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ŠILALĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“ 

TARPTAUTINIO PROJEKTO 

 „KALĖDINIAI LINKĖJIMAI IŠ VISOS ŠIRDELĖS IR DARBŠČIŲ RANKELIŲ!“ 

NUOSTATAI 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tarptautinio projekto „Kalėdiniai linkėjimai iš visos širdelės ir darbščių rankelių!“ (toliau – 

Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, projekto organizavimo tvarką.  

2. Projektas skirtas Kalėdų šventės įprasminimui. Ikimokyklinio amžiaus vaikai dalyvaudami projekte 

ir kurdami proginius atvirukus kūrybiškai interpretuos žiemos šventės tematiką, eksperimentuos 

laisvai pasirinkdami grafinės ir spalvinės raiškos priemones, mišrias technikas, gamtines 

medžiagas.  

3. Projektą organizuoja Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Jovita 

Aužbikavičienė (tel. 862293674), Sigita Bartkuvienė (tel. 862038399), Kristina Kelpšienė 

(861676973), Monika Čapaitė (861116955), direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Ačė (tel. 

867342631). 

4. Tarptautinio projekto nuostatai skelbiami įstaigos internetiniame puslapyje  

http://www.silalesdarzelis.lt/ 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Projekto tikslas – paskatinti ugdytinius išreikšti savo meninės kompetencijos gebėjimus, kuriant  

proginius atvirukus kūrybiškai interpretuojant Kalėdų tematiką, eksperimentuojant bei laisvai 

pasirenkant grafines ir spalvines raiškos priemones, mišrias technikas. 

6.  Uždaviniai: 

6.1. Puoselėti ugdytinių ryšį, stengiantis sukurti kuo gražesnį darbelį. 

6.2.Plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios 

patirties sklaidą. 

6.3. Ugdyti vaikų vizualinę raišką, kūrybiškumą, originalumą, meninę kompetenciją.  

6.4. Mokyti vaikus kurti kūrybinius darbelius, piešinius, naudojant įvairias priemones, manipuliuoti 

meninėmis priemonėmis, kas suteiks vaikams laisvės pojūtį ir skatins sutelkti dėmesį.  

http://www.silalesdarzelis.lt/


6.5.Skatinti ugdytinius patirti daug naujų įspūdžių ir atradimų, siekiant sukurti kuo originalesnį 

darbelį.  

6.6. Lavinti vaikų smulkiosios  motorikos įgūdžius, rankų judesių koordinaciją. 

6.7. Skatinti ugdytinių pasitikėjimą savimi, kai jie patirs, jog gali patys pagaminti atviruką.  

 

III. PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Projekte kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, pedagogai. 

8. Projekto  „Kalėdiniai linkėjimai iš visos širdelės ir darbščių rankelių!“ rezultatas – atvirukas, susijęs 

su Kalėdų švente.  

9. Projektui pateikiami darbeliai gali būti atlikti bet kokia technika: akvarelė, guašas, kreidelės, 

spalvoti pieštukai, tušas ir kt. Darbeliai gali būti megzti, siūti, klijuoti ir pan. Gali būti kūrybinės 

kompozicijos sukomponuotos lauko erdvėje ar kieme, panaudojant įvairią gamtinę medžiagą, 

sniegą.  

10. Projektui sukurtus darbelius būtina nufotografuoti ir nuotraukas talpinti į projektui sukurtą virtualią 

uždarą Facebook grupę „Kalėdiniai linkėjimai iš visos širdelės ir darbščių rankelių!“. 

11.  Nuotraukos keliamos nuo 2022 m. gruodžio 5 d. iki  gruodžio 31 d. Pasibaigus projekto terminui, 

nuotraukų prašome nebekelti. 

12.  Įkeliant nuotrauką, viršuje būtina nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą, miestą, rajoną, vaiko 

vardą, pavardę ir mokytojo vardą, pavardę. 

13. Projekto  trukmė –  nuo 2022 m. gruodžio 5 d. iki  gruodžio 31 d. 

14. Visiems projekto dalyviams ir pedagogams bus išrašomos Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ 

direktoriaus padėkos bei pažyma apie dalyvavimą projekte (bus įkelta į uždarą Facebook grupę 

„Kalėdiniai linkėjimai iš visos širdelės ir darbščių rankelių!“. 

 

IV. ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS 

15. Projekto organizatorius Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“.  

Adresas: Kovo 11-osios g. 22, LT-75124 Šilalė 

                        Telefonas: (8 449) 74 496 

                        El. paštas: ziogelis@inbox.lt 

                        Interneto svetainė: www.silalesdarzelis.lt 

16. Kontaktiniai asmenys informacijai: tel. 862293674 (ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jovita 

Aužbikavičienė), tel. 862038399 (ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sigita Bartkuvienė). 

 

 

 

 

mailto:ziogelis@inbox.lt
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V.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Projekto organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose leidiniuose, erdvėse ir 

tinklalapiuose.  

18. Projekto dalyviai, siųsdami  nuotraukas, patvirtina, kad projekto dalyvių (vaikų, pedagogų ir kt.) 

asmens duomenys ir veido atvaizdai buvo gauti teisėtai, nepažeidžiant apsaugos duomenų 

reikalavimų. Projekto dalyvių duomenys bus naudojami  tik projekto viešinimui. 

19. Dalyvavimas šiame projekte reiškia autoriaus (-ių) sutikimą su visomis projekto sąlygomis. 

20. Projekto organizatorius įsipareigoja neviešinti konkurso dalyvių pateiktos asmeninės, kontaktinės 

informacijos. 

21. Projekto organizatorius, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas. 

_________________________________ 

 

 

 

 


