Dalyvavimas Baltijos jūros projekte
Prisiminkime savo vaikystę ir pažvelkime į savo vaikus: drąsiai galime teigti, jog visi
vaikai kuo nors aistringai domisi. Mano dukra Salomėja „apsėsta“ meilės gamtai. Kiekvienas gyvis
ir augalėlis verti didžiausio jos dėmesio ir šilumos. Todėl pradėjus lankyti „Verdenės“ gimnaziją
pačios pirmosios dienos buvo įsimintinos ne tik dėl daugybės naujovių, pasikeitusio gyvenimo
ritmo, bet ir todėl, kad gretimame mokytojos ekspertės D. Savičienės kabinete yra gyvasis
kampelis. O čia gyvena puikūs didžiuliai tarakonai, su kuriais mano mergaitė tuojau susidraugavo.
Salomėja su kitais savo klasės mokiniais buvo pakviesta dalyvauti Baltijos jūros projekte.
Puikiai prisimenu tą dieną, kai dukra parsinešė namo segtuvą su gamtos stebėjimo lapais ir ėmė
pasakoti, ką jie šiame projekte numato veikti, kokie darbai jų laukia. Na, o kai pabuvojo miške,
stebėjo medžius, žirginėlius, o, svarbiausia, valė inkilus, teigiamų emocijų užteko ne vienai dienai.
Įspūdžius pasakojo su tokiu užsidegimu, jog jaunesnę dukrelę, dar darželinukę, kitą dieną turėjau
vežti į mišką stebėti ateinančio pavasario ženklų.
Vėliau, kuomet dalyvaujantys projekte vaikai klausė paukščių balsų, sužinojo paukščių
pavadinimų, kai buvo paaiškinta, kaip reikia žieduoti paukščius, pokalbių apie gamtą pas mus, prie
vakarienės stalo, užteko ne vienam vakarui. Jaunesnioji dukrelė nekantrauja eiti į mokyklą, kad
galėtų pasigirti tokia pačia veikla, pasididžiuoti, jog jau daug išmano. Visa mūsų šeima myli gamtą,
stengiamės ją tausoti, gyventi ekologiškai (į mišką vykstame ne tik pasigardžiuoti kepsniais su
laužo kvapu), tačiau vargu ar galėtume suteikti tiek profesionalių žinių, taip uždegti dar giliau
domėtis aplinka ir saugoti gamtą. Gerai, kad gimnazija dalyvauja tokiame projekte, kad vaikams yra
galimybė geriau pažinti juos supančią aplinką, negana to, pradinukai, dalyvaudami tokioje veikloje,
patys pasijunta mokslininkais.
Dabar su nekantrumu laukiame gegužės mėnesio, kuomet vaikai patys turės galimybę
žieduoti paukščius. Manau, kad ši patirtis išliks ilgam ir suteiks vaikams ne tik gamtamokslinių
žinių, bet ir daug mielų prisiminimų.
1 b klasės mokinės Salomėjos mama Lina, balandžio 14 d.

