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TARPTAUTINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ KŪRYBINIO 

BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO 

„ LIETUVA – MANO ŠIRDELĖJE“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinio bendradarbiavimo 

(toliau – projekto) nuostatai reglamentuoja projekto tikslus, dalyvius, bendradarbiavimo formas ir 

projekto organizavimo tvarką. 

2. Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybiškumo, pasaulio 

pažinimo, pilietiško požiūrio į gimtinę ugdymui. Skatinti ir puoselėti gražius tarpusavio santykius su 

bendraamžiais ir suaugusiais. 

3. Parodą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Mogiliovo g. 10, Klaipėda, 

      LT-95213, Tel. (8 46) 32 23 14. 

4. Projekto nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“ internetinėje               svetainėje 

https://www.darzelisazuoliukas.lt/  

5. Projektas vyks virtualioje erdvėje, socialinio tinklo Facebook grupėje „LIETUVA - MANO    

ŠIRDELĖJE“. 

6. Projektas skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti. 

7. Projekto „LIETUVA - MANO ŠIRDELĖJE“  organizatorės ikimokyklinio ugdymo  mokytoja – 

metodininkė Vilija Stonė labasvilija@gmail.com ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vida Garbenčienė. 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

8. Tikslas – ugdyti vaikų tautinio tapatumo jausmą, pilietiškumą ir patriotiškumą pasitelkiant meninę 

raišką. 

9. Uždaviniai: 

9.1. skatinti domėjimąsi Lietuva, puoselėti meilę šiam kraštui; 

 9.2. tenkinti ir plėtoti vaikų poreikį pažinti, tyrinėti, atrasti; 

 9.4. lavinti vaikų saviraišką, meninius gebėjimus, kūrybiškumą, estetinį suvokimą, fantaziją; 

 9.5. plėtoti bendradarbiavimą su kitų šalių ugdymo įstaigomis. 

 

https://www.darzelisazuoliukas.lt/
mailto:labasvilija@gmail.com


III SKYRIUS 

DALYVIAI 
 

10. Užsienio šalių lituanistinių mokyklų ugdytiniai ir mokytojai. 

11. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigos "Ąžuoliukas" „Boružiukų“ grupės ugdytiniai ir      

mokytojai. 

IV SKYRIUS 

DALYVAVIMO PROJEKTO SĄLYGOS 

 

12. Projekto aptarimas virtualioje erdvėje. 

13. Sukuriame uždarą Facebook grupę ir joje dalinamės veiklų akimirkomis apie Lietuvą. Siūlome 

šias veiklas: 

13.1.Trumpai pristatyti savo mokyklėlę, darželį; 

13.2.Pasirinktinai išmokti dainelę apie Lietuvą. Nufilmavus pasidalinti sukurtoje Facebook grupėje. 

     13.3.  Kūrybinių darbelių dirbtuvėse kurti pasveikinimo atvirukus, skirtus Kovo 11-ajai. Darbų eigą 

nufotografuoti ir pasidalinti projekto grupėje. Kūrybiniai darbai, gali būti atliekami įvairia dailės technika: 

piešimas, koliažas, aplikacija ir kt. 

      13.4. Sveikinimo atvirukus išsiųsti iki kovo 1d., adresu:  

          „Boružiukų“ grupei, 

          Klaipėdos lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“ ,  

          Mogiliovo g. 10, Klaipėda,  

          LT – 95213. 

13.5. Iš visų projekto akimirkų bus sukurtas filmukas, kuriuo bus pasidalinta virtualaus susitikimo metu. 

 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

14. Projekto dalyviams  elektroniniu paštu bus išsiųsti projekto organizatorių padėkos raštai. 

15.   Mokytojoms ir jų  ugdytiniams bus išsiųsti Lietuvos patrioto diplomai. 

15. Projekto akimirkos bus skelbiamos Klaipėdos lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“ internetinėje               

svetainėje https://www.darzelisazuoliukas.lt/ . 

16.  Projektas vykdomas nuo  2023 m. sausio 11 d. iki  2023 m. kovo 17  d. 

 

https://www.darzelisazuoliukas.lt/

