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KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ PROJEKTAS 

„IŠGELBĖK IR PADOVANOK  INSTRUMENTĄ“ 

 

I SKYRIUS 

BENDROS NUOSTATOS 

 

1. Projekto „Išgelbėk instrumentą“ nuostatai, reglamentuoja  tikslą, uždavinius, dalyvius ir 

organizavimą.  

2.  Projekto aktualumas. Muzika yra viena iš priemonių  žmonių meilei ugdyti bei skatinti atlikti 

naudingus ir gerus darbus.  Muzikos poveikiu yra ugdomas jautrumas, grožio siekimas, 

nuoširdumas. Vienas svarbiausių muzikos ugdomųjų paskirčių – skatinti teigiamas emocijas. 

4. Projektą organizuoja ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Virginija Dotaitė, Agnė Macevičiūtė, 

muzikos mokytoja Ieva Kurmienė. 

5. Projekto nuostatai skelbiami elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ ir įstaigos internetinėje 

svetainėje www.darzelisazuoliukas.lt. 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Tikslas – skatinti įstaigų bendruomenės pilietiškumą, glaudžius tėvų ir įstaigos pedagogų 

tarpusavio santykius,  prisidėti prie tvarumo,  kuriant  ir dovanojant muzikos instrumentus  įstaigos 

ugdytiniams.  

 

 



7. Uždaviniai: 

7.1. Telkti Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenę akcijai, skatinti atnaujinti 

instrumentus, prikeliant juos antram gyvenimui bei  panaudoti senus instrumentus taip tausojant 

gamtą; 

7.2. Ugdyti pilietiškumą matant bendruomenės teigiamą pavyzdį; 

7.3. Organizuoti Užgavėnių šventę kartu su ugdytiniais panaudojant padovanotus, atkurtus muzikos 

instrumentus ir muzikuojant kartu patirti teigiamas emocijas; 

7.4. Iš antrinių ir kitų inovatyvių medžiagų kurti perkusinus, mušamuosius instrumentus ir atskleisti 

vizualinės raiškos, inžinerinių gebėjimų, kūrybos individualumą, savitą stilių ir dalytis įgyta patirtimi 

su kitais. 

  

                                                                     III SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO TVARKA  

8. Projekte kviečiami dalyvauti Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytiniai, jų tėvai ir 

pedagogai. 

9. Projektas vyksta  nuo 2023 m. sausio  25 d. iki 2023 m. vasario 17 d.  

10. Užgavėnių šventė organizuojama  vasario 21 d. 

11. Projekte norintys dalyvauti dalyviai sukurtus, padovanotus instrumentus turi pristatyti 

organizatoriams iki nurodytos projekto datos pabaigos.   

12. Projekto dalyviai užfiksuoja ir atsiunčia kūrybinių dirbtuvių, veiklų su  instrumentais nuotraukas   

el. p. ieva.kurmiene@gmail.com. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Pateikdami projekto metu sukurtus, padovanotus  instrumentus bei gamybos proceso akimirkų 

nuotraukas siųsti nurodytu el. paštu. Dalyviai sutinka, kad instrumentai būtų padovanoti 

organizatoriams, o  projekto  nuotraukos būtų skelbiamos įstaigos internetinėje svetainėje. 



14. Organizatorių kontaktai: grupės „Lašeliai“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Virginija Dotaitė ir 

Agnė Macevičiūtė ir muzikos mokytoja Ieva Kurmienė, el. paštas: virginija.dotaite@gmail.com  ir 

ieva.kurmiene@gmail.com . 
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