drabužių atnaujinimo būdai, senąsias technologijas
pritaikant šiuolaikinės idėjos įgyvendinimui
Įvairių tautų papročių palyginimas
Iš viso valandų

Technologijos
Technologijos
Lietuvių kalba, užsienio kalbos

Iš viso 82 valandos:
5-6 kl. skiriama 52 val., 7-8 kl. skiriama 30 val.
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