
                             

                                                                                                    PATVIRTINTA 

                     Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ 

                     direktoriaus 2022 m. spalio 12 d. 

                      įsakymu Nr. P-62 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „KREGŽDUTĖ“ 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

PROJEKTO „DRAUGYSTĖ ŠIRDELĖJE PLAZDENA”  

NUOSTATAI 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekto „Draugystė 

širdelėje plazdena“ nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką. 

 2. Respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektą „Draugystė 

širdelėje plazdena“ organizuoja Šiaulių lopšelis-darželis „Kregždutė“, minint lapkričio 16 d. - 

tarptautinę tolerancijos dieną.  

 3. Projekto nuostatai skelbiami lopšelio–darželio Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ 

interneto svetainėje https://kregzdute.tavodarzelis.lt  

 4. Projektas bus vykdomas keturiais etapais: 

 1) ,,Emociukai ir jausmiukai”. 

 2) ,,Širdelė draugui”. 

 3) ,,Tolerancijos upė”. 

 4) „Veiklų ekspozicija“. 

 5. Projekto iniciatorės – Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ socialinė pedagogė V. 

Vaitkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja R. Ratkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos: G. 

Bušininkienė, K. Sorokaitė, M. Miknevičienė. Telefonai pasiteiravimui: 8 616 14648, 8 662 52787 

 6. Projekto koordinatorė – Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktorės pavaduotoja 

ugdymui Jolanta Kazlauskienė. Telefonas: 8 41 523829. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 7. Tikslas – tolerancijos, pagarbos bei supratimo kiekvienam skatinimas, įtraukiant kuo 

daugiau ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų į kūrybinį procesą. 

 8. Uždaviniai:  

 8.1. Ugdyti vaikų emocijų suvokimą ir raišką, pagarbą vienas kitam, tarpusavio bendravimą 

ir bendradarbiavimą. 



 8.2. Įsitraukti kuo daugiau ikimokyklinių įstaigų vaikų į projekto veiklas, pagal kiekvieno 

individualias galias, panaudojant STEAM metodą. 

 8.3. Siekti glaudaus bendradarbiavimo tarp šalies ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdant 

socialinės kompetencijos įgūdžius. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

 9. Projekto dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai, pedagogai. 

 10. Projektui pasiruošti padeda ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 

pagalbos mokiniui specialistai.  

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 11. Projekto dalyvis dalyvauja kiekviename etape: ,,Emociukai ir jausmiukai”, ,,Širdelė 

draugui”, ,,Tolerancijos upė” atlikdamas paskirtas užduotis, kurias įamžina nuotraukų koliaže. 

 12. Pedagogai, naudodamiesi organizatorių siūlomomis veiklomis ir/arba savo idėjomis, nuo 

spalio 24 dienos iki lapkričio 18 dienos vykdo projekto veiklas: 

 12.1. „Jausmiukai ir emociukai“. Dalyviai diskutuoja apie jausmus, emocijas, nusiraminimo 

būdus ir priemones. Peržiūri ir aptaria filmukus 

https://www.youtube.com/watch?v=UhxJQw2OkkU https://www.youtube.com/watch?v=rwamIso-

7HA. Taikydami įvairias dailės raiškos priemones, pasigamina emociuką ar jausmiuką. 

 12.2. „Širdelė draugui“. Organizuoja pokalbius apie draugystę, žaidžiami socialinę 

kompetenciją ugdančius žaidimus. Aptaria būdus ir priemonės, kaip galime išreikšti draugystę. 

„Ryto rato“ metu žaidžia žaidimą „Draugystės voratinklis“, siunčia siūlų kamuoliuką draugui, sako 

palinkėjimą ir taip susikuriamas voratinklis. Pasitelkdami STEAM metodiką, pasirinkdami 

priemones pagal amžiaus grupę ir individualius kiekvieno vaiko gebėjimus, gamina širdelę (-es) 

draugui. 

 12.3. „Tolerancijos upė“. Tai – simbolinė veikla, parodanti, kokie esame skirtingi bet ir 

panašūs. Dalyviai naudodami savo pasirinktas, įvairias technikas gamina žuvis. Kiekvieno žuvis 

unikali ir skirtinga, paleidžiama į upę, sukurtą dalyvių, pasitelkiant vaizduotę ir kūrybiškumą. 

 13. Kūrybinių darbų atlikimo techniką ir priemones dalyviai pasirenka savarankiškai. 

Kūrybinius darbus galima kurti pasirenkant įvairias priemones, gamtines medžiagas, antrines 

žaliavas. 

 14. Kiekvieno etapo veiklos fiksuojamos ir kuriami veiklų koliažai (3 koliažai), kurie iki 

2022 m. lapkričio 18 d. kartu su dalyvio anketa (1 priedas) siunčiami elektroniniu paštu 

draugystesirdelejeplazdena@gmail.com. 

 15. Darbų nuotraukos turi būti kokybiškos, JPG formatu. 

 16. Virtuali projekto vykdytų veiklų paroda bus publikuojama lopšelio-darželio „Kregždutė“ 

interneto svetainėje https://kregzdute.tavodarzelis.lt/ ir darželio Facebook paskyroje 

https://www.facebook.com/Šiaulių-l-d-Kregždutė nuo 2022 m. lapkričio 27 d. iki 2022 m. gruodžio 

2 d.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 17. Visiems projekto dalyviams ir mokytojams elektroniniu paštu bus išsiųsti Šiaulių 

lopšelio-darželio „Kregždutė“ padėkos raštai ir pažyma apie dalyvavimą projekte. 

 18. Autorius, pateikdamas nuotraukas, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir yra 

gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti projektui. Už autorinių teisių pažeidimus 

atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

https://www.youtube.com/watch?v=UhxJQw2OkkU
https://www.youtube.com/watch?v=rwamIso-7HA
https://www.youtube.com/watch?v=rwamIso-7HA
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 19. Pateikdamas darbus autorius tampa projekto dalyviu. 

 20. Organizatoriai pasilieka teisę dalyvių nuotraukas naudoti neatlygintinai, viešai 

publikuoti darbus, nurodant autorines teises. 

 21. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio  

      amžiaus vaikų projekto 

       „Draugystė širdelėje plazdena“ nuostatų 

      1 priedas 

 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Vaiko vardas pavardė, amžius  

 

 

Pedagogo vardas pavardė 

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

 

Adresas, kontaktinis tel., el. paštas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


