ŠIAnDIEn
SKAItyKItE:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

3 p.
Steigs naują apdovanojimą
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Salantai: parke apsigyveno naujos skulptūros –

Trečiadienį vyko išplėstinis Savivaldybės tarybos Kultūros, sporto
ir jaunimo reikalų komiteto posėdis. Jame dalyvauti pakviesti ir
kitų Tarybos komitetų pirmininkai arba jų atstovai. Posėdyje priimtas sprendimas įsteigti apdovanojimą ar premiją, kuria galėtų
būti apdovanoti rajonui nusipelnę
įvairių profesijų atstovai.

13 p.
Edvardas Petrauskas –
Europos čempionas

Žiemos sodui – Oginskio polonezas
Aistas MENDEIKA

Šiemet Kretingos muziejaus Žiemos sodas švenčia 30 metų savo atgimimo
jubiliejų. Vakar atidaryta
paroda „Grafų Tiškevičių
Žiemos sodo istorija“, pasakojanti apie unikalios,
garsios ne tik Lietuvoje,
bet ir Europoje, augalų karalystės istoriją.
Kretingos muziejaus Žiemos
sodo istorija gausi įvairiais įvykiais, daug kartų keitėsi jo paskirtis. Apie tai pasakojama ką
tik išleistame lankstinuke. O
parodoje muziejaus lankytojams
pateikiamos praeitį primenančios fotografijos, įvairių leidinių
publikacijos apie Žiemos sodą.
Parodos „Grafų Tiškevičių
(Nukelta į 7 p.)

Lenkijoje vyko Europos jaunučių kiokušin karate čempionatas, kuriame Lietuvos rinktinės garbę gynęs kretingiškis
Edvardas Petrauskas iškovojo
aukso medalį.

ORAI

Unikali, ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje garsi augalų karalystė švenčia 30 metų atgimimo jubiliejų.

Aisto Mendeikos nuotr.

Skaičiuos laiką iki valstybės jubiliejaus

Kęstutis GABŠYS

Šią savaitę Kretingoje pasirodė pirmieji Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį minintys ženklai ir simboliai.
Kretingos rajono savivaldybė prisijungė prie Prezidentūros iniciatyvos ir ėmė skaičiuoti laiką, kiek dienų, valandų, minučių ir sekundžių liko iki šios svarbios valstybei
sukakties.

Elektroninis laikrodis rodo, kiek laiko liko iki 2018-ųjų vasario 16
dienos 12 valandos 30 minučių, kuomet, istorikų teigimu, ir buvo
priimtas šis istorinis sprendimas. Kretingoje laikrodis veikia savivaldybės pastate esančiame informaciniame monitoriuje bei Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje.
Savivaldybės atstovė ryšiams su visuomene Gintarė Benaitytė informavo, kad Prezidentūros interneto svetainėje yra nuoroda, kurią
galima įdiegti į bent kurią interneto svetainę ar paskyrą socialiniame tinkle. „Prie šios iniciatyvos gali prisidėti visos Kretingos rajono
organizacijos ar privatūs asmenys“, – sakė G. Benaitytė.
Savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Domarkas
pažadėjo, kad artimiausiu metu toks ekranas bus pakabintas Kretingos turizmo informacijos centre ir laiką, likusį iki valstybės gimtadienio, galės matyti daugiau kretingiškių ir miesto svečių.

KALENDORIUS

46 metų savaitė
Saulė teka 7.52 val.,
leidžiasi 16.14 val.
Dienos ilgumas 8.22 val.
Delčia (dylantis)
29 mėnulio diena
Elektroninis laikrodis rodo, kiek laiko liko iki 2018-ųjų vasario 16 dienos, kai švęsime Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį.

ŽODIs ŽvIRbLIU IŠLeKIA...:

„Kol kas organizmo pritarimo
nejaučiu“, – taip siūlomus Kretingos rajoną reklamuo-

3

Kaina 0,35 €

ŠIAnDIEn – debesuota su pragiedruliais,
lietus. Vėjas pietvakarių,
pietų, 7-15 m/s. Oro temperatūra dieną iki 7, naktį – iki 5 laipsnių šilumos.
RytOJ – debesuota
su pragiedruliais, lietus.
Vėjas pietų, pietvakarių, 5-11 m/s. Oro temperatūra
dieną iki 6, naktį – iki 3 laipsnių
šilumos.
PORyt – debesuota
su pragiedruliais, galimi
krituliai. Vėjas šiaurės,
šiaurės vakarų, 3-10 m/s. Oro
temperatūra dieną iki 5, naktį –
iki 1 laipsnio šilumos.

jančius šūkius vertino meras Juozas Mažeika.

VARDADIENIAI
ŠIAnDIEn – Salomėja, Ginvydas, Ginvydė, Otonas, Romanas, Otas, Vestina
RytOJ – Matilda, Dainotas,
Rimgaudė, Dainius
PORyt – Feliksas, Jovydas,
Vaidvilė, Laimis

Dienos sentencija
Niekas negali priversti jūsų
pasijusti prastesniais už kitus
be jūsų pačių sutikimo.
E. RUZVELT

Švyturys
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Patirties sklaida

Pasidalijo idėjomis, kaip ugdyti kalbą

Laima STONKUVIENĖ

Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ trečiadienį buvo susirinkę rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei meninio ugdymo pedagogai. Įstaigoje surengta
metodinė diena „Idėjos, skatinančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų žodinę raišką“.
Metodinės dienos dalyviai stebėjo atviras veiklas „Aktyviųjų
metodų taikymas ugdant vaikų
kalbinius gebėjimus“, „Sakytinės kalbos ugdymas – kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo
priemonė“, klausėsi pranešimų
apie sakytinės kalbos ugdymo
aktualijas ir būdus, vaikų žodinę raišką skatinančius metodus
vaikų muzikinėje veikloje, žiūrėjo teatralizuotą pasaką „Katės
namai“, kurią su priešmokyklinio ugdymo grupės vaikais parengė priešmokyklinio ugdymo
pedagogės Birutė Perkumienė
ir Ella Maleckienė bei meninio ugdymo mokytoja Daiva
Samalienė.
„Tokios metodinės dienos,
kai pedagogai dalijasi gerąja patirtimi, yra tradicinės,
per mokslo metus tokių būna
mažiausiai dvi, – „Švyturiui“
sakė lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė Birutė Evaltienė. – Šia metodine diena mūsų
bendruomenė pradėjo minėti
modernios Lietuvos 100-metį
– pristatėme sėkmės istorijas
siekiant ugdymo kokybės. Šis

(Atkelta iš 1 p.)

Žiemos sodo istorija“ atidarymo
metu Kretingos muziejaus direktorė
Vida Kanapkienė trumpai papasakojo apie sodo atkūrimo rūpesčius,
pagerbė daug triūso atidavusius ir
dabar atiduodančius darbuotojus,
kuriems ir žiemą, ir vasarą tenka
dirbti išskirtinėmis tropinėmis sąlygomis. Mat daugumos Žiemos sode
puoselėjamų augalų gimtinė yra tolimuosiuose šiltuosiuose kraštuose
– Indijoje, Indonezijoje, Brazilijoje,
Afrikos, Meksikos dykumose ir t. t.
V. Kanapkienė dėkojo daug pastangų kuriant parodą įdėjusioms
muziejaus darbuotojoms Jolantai
Klietkutei, Jurgitai Tertelienei, jas
konsultavusiam Juliui Kanarskui
už triūsą. Jų dėka lankytojai dabar
gali gauti išsamią informaciją ir apie
Žiemos sodo gyvavimo pradžią, ir
apie vėlesnį laikotarpį. Sode buvo
įsikūrusios ir arklidės, ir sandėliai,
sovietmečiu, kai grafų Tiškevičių
dvare įsikūrė technikumas, jame
moksleiviai žaisdavo krepšinį. Beje,
pirmuosius augalus atgimusiame
Žiemos sode pasodino tuomečio tarybinio ūkio-technikumo
dėstytojai.
Parodoje lankytojams pateikiama
daug unikalių fotografijų, kuriose
užfiksuotos Žiemos sodo akimirkos
ne pačiu sėkmingiausiu laikotarpiu.
Jose galima pamatyti ir sovietmečiu

laikmetis pilnas informacinių tehnologijų, kurios užgožia mažojo ugdytinio kalbą,
tad puikiai suprantame, kokia svarbi ikimokykliniame ir
priešmokykliniame amžiuje
yra vaikų žodinė raiška. Kalbėtis su vaikais kuo daugiau
stengiamasi per visas veiklas,
ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse net rengiami teatriukai,
o per teatrinę veiklą kalba itin
lavėja“.
Pasak direktorės, greitai prabėgantys ikimokykliniai metai
žmogaus gyvenime nepaprastai
svarbūs, gal net patys svarbiausi. Kokybiškas ugdymas ankstyvuoju laikotarpiu turi didžiausios įtakos vaikų pažintinei,
socialinei, emocinei, fizinei ir
kalbinei raidai. Vaikams, kurie
kasdien susiduria su naujomis
užduotimis, būtina parama iš jų
aplinkos.
„Atsižvelgdami į kiekvieno
vaiko unikalumą bei poreikius, užtikrindami saugią, ugdymą (si) skatinančią aplinką,
siekiame, kad vaikas plėtotų
individualias fizines, sociali-

nes, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias,
pažintų ir išreikštų save; pozityviai bendrautų ir bendradarbiautų su suaugusiaisiais
ir vaikais, mokytųsi spręsti
kasdienes problemas. Skatiname vaikus aktyviai dalyvauti
ir kūrybiškai išreikšti save šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos
bendruomenės gyvenime; kad
jie mokytųsi pažinti ir veikti,
samprotautų apie tai, ko išmoko, numatytų tolesnės veiklos
žingsnius; ugdytųsi atsakomybės ir pareigos jausmą. Šiandien turime kuo pasidžiaugti
– mūsų vaikai gražiai kalba,
sklandžiai dėsto mintis, yra
labai kūrybingi, o tai – nuoširdaus auklėtojų, logopedų
ir meninio ugdymo pedagogų
bendro darbo vaisius“, – kalbėjo B. Evaltienė.
Baigiantis metodinei dienai,
jos dalyviai pasidalijo įspūdžiais,
išsakė nuomones, pastebėjimus,
kaip per įvairias veiklas – pažinimo, sporto, sveikatos, meninę
ir kt. – ugdymo kokybę gerinti
dar labiau.

„Žilvičio“ bendruomenės organizuotos metodinės dienos veiklas įdėmiai
stebėjo kolegės iš kitų rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigų.

Atvirą veiklą priešmokyklinio ugdymo grupėje „Ežiukai“ vedusi pedagogė Birutė Perkumienė vaikams išdalijo klevo lapus su raidėmis. Šie turėjo
pasakyti, kokia tai raidė, ir sugalvoti ja prasidedantį žodį.
Aisto Mendeikos nuotr.

Žiemos sodui – Oginskio polonezas

Apie Žiemos sodo atkūrimo rūpesčius papasakojo muziejaus direktorė
Vida Kanapkienė.

buvusius griuvėsius, ir krepšinį žaidžiančias merginas, ir vėliau pradėtus sodo restauravimo darbus. Fotografijos surinktos ne tik iš Kretingos
muziejaus fondų, bet ir iš kitų šalies
archyvų. Pasak parodą rengusios J.
Klietkutės, nemažai fotografijų į muziejų atnešė ar atsiuntė ir gyventojai,
sužinoję apie rengiamą parodą.
Po parodos atidarymo ceremonijos muziejaus lankytojai buvo pakviesti pasigėrėti teatralizuota programa „Tėvynei skiriu turtus, darbus
ir gyvenimą“. Tai – dalis Kretingos
dvaro menų festivalio „Mėnuo su

žvaigžde čia būti norėjo“. Programoje dalyvavo aktorė Virginija Kochanskytė, dainavo operos solistė
Giedrė Zeicaitė, fortepijonu grojo
Šviesė Čepliauskaitė.
Renginyje, skirtame kultūros
puoselėtojams, kūrėjams kunigaikščiams ir grafams, skambėjo ne tik
garsusis „Oginskio polonezas“, bet
ir kiti Mykolo Kleopo Oginskio
kūriniai.
Šiuo metu Kretingos muziejuje
taip pat veikia Žiemos sodo atkūrimo 30-mečiui skirta respublikinė
pradinių klasių mokinių piešinių

www.svyturiolaikrastis.lt

Parodos atidarymo proga muziejaus lankytojams dovanota teatralizuota programa.

paroda „Muziejaus duris pravėrus“. Šiuo metu vyksta konkursas,
kuriame kviečiamos dalyvauti
visos šalies mokyklos, gabių ir talentingų vaikų ugdymo projekto
„Respublikinė pradinių klasių mokinių gabumų ugdymo akademija
„Smalsutis“ dalyvės. Konkurso
nugalėtojai bus apdovanoti gruodžio 1-ąją. Jo rengėjai – Kretingos
muziejus bei Kretingos Marijono
Daujoto pagrindinė mokykla.
Kitoje salėje lankytojams siūloma pasigrožėti Kurmaičių pradinės mokyklos mokinukų kartu su

mokytojais bei tėveliais sukurtais
darbais, skirtais Piliakalnių metams paminėti. Šiemet Kurmaičių
pradinė mokykla pakvietė Skuodo,
Rietavo, Kretingos mokymo įstaigų pradinukus į konferenciją „Nuo
piliakalnio ant piliakalnio“. Pradinukai įgyvendino projektą „Nuo
piliakalnio ant piliakalnio – būk
gidas savo šeimai“, kurio metu lankė piliakalnius, domėjosi jų istorija,
fotografavo. Vėliau kartu su tėveliais
iš įvairių medžiagų kūrė pilių maketus, kurie dabar eksponuojami
Kretingos muziejuje.

Švyturio laikraštis

