Žmonės po truputį pradeda puošti savo namus...Visi tik ir kalba apie dovanas, šventes, džiaugiasi
krentančiomis snaigėmis.
Šventinė aplinka ir nuotaika paskatino imtis projekto „All that matters at Christmas“, tam, kad
sužinotume, ką ketvirtokams reiškia Kalėdos, kaip jas švenčia.
Projektas vyko sklandžiai. Vaikai noriai įsitraukė į pamokų veiklas ir aktyviai dalyvavo. Projekto
pradžioje išsikelti uždaviniai įgyvendinti 100%. Daugiausia teigiamų emocijų sukėlė nuotraukų
pristatymas ir grupinis darbas. Kitais metais organizuojant projektą, norėtųsi įtraukti daugiau
mokinių į projektą, nes šiemet nuotraukas atsinešė ir pristatyti jas norėjo ne visi mokiniai. Projektui
vykdyti buvo pasirinkti tinkami metodai. Su projekto galutiniu rezultatu tėvai supažindinti per
TAMO el. dienyną.
Projekto metu su ketvirtų klasių mokiniais klausėmės ir aptarėme kalėdinę istoriją „It‘s Christmas“.
Taip pat pamokų metu dainavome kalėdines daineles „We wish you a merry Christmas“, „Jingle
bells“, „Last Christmas“. Gaminome kalėdinius atvirukus draugams ir metėme į susitaikymo paštą –
juk Kalėdos – stebuklų, vilties ir susitaikymo metas!
Per kitas projekto pamokas gaminome kalėdinius žaisliukus ir angeliukus klasės eglutei papuošti,
karpėme snaiges, atlikome užduotis, kur reikia atlikus matematinį veiksmą nuspalvinti nurodyta
spalva, tuo pačiu pasikartodami ir spalvų pavadinimus. J Spalvinome kalėdines kojines su savo
vardo raidėmis, dėliojome žiemos dėlionę, sužinojome įdomių faktų apie Kalėdų šventimą.
Paskutinę projekto pamoką vainikavo grupinis darbas „All that matters at Christmas“. Mokiniai į
pamoką atsinešė nuotraukų šiomis temomis:
*

Winter activities;

*

We love celebrating at Christmas;

*

We love Christmas holiday;

*

Family photo at Christmas;

*

Important people;

*

Dressing up for Christmas is fun;

Kiekvienas mokinys trumpai papasakojo apie savo atsineštą nuotrauką.
Artėja gražiausios metų šventės – Šv. Kalėdos. Visi šeimos nariai grįžta namo švęsti gražiausių
metų švenčių, pabūti drauge, pabendrauti. Puoštis pradeda miestas, parduotuvės... Žmonės po
truputį pradeda puošti savo namus...Visi tik ir kalba apie dovanas, šventes, džiaugiasi krentančiomis
snaigėmis.
Šventinė aplinka ir nuotaika paskatino imtis projekto „All that matters at Christmas“, tam, kad
sužinotume, ką ketvirtokams reiškia Kalėdos, kaip jas švenčia.

