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RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS  VAIKŲ 

VIRTUALAUS  KŪRYBINIO  PROJEKTO 

„PAVASARIO ŠAUKLIAI “ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualaus  kūrybinių darbų  

projekto  „Pavasario šaukliai“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, projekto 

sąlygas, organizavimą ir veiklą. 

2.  Projekto organizatorius - Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“, R. Kalantos g. 118, LT – 52346, 

Kaunas, tel.: 8 (37) 456733. 

3. Projektas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytų sąlygų. 

4. Projekto koordinatoriai Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita 

Malinauskienė  (+37068265649),  logopedė  metodininkė Daiva Kiškienė (+37062075817), vyresnioji 

mokytoja  Marina Bučinskienė (marina294@yahoo.com,  +37065572971). 

5. Informacija apie projektą ir nuostatai skelbiami Kaunos lopšelio-darželio „Šilelis“ interneto 

svetainėje www.sileliskaunas.lt 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Projekto tikslas -  padėti vaikams pažinti, saugoti, gerbti ir puoselėti gyvąją gamtą; sužinoti kuo 

daugiau apie Lietuvos paukščius, aptarti paukščių vietą eko sistemoje; formuoti vertybines nuostatas 

gamtos atžvilgiu,. 
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7. Projekto uždaviniai:  

• Skatinti atpažinti parskrendančius paukščius; 

• Plėsti vaikų žinias apie Lietuvoje esančius paukščius: ieškoti bei rinkti informaciją apie 

paukščius knygose, žurnaluose, enciklopedijose; 

• Turtinti žodyną, lavinti kalbą,  atmintį; 

• Plėtoti vaikų kūrybinius gebėjimus, saviraišką. 
 

III SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIAI 

 

8. Projekte kviečiami dalyvauti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai. 

9. Ugdytinius projektui ruošia mokytojai, jų tėvai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, meninio 

ugdymo mokytojai, kiti bendruomenės nariai. 

 

IV SKYRIUS 

VIRTUALAUS KŪRYBINIO PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10. Užpildytą dalyvio anketą (priedas Nr.1) prašome pateikti iki kovo 1d. el. paštu 

marina924@yahoo.com. Informaciją telefonu 865572971 teikia vyresnioji mokytoja Marina 

Bučinskienė. 

11.  Gavus užpildytą dalyvio anketą, būsite pakviesti prisijungti prie bendros projekto dalyvių grupės 

socialinio tinklo Facebook  sukurtoje paskyroje  „Pavasario šaukliai“. 

12. Projekto metu ugdytiniams sudaromos sąlygos per įvairias veiklas susipažinti su parskrendančiais 

į Lietuvą paukščiais. Kovo 10 d. Lietuvoje minima Keturiasdešimties paukščių diena, simbolizuojanti 

paukščių parskridimą. 

13. Projekto dalyviai (ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai) pasirenka vieną iš pavasario 

šauklių (paukštį) ir jį pristato pasirinkta forma -  kūrybiniu meniniu darbu (piešinys, aplikacija, molio   

ar kitų medžiagų dirbiniai ir kt.), paukščio pamėgdžiojimu (muzikinė ar teatrinė  improvizacija ir kt.).  

14. Atliktą veiklą nufotografuoja ar nufilmuoja ir įkelia į Facebook grupę “Pavasario šaukliai”, 

aprašyme nurodant  įstaigos pavadinimą, pristatomo paukščio pavadinimą, mokytojo vardą ir pavardę, 

vaiko vardą ir amžių iki kovo 31d. 

15. Dalyvaujančios įstaigos atsakingos už tėvų sutikimą fotografuoti ar filmuoti ir naudoti medžiagą 

viešoje erdvėje. 

V  SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
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16. Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstas nuotraukas ar nufilmuotą medžiagą naudoti elektroninėje 

erdvėje. 

17. Organizatoriai turi teisę pildyti ir keisti kūrybinio projekto nuostatus (apie pakeitimus 

informuojant kiekvieną įstaigą). 

18. Projekto organizatoriai iš pateiktų darbų nuotraukų ir aprašymų sukurs virtualų nuotraukų albumą 

ir patalpins  Kauno lopšelio-darželio ,,Šilelis” internetinėje svetainėje www.sileliskaunas.lt. Paroda 

vyks nuo 2022 m. balandžio 4 d. iki 2022 m. gegužės 5 d. 

19. Projekto organizatoriai  įsipareigoja projekto dalyvių pažymas bei padėkas patalpinti Facebook 

grupėje „Pavasario šaukliai“  iki 2022 m. balandžio 4 d. 

_________________________________________ 
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                                                                     Respublikinis  ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

                                                                              amžiaus vaikų virtualus kūrybinis projektas 

                                                                                 „Pavasario šaukliai“ 

Priedas Nr.1 

 

 

                                          DALYVIO ANKETA 

 

Vaiko/ autoriaus vardas, pavardė, amžius  

Pedagogo vardas ir pavardė  

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Pedagogo elektroninis paštas  

Kūrybinio darbo pavadinimas   

 

 

 

 

 

 


