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Astra PALDAVIČIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Klaipėdos lopšelis-darželis „Kregždutė“

Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“ bendruomenė vasario mėnesį pakvietė į kultūrinį renginį
„Lai skamba dainos Pamary“, skirtą etnografinių regionų metams paminėti. Renginiu siekta giliau
pažinti savo krašto, regiono tradicijas, kultūrinį paveldą, bendradarbiaujant su šeimomis ir kitomis
įstaigomis.

Renginį pradėjusi direktoriaus pavaduotoja ugdymui Astra Paldavičienė pakvietė prisijungti prie akcijos
„Lietuvai ir man“, skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti, ir nusipinti trispalves
draugystės apyrankes, jas ryšėti patiems ir dovanoti draugams, kaimynams. Draugystės apyrankės pynimu ir
dovanojimu išreiškiame dėmesį brangiems žmonėms, parodome pagarbą tėvynei.
Darželyje vykęs renginys buvo skirtas Klaipėdos kraštui, o tai – jūra ir marios, vanduo ir vėjas, žvejyba,
laivai ir žuvys. Visa tai atsispindi liaudies kūryboje. Iš dainų, sakmių tikėjimų ir padavimų mes mokomės
kalbos gražumo, išraiškos taupumo, stipriau pajaučiam Pamario kraštovaizdį, susipažįstame su žvejiška
gyvensena.
Klaipėdos krašto dainas atliko darželio pedagogių ansamblis ir darželio ugdytiniai. Skambėjo dainos: „Ant
atbėga laivužis“, „Ei liustas rundas“, „Išėjo tėtužis ant ūlyčiuos“, „Taiso giružėje“, „Išėjo Cibitis medžioti“.
Šokant ratelius „Kiškelis“, „Garnių polka“ ugdytinio tėvelis grojo armonika, o mama pritarė būgnu. Meninio
ugdymo mokytojai Žibutei Kazlauskienei skambinant kanklėmis, vaikai suko ratelius „Abrūsai“, „Žuvininkai
mes esme“.
Ugdytinio mama, dirbanti meno vadove Klaipėdos etnokultūros centre, supažindino vaikus su Klaipėdos
krašto apranga nuo XVIII a. iki XVIX a.. Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos profesijos mokytoja

Aldona Musteikienė su mokinėmis prieš renginį supynė mergaitėms Klaipėdos krašto kasas. Pasirodo,
senovėje kasos būdavo pinamos šeštadieniais ir laikydavosi visą savaitę.
Svečiams teko minti Klaipėdos krašto mįsles: „Marių panos, šilkų kasos, pančiakos vandeny mirks. Kas?“
(nendrės), „Lyber leiber trumpakojis, dieną naktį nemiegojęs. Kas?“ (laikrodis) ir kt.; klausytis sakmės „Keturi
broliai vėjai“.

Šventės puikią nuotaiką kūrėme visi kartu: vaikai, tėvai, pedagogai ir, žinoma, gausiai susirinkę svečiai. Visi
kartu šokome skambant garnių polkai, o prisišokę vaišinomės lietuvių liaudies patiekalais.

