Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras

Kultūros pasas (visiems Lietuvos moksleiviams)
Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo
ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems
atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.
Registruokitės sistemoje: www.kulturospasas.emokykla.lt
Pavadinimas

"Gyvūnai. Būk
atsakingas!"
(Ilona Sakalauskienė)

V. Kavaliauskienės
katinų muziejuje.
(Asta Sipavičienė)

"Kuriame
florariumą".
(Inga Ivanauskienė)

„Kuriame
Žemės meną“.
(Inga Ivanauskienė)
Vyksta lauke.

Aprašymas

Edukacijos paskirtis – vaikų sąmoningumo ir vertybinių nuostatų (atsakomybės,
empatijos, pagarbos) ugdymas auginant naminius egzotinius gyvūnus ir jais rūpinantis.
Atsakingas žmogus - kultūringas žmogus. Mokiniams bus pristatomos atskiros gyvūnų
grupės (ropliai, graužikai, paukščiai, vabzdžiai), įvardijant jų fiziologinius poreikius,
gyvenimo trukmę bei pademonstruojant jų auginimui reikalingas priemones, įrangą.
Skirta 1-4 klasių moksleiviams.
Trukmė 45 min.
Kaina - 2,40 Eur.
Vaikų skaičius 10-30 vaikų.
Edukacijos teikimo laikotarpis: 2020-01-01–2022-12-31.
Suplanuota pravesti 20 edukacijų.
Vaikai bus supažindinami su V. Kavaliauskienės katinų muziejumi, jo įkūrėja,
muziejaus eksponatais, istorija, su muziejuje gyvenančiomis katėmis. Dalyviai
supažindinami ir su kitais ,,Gyvūnijos sodo“ egzotiniais gyvūnais Tikslas: ugdyti
mokinių kultūrinį sąmoningumą, ugdyti asmenybę, suvokiančią atsakomybės jausmą,
skatinti meilę ir globą auginamiems gyvūnams. Užsiėmimų metu vaikai susipažintų su
pagrindiniais kačių ir įvairių egzotinių gyvūnų laikymo ir priežiūros principais, su jų
gyvenamąja aplinka, taip pat su jų laukiančiais iššūkiais ir atsakomybe prieš įsigyjant
augintinį ir rūpinantis juo vėliau.
Skirta 1-5 klasių moksleiviams.
Trukmė - 45 min.
Kaina - 4,40 Eur.
Vaikų skaičius 10-30 vaikų.
Edukacijos teikimo laikotarpis: 2020-01-01–2022-12-31.
Suplanuota pravesti 40 edukacijų.
Edukacijos metu mokiniai susipažins su madingu interjero dizaino sprendimu florariumu, kuris yra tarsi maža ekosistema, reikalaujanti atitinkamo dėmesio ir
priežiūros. Kiekvienas mokinys susikurs savo florariumą, panaudodamas tiek augalus,
tiek gamtines medžiagas ar kitas dirbtines dekoro detales, medžiagas. Edukacija ugdys
mokinių kūrybines galias, stiprins atsakomybę už savo veiksmus.
Skirta 1-4 klasių moksleiviams.
Trukmė - 45 min.
Kaina - 2,40 Eur.
Vaikų skaičius 10-30 vaikų.
Edukacijos teikimo laikotarpis: 2020-01-01–2022-12-31.
Suplanuota pravesti 15 edukacijų.
Ugdytiniai bus supažindinti su Žemės menu, kaip postmodernizmo meno srove,
vedančia dialogą tarp gamtos ir žmogaus, ugdančia žmogaus ekologinį sąmoningumą.
Ugdytiniams bus sudarytos sąlygos įsižiūrėti, įsiklausyti į gamtą, pasijusti jos dalimi,
ja grožėtis, puoselėti ir globoti.
Skirta 1-4 klasių moksleiviams.
Trukmė – 45 min.
Kaina - 2,40 Eur.
Vaikų skaičius 10-30 vaikų.
Edukacijos teikimo laikotarpis: 2020-01-01–2022-12-31.
Suplanuota pravesti 15 edukacijų.

„Katinų
karalystėje“ (1-5
kl.) (Nuotolinė
paslauga)

Programa skirta įvairaus mokyklinio amžiaus mokiniams.
Užsiėmimo metu mokiniai bus supažindinami su atvirukų atsiradimo istorija, jų
kūrimo būdais. Mokiniai atliks praktinę užduotį, kūrybiškai ir išradingai
panaudodami pasirinktas antrines bei gamtines medžiagas. Eksperimentuodami bei
ieškodami naujų raiškos būdų, įvairiomis priemonėmis kurs sveikinimo atviruką, taip
pat praplės savo akiratį, ugdys supratimą apie meną, ekologiją ir tvarų vartojimą.
Trukmė 45 min.
Kaina - 2,40 Eur.
Vaikų skaičius 10-30 vaikų.

