
PATVIRTINTA 

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus 

2022 m. spalio 28 d.  įsakymu Nr. V-374 

 

 

KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 5–10 KLASIŲ MOKINIŲ  

RUSŲ (GIMTOSIOS IR UŽSIENIO) KALBOS PRAKTINIO PROJEKTO  

„LITERATŪRINĖ UOGIENĖ“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–10 klasių mokinių rusų kalbos praktinio 

projekto „Literatūrinė uogienė“ (toliau – projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, 

uždavinius, organizavimą, darbų pateikimo formą.  

2. Projektą organizuoja rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos mokytojų metodinis būrelis. 

Projekto koordinatorė: Kauno Juozo Urbšio progimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė Ala 

Kakoškina. 

3. Projekto partneris – Kauno švietimo inovacijų centras (toliau – KŠIC).  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Projekto tikslas – ugdyti mokinių komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo 

kompetenciją.  

6. Projekto uždaviniai: 

6.1. domėtis kultūriniais reiškiniais; 

6.2. įgyvendinti  įtraukiojo ugdymo principus; 

6.3. kūrybiškai įgyvendinti sumanymus, naudoti įvairias priemones. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

7. Projekto dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų 5–10 klasių mokiniai, mokytojai, 

mokinių tėvai. 

 

IV SKYRIUS 

INTEGRACIJA 

 

8. Tarpdalykinės integracijos galimybės: gamta ir žmogus/biologija (obuolių nauda 

organizmui ir t.t.); istorija (istoriniai faktai ir t. t.); lietuvių kalba (vertimai, kūryba); dailė 

(iliustracijos, priešiniai, logotipai); informacinės technologijos (uogienių etikečių gamyba); 

technologijos (uogienės gamyba); teatras (A. Čechovo pjesių pastatymai Lietuvos teatrų scenose ir 

t. t.) ir t. t. 

 



2 

 

V SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS 

 

9. Projektą sudaro penki etapai: 

I etapas – pažintis su žinomu rusų rašytoju A. Čechovu (susipažinimas su žinomo 

asmens biografija, kūryba); 

II etapas – uogienės virimas (mokykloje, namuose su šeima) pagal senovinį  

A. Čechovo šeimos receptą (1 priedas).  

III etapas – integracija su kitais dalykais (piešiniai, logotipai, vertimai, dalykinių žinių 

gilinimasis); 

IV etapas – gerumo pamoka (arbatos gėrimas, uogienės degustavimas su dalyvavusiais 

mokytojais, tėvais, projekto apibendrinimas neformalioje aplinkoje); 

V etapas – darbų (uogienės) nuotraukų paskelbimas Facebook platformoje. 

 

VI SKYRIUS 

DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

10. Projektas vyks 2022-11-10–2022-12-10. 

11. Paraiškos dalyvavimui konkurse teikiamos iki 2022 m. lapkričio mėn. 10 d. adresu 

fialocka@list.ru   

12. Paraiškoje būtina nurodyti mokyklos pavadinimą, projekto veiklų koordinatoriaus 

vardą, pavardę ir kvalifikacinę kategoriją.  

13. Projekto dalyvių darbų (uogienės) nuotraukas su projekto dalyvio kortele  

(2 priedas) atsiųsti iki 2022 m. gruodžio 10 d. adresu fialocka@list.ru Vienas konkurso dalyvis gali 

atsiųsti ne daugiau kaip tris nuotraukas. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Pažyma dėl dalyvavimo projekte ir dalyvių sąrašas bus paskelbtas Kauno švietimo 

inovacijų centro internetinėje svetainėje. 

15. Projekto darbų (uogienės) nuotraukos bus skelbiamos viešinamos socialinio tinklo 

Facebook paskyroje. 

16. Pateikdami darbus projekto dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui 

neatlygintinai suteikia projekto organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, 

platinti projektui pateiktus kūrinius, nuotraukas ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje. 

17. Kiekvienas dalyvis, dalyvaudamas konkurse, sutinka, kad jo meninis darbas galės 

būti panaudotas projekto organizatorių ir rėmėjų nekomercinėms reikmėms, nurodant informaciją 

apie autorių. 

   

  

mailto:fialocka@list.ru
mailto:fialocka@list.ru
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Projekto nuostatų 

1 priedas 

 

 

KAUNO MIESTO  BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 5-10  KLASIŲ MOKINIŲ  

RUSŲ (GIMTOSIOS IR UŽSIENIO) KALBOS PRAKTINIS PROJEKTAS  

„LITERATŪRINĖ UOGIENĖ“ 

 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ВАРЕНЬЕ» — 

 просветительский культурологический 

проект с элементами гастрономического 

шоу.  

 

Предлагаем приготовить варенье по старинному рецепту от Евгении Яковлевны 

Чеховой… 

Очень любили в семье Чеховых чаепития в своей усадьбе «Мелихово», на 

которых мать писателя, Евгения Яковлевна, всегда с гордостью выставляла «своё» варенье. 

Мать Антона Чехова обычно варила варенье не на кухне, а на свежем воздухе. 

Для этого в саду возле дома разжигали жаровню, а на нее устанавливали специальный 

медный таз с длинной деревянной ручкой: в нем ягоды и фрукты не пригорали и не 

приобретали неприятного привкуса. Евгения Чехова, мать писателя, готовила варенье из 

вишен и крыжовника, яблочное пюре, сливовое повидло. Рецепты собирал ее муж, Павел 

Чехов. В его поваренной книге сохранился способ приготовления одного из любимых 

лакомств Антона Чехова — яблочного варенья с корицей. 

 

Рецепт варенья: 

Взять сладкие яблоки, очистить их от кожицы, разрезать каждое пополам, 

вырезать семечки, бросая яблоки тотчас же в холодную воду. Вскипятить отдельно воду с 

куском корицы, опустить яблоки, дать им вскипать 2 раза, откинуть на решето, остудить. 

Прокипятить сироп из 1 1/2 или 2 фунтов
1
 сахара и 4 стаканов воды на 1 фунт яблок, 

опустить яблоки, варить на малом огне, пока не сделаются прозрачными, но чтобы не 

разварились; тогда вынуть их, сложить в банку, сироп же уварить до надлежащей густоты, 

остудить, залить яблоки.  

 

 

  

                                                 
1
 1 фунт = 409 граммов. 
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Projekto nuostatų 

2 priedas 

 

 

KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 5-10  KLASIŲ MOKINIŲ  

RUSŲ (GIMTOSIOS IR UŽSIENIO) KALBOS PRAKTINIO  PROJEKTO   

„LITERATŪRINĖ UOGIENĖ“ 

 

DALYVIO KORTELĖ 

 

Ugdymo įstaiga _______________________________________________________ 

 

Dalyviai _______________________________________________________ 
(klasė, amžius) 

 

Projekto veiklų 

koordinatorius _______________________________________________________ 
(mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija) 

 

 

Integracija _______________________________________________________ 
(dalykas(-ai)) 

 

 

Projekto vykdytojai  _______________________________________________________ 
(mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija) 

 

 _______________________________________________________ 
(mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija) 

 

 ______________________________________________________ 
(mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija) 

 

 _______________________________________________________ 
(mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija) 


