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Virtualaus kraštotyrinio  projekto „Kiemo istorijos“ 

NUOSTATAI 

Klaipėda 
 

Tikslai:  

 susipažinti kaip kūrėsi vaikų bendruomenės gyvenamojoje vietoje  tėvų ar senelių vaikystėje ir 

patyrinėti specifinius sovietinės kasdienybės aspektus, kurie dabartiniams laikams nebūdingi, bei 

kiemą kaip socialinę ir kultūrinę aplinką; 

 Mokyti kraštotyrinio darbo pagrindų; 

 praplėsti mokymosi erdves supažindinant su nauju internetiniu įrankiu.  

Uždaviniai 

 naudojant pateiktus orientacinius klausimus, užfiksuoti tėvų ar senelių  vaikystės prisiminimus ir 

patirtis kieme, bei sukurti pasakojimą; 

 mokyti užrašyti atsiminimus, teisingai metrikuoti nuotraukas bei sudaryti šaltinių sąrašą; 

 pažintis su medžiagos dalijimosi įrankiu - Wakelet 

Laikas 

Projekto kūrybinis procesas vyks visą kovo mėnesį.  Darbai  WAKELET aplinkoje turi būti pateikti iki 

kovo 31 dienos. Virtualus darbų pristatymas ir dalyvių apdovanojimas  vyks balandžio 14 d.(tikslus laikas 

ir Zoom nuoroda bus atsiųsti dalyviams el.paštu). 

Dalyviai ir registracija 

 Kviečiami dalyvauti miesto mokyklų  8-11 klasių mokiniai. Mokytojas registruoja projekto dalyvius 

nurodant dalyvio vardą pavardę, mokyklą, klasę bei el.pašto adresą: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL1pAY4i3etVKb-

gfNlibW4drfEC1usEZwQrKGSn88G_OgrA/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL1pAY4i3etVKb-gfNlibW4drfEC1usEZwQrKGSn88G_OgrA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL1pAY4i3etVKb-gfNlibW4drfEC1usEZwQrKGSn88G_OgrA/viewform


Projekto eiga 

 Naudojant žemiau pateiktą klausimyną bei  tėvų ar senelių atsiminimus apie jų vaikystės kasdienybę kieme 

(žaidimus, bendravimą, santykius), sukurti  atsiminimų pasakojimą.  Kuriant pasakojimą, kuo plačiau ir 

išsamiau atsakyti į klausimus (klausimų numeracijos laikytis nebūtina), nuosekliai  ir vaizdžiai 

perteikti atsiminimus.  Atsiminimų vertę padidintų pridedamos fotokopijos su metrika (data, 

 vietovė, žmonių vardai ir pavardės, žaidimo pavadinimas ir kt.). 

 Darbą pateikti Wakelet aplinkoje naudojant savo vardą pavardę, mokyklos pavadinimą bei klasę: 

https://wakelet.com/i/invite?code=t3w8cddd   

 Pasiruošti darbą trumpai pristatyti  balandžio 14 d. virtualaus renginio metu. 

Informacija ir konsultacija: krastotyra.violeta@gmail.com, +370 650 70707 

Klausimynas 

1. Pateikėjo vardas, pavardė, gimimo metai, ryšys su šio darbo autoriumi, kokiame 

mieste/gyvenvietėje/kaime gyveno;  laikotarpis, apie kurį pasakoja? 

2. Kas prižiūrėjo vaikus po mokyklos (tėvai, seneliai, auklės, būdavo savarankiški)? 

3. Kaip vaikai judėdavo tarp namų, mokyklos, būrelių [raktas ant kaklo]? 

4. Kelerių metų išleisdavo į kiemą be tėvų priežiūros? 

5. Kaip atrodė kiemo žaidimų erdvės (smėlio dėžės, žaidimų/sportinių žaidimų aikštelės, suoliukai ir 

t.t.) 

6. Kokius žaidimus žaidė kieme? (pvz. indėnai, sekretai, gumytė, klasikai, kazokai-plėšikai [kazaki 

razbainiki], valgomas nevalgomas, peiliai, žiedo dalinimas, dramblys, tuku tuku, ali baba, chalu 

chala, kvadratas ir kt.) Aprašykite žaistus žaidimus. 

7. Kokius žaislus ar žaidimo priemones išsinešdavo į lauką?  

8. Ar statydavo palapines ("namus"), kokius žaidimus žaisdavo jose, kaip pasiskirstydavo 

vaidmenimis? 

9. Ar žaidė ir kokius žaidimus namo laiptinėje? 

10. Kokius žaidimus žaisdavo kieme žiemą? 

11. Kokias prisimena skaičiuotes (lietuviškai, rusiškai ar kt. kalba)? 

12. Kaip tėvai/mama kviesdavo iš kiemo (pvz. pavalgyti ar tiesiog namo)? 

13. Kaip vaikai kviesdavo į kiemą vieni kitus? 

14. Jei vaikas turėdavo  vakarietiškų daiktų -saldainių ar kramtomos gumos popierėlių, skardinių ar 

kt., ar jis buvo svarbus kiemo bendruomenėje? 

15. Ar tarp kiemo vaikų vyko dalinimasis trokštamais maisto produktais, pvz. saldainiais, kramtoma 

guma? 

16. Gimtadieniai ar kitos šventės kieme. 

17. Ar kiemas turėjo savo ribas, ar buvo nesutarimų su kitais kiemais, ar vyko kiemų karai? 

18. Kaip elgdavosi jei atsikeldavo naujas vaikas į kiemą?  

19. Ar kiemo draugystei buvo svarbi socialinė kilmė (vaikai iš kooperatinių namų, bendrabučių ir kt.), 

tautybė, amžius? 

20. Ar buvo paskirtos tėvų tam tikros pareigos, pvz. šiukšlių išnešimas ir šiukšlių mašinos laukimas? 

21. Koks buvo kaimynų bendravimas, ar eidavo vieni pas kitus į svečius? 

22. Darbo autoriaus vardas, pavardė, mokykla, klasė 
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