
 KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ KŪRYBINIO PROJEKTO  

,,TRYS SPALVOS MŪSŲ NAMUOSE“ NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kūrybinio projekto „Trys spalvos mūsų namuose“ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja 

renginio tikslus, turinį, dalyvius, nuotraukų, filmuotos vaizdo medžiagos pateikimo ir organizavimo 

tvarką.  

2. Kūrybinį projektą organizuoja meninio ugdymo (muzikos) vadovė Simona Čepaitienė. 

Projekto nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ tinklapyje https://www. 

darzelisazuoliukas.lt/  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Kūrybingumas – tai kitoks požiūris į reiškinius ir daiktus, į problemų sprendimą ir motyvaciją. 

Kūrybingumo sąvoką vartojame, kai kalbame apie kūrybingumą kaip gebėjimą/kompetenciją. Sakome, 

kad žmogus yra kūrybingas (ne kūrybiškas). 

4. Turtinti vaikų tautiškumo ir patriotiškumo patirtį naudojant kūrybingumą.  

4. Plėtoti bendradarbiavimą tarp vaikų, jų šeimos narių bei pedagogų formuojant vaikų kūrybinius 

įgūdžius per jų asmeninę gyvenimišką patirtį. 

5. Siekti suaktyvinti ryšį tarp vaikų besimokančių nuotoliniu būdu ir darželio, dėl atsiradusių 

pokyčių pandemijos metu. 

 

III SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

 

6. Gauta informacija ir sukaupta patirtis projekto metu leis geriau organizuoti vaikų kūrybinį 

požiūrį.   

 

 

 

IV SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

7. Projekte kviečiami dalyvauti Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdymo įstaigos 

bendruomenė: ugdytiniai, jų šeimos nariai, pedagogai ir kiti darbuotojai. 

 

V SKYRIUS 

LAIKAS, VIETA 

 

8. Projektas vykdomas nuo 2021 metų kovo mėn., 8 d., iki kovo mėn. 15 d., (imtinai).  

9. Projekto dalyviai pasirenka priemones, sukuria kompozicija ar pan., ją užfiksuoja filmuota 

vaizdo medžiaga ar nuotrauka ir įkelia ją į „Facebook“ grupę „Trys spalvos mano namuose“.  

10. Iki 2021 metų kovo 15 d., (imtinai) uždaroje „Facebook“ grupėje „Trys spalvos mano 

namuose“ lauksime projekto dalyvių filmuotos vaizdo medžiagos, nuotraukų. Siųsdami medžiagą, 

nurodykite vaiko vardą, grupę, parašykite trumpą komentarą.  



 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Pateikdamas filmuotą vaizdo medžiagą, nuotrauką projektui, autorius tampa projekto dalyviu. 

11. Pateikdami filmuotą vaizdo medžiagą, nuotrauką, dalyviai sutinka, kad pasidalinta medžiaga 

būtų naudojama (skelbiama) organizatorių interneto svetainėje.  

12. Dalyvis, pateikdamas filmuotą vaizdo medžiagą, nuotrauką projektui, patvirtina, kad yra šios 

medžiagos autorius ir yra gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią medžiagą pateikti projektui. Už 

autorinių teisių pažeidimą atsako filmuotą vaizdo medžiagą, nuotrauką pateikę asmenys.  

13. Kontaktai: muzikos mokytoja Simona tel.: 867610456, el. paštas 

simona.cepaitiene@yahoo.com 

 

 

     

 


