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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ AKCIJOS  

„MAŽOS RANKELĖS DALINA GERUMĄ“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų akcijos „Mažos rankelės dalina 

gerumą“ (toliau – Akcija) nuostatai reglamentuoja akcijos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizatorius, akcijos 

sąlygas ir tvarką. 

2. Akciją „Mažos rankelės dalina gerumą“ organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, 

Mogiliovo g. 10, Klaipėda.  Akciją rengia ir koordinuoja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sonata Čiuplienė 

ir neformaliojo ugdymo mokytoja Rasa Varanauskienė. 

3. Akcijos nuostatai skelbiami interneto svetainėje Klaipėdos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

www.darzelisazuoliukas.lt „Mažos rankelės dalina gerumą“. 

 

II SKYRIUS 

 TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

          4. Akcijos tikslas – Ugdyti vaikų visuomeninę ir meninę kompetencijas, plėtoti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybines galias, įtraukti tėvus, pedagogus į aktyvią kūrybinę veiklą.  

5. Akcijos uždaviniai: 

5.1. skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų šeimos narių, pedagogų saviraišką, 

kūrybiškumą, išradingumą, įgyvendinant kūrybinio darbelio idėją; 

5.2. ugdyti gerumą, empatiją.  

 

III SKYRIUS 

  DALYVIAI 

6. Akcijoje „Mažos rankelės dalina gerumą“ kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos lopšelių-

darželių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai, jų tėvai, pedagogai. 

 

IV SKYRIUS 

AKCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Akcija vyks nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d. tokiais etapais: 

7.1. Norintys dalyvauti akcijoje iki gruodžio 10 d. užpildo ir siunčia dalyvio kortelę (priedas Nr. 1) el.p. 

rasa.varanauskiene@darzelisazuoliukas.lt. 

7.2.  Akcijos dalyviai laisvai pasirenka medžiagas, techniką ir  darželyje su mokytoja ar (ir) namuose su 

tėvais, kuria kalėdinius atvirukus. 

         7.3. Pasirinktą dieną organizuojama išvyka į aikštę/parką/gausiai lankomą objektą, kur vaikai sveikina 

senjorus su artėjančiomis šventėmis ir dovanoja jiems savo sukurtus atvirukus. 

         7.4. Akcijos dalyviai siunčia po vieną nuotrauką - akimirką, pasidalindami savo įspūdžiais el. paštu 

rasa.varanauskiene@darzelisazuoliukas.lt iki 2022m. sausio 2d; 
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7.5. akcijos nuostatai bus patalpinti www.darzelisazuoliukas.lt ir grupėje „Auklėtoja auklėtojai“ 

facebook puslapyje. 

 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Akcijos „Mažos rankelės dalina gerumą“ dalyviams bus išsiųstos padėkos. Prašome nurodyti teisingą 

elektroninio pašto adresą. 

9. Atsiųsdami fotografiją sutinkate, kad fotografijos bus publikuojamos www.darzelisazuoliukas.lt bei 

facebook paskyroje.   
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Priedas Nr.1  

 

 

 

DALYVIO KORTELĖ 

 

 

 
DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA 

 

Įstaigos pavadinimas ir adresas 

 

 

Dalyvių grupės pavadinimas  

Pedagogo vardas, pavardė ir el.paštas 

 

 

 
 

 


