Projekto vaiklos planas 2015-2016
Data
Rugsėjis
2015

Veikla
Projekto pristatymas darželio bendruomenei
Pedagogų susirinkimas
Tėvų susirinkimas
Video konferencija “Labas”
Pokalbis:
“Labas” lietuviškai ir angliškai.
Mes esame iš Lietuvos/We are from Lithuania
Mes gyvename Kaune/We live in Kaunas
Mūsų darželis yra Rokutis. Our school is Rokutis
Viso gero/Goodbye

Rezultatas
Nuotraukos ir pristatymo
medžiaga įkelti į
TwinSpace: Project
preparation
Video įkelti į TwinSpace:
Project preparation

Projekto susitikimas Rumunijoje
(Projekto koordinatorius ir darželio pirmų metų
koordinatorius)
Įkelti savo komandos logo
ir video į TwinSpace:
Project preparation

Spalis
2015

Projekto logo konkursas
Kiekvienas partneris vadovauja tarptautinei
komandai (viso – 6 komandos). Darželyje sudaryti
6 grupes ir priskirti po vieną kiekvienai komandai.
Komandos vadovai duoda užduotį sukurti logo
detalę. Iš visų gautų detalių suformuoja logo.
Video konferencijos metu balsuojame ir išrenkame
projekto logo.

Rugsėjisspalis 2015

TwinSpace – pabaigti pernai metų užduotis “We are TwinSpace: We are
partners” skyriuje. Supažindinti darbuotojus su
partners
įrankiais.

Lapkritis
2015

Unikalus muzikos instrumentas
Sukurti vaizdinę medžiagą (video ir nuotraukos)
apie kankles.
Sukurti viktoriną apie kankles.
Atsakyti partnerių viktorinų klausimus.
Išmokti folkloro dainelių akomponuojamų
kanklėmis. Jas nufilmuoti.

TwinSpace: Music –
national instruments
Music – folk songs

Gruodis
2015

Kalėdiniai sveikinimai
Vakai gamina atvirukus ir siunčia juos partneriams
(visą veiklą fotografuoti).
Photobabble – pasakyti ačiū partneriams.

TwinSpace: Christmas
Share photos and
Photobabble on TwinSapce

Padainuoti Din-di-lin (Jungle bells) lietuviškai ir
angliškai akompamuojant kanklėm.
Twinspace įkelti filmą ir lietuviškus/angliškus
žodžius.
Išmokti šią dainelę partnerių kalbomis. Mokantis
susisiekti su partneriais video konferencija ir
pasimokyti žodžius. Nufilmuoti.

TwinSpace: Music –
Jingle Bells
Original Jingle Bells:
daina lietuvių kalba
International Jingle Bells
– your school name: daina
partnerių kalbomis,
nuorodos ar nuotraukos iš
video konferencijų

Sausis 2016 Kanklės šiuolaikinėje muzikoje
Klausytis įvairių muzikos kūrinių
Vasaris
2016

Kvalifikacijos tobulinimo vizitas (Gvadelupė)
(14 dienų - 2 darželio pedagogai)

TwinSpace: Music – old
and modern
TwinSpace: Teacher
training

“Muzika ir šokis dalykiniam ugdymui”,
“Tarptautinio matmens integracija į ugdymo
procesą”.
Kovas
2016

Projekto daina
Išverčiame dainą į lietuvių kalbą. Vaikai išmoksta
dainuoti lietuviškai ir angliškai.
Akompanimentas – kanklės.

TwinSpace: Music –
Project song

Balandis
2016

Mokomės groti ir dainuoti
Gavę iš partnerių audio – mokomės jiems pritarti
kanklėmis ir kitais lietuviškais instrumentais.
Įrašome muziką ir nufilmuojame dainą.

TwinSpace: Music –
Project song

Gegužė
2016

Muzikos stovykla Danijoje (?)
TwinSpace: Music –
(5 dienos - 2 pedagogai ir 4 vaikai)
music camp
Vaikai dalyvauja muzikinėse veiklose.
Ataskaitinis koncertas vietos bendruomenei – vaikai
dainuoja išmoktas liaudiškas dainas atskirai bei
projekto dainą visi kartu.

Birželis
2016

Projektinis susitikimas Danijoje
(projekto koordinatorius ir darželio antrų metų
koordinatorius)
Tarpinė ataskaita

