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                                                                                        Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ 
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      įsakymu Nr. P-63 

 

   

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „KREGŽDUTĖ“ 

RESPUBLIKINIO  VIRTUALAUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

AMŽIAUS  VAIKŲ  KŪRYBINIŲ  DARBŲ  IR  KALBINĖS  RAIŠKOS  PROJEKTO  

„KELIONIŲ  KNYGELĖ“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų ir 

kalbinės raiškos projekto „Kelionių knygelė“, skirto kelionių temai, nuostatai reglamentuoja 

tikslą, uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką. 

2. Respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų ir  

 Kalbinės raiškos projektą „Kelionių knygelė“ organizuoja Šiaulių lopšelis-darželis 

„Kregždutė“.  

3. Projekto nuostatai skelbiami lopšelio–darželio Šiaulių lopšelio-darželio 

„Kregždutė“ interneto svetainėje https://kregzdute.tavodarzelis.lt  

4. Projekto iniciatorės – Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ logopedės Raminta 

Perminienė ir Daiva Urbonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Sorokaitė.  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  kalbinių gebėjimų 

ugdymas, pasitelkiant asmenines vaikų kelionių patirtis.  

6. Uždaviniai:  

6.1. Plėtoti, tikslinti vaikų aktyvųjį žodyną;  

6.2. Ugdyti vaikų rišlaus pasakojimo gebėjimus, pasitelkiant asmeninius kelionių 

įspūdžius. Organizuojant veiklą, padėti vaikams papasakoti kūrybinio darbo turinį, 

pasidalinant su bendraamžiais ir mokytojais savo kelionių prisiminimais; 

6.3. Puoselėti vaikų kūrybines galias, skatinti jų aktyvumą, saviraišką;  

6.4. Siekti glaudaus bendradarbiavimo tarp šalies ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kartu  ugdant  komunikavimo 

kompetencijos įgūdžius, išgyvenant kūrybinį pasitenkinimą. 

 

 

 

 

 

https://kregzdute.tavodarzelis.lt/


III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

7. Projekte kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.  

 

 IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

8.Projekto eiga: 

8.1. Vaikai, patyrę kelionių įspūdžių, nori apie save papasakoti draugams ir 

mokytojams, pasidalinti patirtomis emocijomis. Pedagogai vaikus skatina pasipasakoti, 

pasiūlo įvairiomis dailės raiškos priemonėmis ir technika (piešiant, lipdant, aplikuojant ir kt.) 

perteikti kelionių patirtį. 

8.2. Vaikai grupėse pasidalina savo patirtais kelionių įspūdžiais, nuosekliais rišliais 

sakiniais pakomentuoja savo atliktą darbą. 

8.3. Pedagogai kartu su vaikais atrenka (1-2) labiausiai patikusius darbus, juos 

nufotografuoja ir užrašo vaiko pasakojimą 2-7 sakiniais.  

8.4. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas ar švietimo pagalbos 

specialistas, dalyvaujantis projekte, pateikia:  

8.5. Užpildytą projekto dalyvio kortelę (1 priedas). Anketoje pridedamas vaiko 

pasakojimo aprašymas, nurodomas ugdytinio vardas, amžius, ugdymo įstaigos pavadinimas, 

kūrybinio darbo pavadinimas. 

8.6. Atsiunčia kokybišką atlikto darbo nuotrauką, ne didesnę nei 5 megabaitų apimties 

ir JPG formatu. Ant nuotraukos nurodomas kūrėjo vardas, amžius, ugdymo įstaigos 

pavadinimas. Darbų nuotraukos turi būti kokybiškos. 

8.7. Vienas pedagogas atsiunčia ne daugiau 2 darbų nuotraukas. 

9. Projektas vyks nuo 2022 m. spalio 12 d. iki 2022 m. lapkričio 15 d. Projektui 

parengtas fotografijas galima siųsti organizatoriams iki 2022 m. lapkričio 11 d. el. paštu 

kelioniuknygele@gmail.com. 

10. Projekto organizatoriai iš pateiktų nuotraukų ir aprašymų sukurs virtualią 

„Kelionių knygelę“, kuri nuo 2022 m. lapkričio 21 d. iki 2022 m. gruodžio 5 d. bus patalpinta 

lopšelio-darželio „Kregždutė“ interneto svetainėje https://kregzdute.tavodarzelis.lt/ ir darželio 

Facebook paskyroje https://www.facebook.com/Šiaulių-l-d-Kregždutė . 

11. Pateikdamas paraišką dalyvauti projekte dalyvis sutinka, kad: 

11.1. dalyvio anketos duomenys būtų tvarkomi projekto organizavimo tikslais; 

11.2. būtų skelbiama vaiko darbo nuotrauka, vaiko vardas, amžius, miestas. 

11.3. ugdymo įstaigos atsakingos už tėvų sutikimus vaikų duomenų viešinimui. 

Sutikimu laikoma atsiųsta dalyvio kortelė. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Dalyvavimas šiame projekte reiškia dalyvio sutikimą su visomis projekto 

sąlygomis. 

13. Projekto organizatoriai pasilieka teisę gautą projekto medžiagą viešinti ir 

publikuoti nurodytose svetainėse. 

14. Visiems projekto dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųsti Šiaulių 

lopšelio/darželio „Kregždutė“ metodinės veiklos pažymos pedagogams. 

15. Projekto  organizatoriai turi teisę neeksponuoti kūrinių, atsiųstų vėliau nurodyto 

termino ar neatitinkančių nuostatų reikalavimų. 

Nuostatus parengė ir projektą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta 

Kazlauskienė, logopedės Raminta Perminienė ir Daiva Urbonienė, ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Kristina Sorokaitė.  

mailto:kelioniuknygele@gmail.com
https://kregzdute.tavodarzelis.lt/
https://www.facebook.com/Šiaulių-l-d-Kregždutė


Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu kelioniuknygele@gmail.com, 

ramintape@gmail.com arba telefonu 8 652 81197 logopedė Raminta Perminienė. 

   

 

___________________________ 
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1 priedas 

RESPUBLIKINIO  VIRTUALAUS  IKIMOKYKLINIO  IR  PRIEŠMOKYKLINIO  

AMŽIAUS  VAIKŲ  KŪRYBINIŲ  DARBŲ  IR  KALBINĖS  RAIŠKOS  PROJEKTO  

„KELIONIŲ KNYGELĖ“ 

 

DALYVIO KORTELĖ 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojo ar švietimo pagalbos specialisto 

vardas pavardė 

 

Kontaktiniai duomenys (telefono Nr. ir el. 

pašto adresas) 

 

Pareigos ir kvalifikacinė kategorija  

Įstaigos pavadinimas, kontaktai (telefonas, 

el. paštas) 

 

Ugdytinio vardas pavardė, amžius  

Kelionės įspūdžių trumpas aprašymas (2- 7 

sakiniai) 

 

Pateikto kūrybinio darbo pavadinimas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


