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Šio projekto tikslas - paskatinti 

vaikus labiau domėtis ne tik knyga, 

skaitymu, bet ir savo gimtuoju 

kraštu, bei istorija, prisiminti 

ryškias Dzūkijos krašto asmenybes. 

Projektas apėmė daug įvairių 

veiklų.



Mažasis A. Matučio festivalis rugsėjo 15 d.

Rugsėjo 15 d. popietę saulės spindulių nubarstytais rudens takais Alytaus Dzūkijos mokyklos 

mokiniai traukė poeto Anzelmo Matučio skulptūrų parkelio link.

Žymaus vaikų rašytojo parkelis pasitiko mokinius ir jų mokytojus muzikos ir gamtos garsais, 

spalvingais, mielais mokinių piešiniais, juosiančiais medžių kamienus.

Renginį, skirtą A. Matučio asmenybei ir kūrybai prisiminti, vedė 8 klasės mokiniai, kurie ragino 

dalyvius linksmai pašvilpauti, palakstyti, pameistrauti ir pasukti galveles viktorinoje. 

Mažajame A. Matučio festivalyje mokiniai galėjo rinktis veiklų saleles -tokias kaip viktorinos, sportinė

veikla, kūrybinė veikla.

https://projektasdzukija.blogspot.com/2020/10/mazasis-matucio-festivalis.html






Visų aštuonių pradinių klasių vaikai salėje po stulpelį skaitė  

A. Matučio eiliuotą pasaką „Drevinukas“. 







Muziejų lankymas

2-6 klasių mokiniai lankėsi 

rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo 

A. Matučio ir Alytaus kraštotyros 

muziejuose.





Buvo skatinama 

savanorystė

5 a klasė rudenį tvarkė 

A.Matučio parką



Mokiniai aplankė ir A. Matučio kapą. Sutvarkę 

kapavietę, pagerbdami poetą, vaikai uždegė 

žvakeles.



Susitikimas su iš Dzūkijos kilusiu poetu Dainium Gintalu 

Antrokai ir trečiokai klausėsi „Nykštukas nykštukui“ greitakalbės, 

spėliojo kiek begemotui metų ir sužinojo naujų faktų apie 

gyvūnus. Knygelę „Duokit kelią begemotui“ pristatė jos kūrėjas, 

poetas Dainius Gintalas.



Susitikimas su poete Laima Petroniene 

Kai psichologijos žinios susilieja su poezija, gimsta Socialinis 
Emocinis Ugdymas.
Poetė, rašytoja, psichologė Laima Petronienė su 6 ir 8 klasės 
mokiniais dalinosi savo kūryba, bei paskatino juos kurti, svajoti.



Bibliotekoje vyko Dzūkijos 

poetų ir rašytojų paroda



Išvyka į Dzūkijos nacionalinį parką.

Dzūkija. Gimtasis mano kraštas. Meilė jam. Meilė gimtinės istorijai, 
kultūriniam paveldui, meilė dzūkiškam žodžiui. Šias idėjas 
puoselėdami Dzūkijos mokyklos mokiniai, dalyvaujantys projekte ,,Čia 
- Dzūkija.
Čia - mano kraštas‘‘,
vyko į Dzūkijos nacionalinį parką.



Projekto emblema

Buvo paskelbtas konkursas projekto 

pagrindinei emblemai išrinkti.



5 klasių dailės darbeliai pagal A. Matučio kūrybą



Alytaus piliakalnis, vienas

gražiausių Dzūkijos istorijos ir

kultūros paminklų.

,,Čia Dzūkija. Čia mano kraštas!“

– su vėjo rudenišku gūsiu

nuvilnijo projekto šūkis...

Žygis senojo Alytaus gatvėmis 



Visi 5-8 klasių mokiniai ir jų mokytojai išvyko į žygį po Alytaus miesto

lankytinas vietas: miesto sodą, „Laisvės angelo“

paminklą, ,,Žaliąją“ gimnaziją, memorialą „Nurimęs varpas“, Mažąjį

Dailidės ežerėlį ir kita.

Klasių jaunieji gidai pristatė

aplankyto objekto ar vietos įdomiausius ir

prasmingiausius istorinius faktus.



Žygio kulminacija- Alytaus piliakalnis.

Renginio vedėjai priminė projekto veiklas, pasveikino visus

pasiekusius tikslą.


