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                                                                               PATVIRTINTA 

                                                                                                                                      Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“  
                                                                                                                                 direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. 

                                                                                                                 įsakymu Nr. Į-1-(1.4)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ŠILALĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“ 

TARPTAUTINIO PROJEKTO 
 „VILIOJANTI SNIEGO PASLAPTIS“ 

 NUOSTATAI 
 

                       I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Tarptautinio projekto „Viliojanti sniego paslaptis“ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja 

parodos tikslą, uždavinius, vykdymo tvarką.  

2. Tarptautinė slidinėjimo federacija trečiąjį sausio sekmadienį paskelbė Pasauline sniego diena, 

todėl šis projektas skirtas būtent šiai dienai paminėti. 

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

Sigita Bartkuvienė (tel. 862038399), Jovita Aužbikavičienė (tel. 862293674), direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Kristina Ačė (tel. 867342631). 

4. Projekto nuostatai skelbiami įstaigos internetiniame puslapyje http://www.silalesdarzelis.lt/ 

 
                    II.TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
5. Tikslas – kuriant įvairius erdvinius objektus iš natūralaus ar dirbtinio sniego, ugdyti 

ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo ir menines kompetencijas. 

6. Uždaviniai: 

Ugdytiniai: 

6.1. Susipažins su natūralaus sniego savybėmis; 

6.2. Išmoks pasigaminti dirbtinį sniegą panaudodami skirtingus produktus; 

6.3. Sugebės palyginti natūralaus ir dirbtinio sniego panašumus ir skirtumus; 

6.4. Tobulins vizualinę raišką, kūrybiškumą, originalumą, meninę kompetenciją; 

6.5. Kurs kūrybinius darbelius, naudodamiesi įvairiomis priemonėmis (formelės, žaislai, gamtinės 

medžiagos, antrinės žaliavos); 

6.6. Patirs daug naujų įspūdžių, atradimų. 

http://www.silalesdarzelis.lt/
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       Pedagogai: 

6.7. Pedagogai dalysis gerąja patirtimi bendradarbiaudami su kitomis ugdymo įstaigomis bei 
lituanistinėmis mokyklomis iš kitų Europos valstybių. 

 

                                   III.DALYVIAI 
 

7. Projekte kviečiame dalyvauti Lietuvos ir užsienio ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai ir jų 

tėveliai, pedagogai. 

 
IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Projekto dalyviai, naudodami natūralų ar dirbtinį sniegą,  kuria erdvinius objektus ar kompozicijas, 

kaip kompozicijos priedus galima naudoti gamtines medžiagas ar buitines atliekas.  

9. Kūrybiniai-erdviniai darbai gali būti atlikti lauko aplinkoje, naudojant natūralų sniegą ar uždarose 

patalpose, naudojant dirbtinį sniegą. Darbelius vaikai gali daryti ir su tėvais namuose, ir su mokytojais 

ugdymo įstaigoje.  

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

sukurtą virtualią uždarą Facebook grupę „VILIOJANTI SNIEGO PASLAPTIS“. 

11. Darbeliuose vaikų veidų neturi matytis. Nuotraukos keliamos nuo 2021 m. sausio 11 d. iki sausio 

24 d. Pasibaigus projekto terminui, nuotraukų prašome nebekelti.  

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

vardą, pavardę ir mokytojo vardą, pavardę.  

13. Kilus klausimams informacija teikiama telefonais 862293674 (ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

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

 

                              V. APDOVANOJIMAS 
 

14.Visiems projekto dalyviams Facebook uždaroje grupėje bus įteikti Šilalės lopšelio - darželio 

,,Žiogelis“ padėkos raštai.  

 
VI.ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS 

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

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

                        Telefonas: (8 449) 74 496 

                        Faksas: (8 449) 74 496 

                        El. paštas: ziogelis@inbox.lt 

                        Interneto svetainė: www.silalesdarzelis.lt 

mailto:ziogelis@inbox.lt
http://www.silalesdarzelis.lt/
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16. Kontaktiniai asmenys informacijai ikimokyklinio ugdymo mokytojos Sigita Bartkuvienė (tel. 

862038399, sigita.bartkuvienė@gmail.com), Jovita Aužbikavičienė (tel. 862293674, 

jbutautaite@gmail.com. ), direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Ačė ( (tel. 867342631, 

kristina.ace@inbox.lt). 

 

                     VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

17. Dalyvavimas projekte reiškia dalyvių sutikimą, kad kūrybiniai darbai būtų fotografuojami 

nepažeidžiant bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir talpinami organizatorių 

internetinėje svetainėje ir socialinio tinklo Facebook uždaroje grupėje. 

18. Pateikdami darbus Projekto dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai 

suteikia Projekto organizatoriams išimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti projektui 

pateiktus kūrinius ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje. 

19. Projekto organizatorius įsipareigoja neviešinti projekto dalyvių pateiktos asmeninės, kontaktinės 

informacijos. 

20. Projekto Organizatorius, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas. 

 

____________________________________________________________ 
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