
              PATVIRTINTA 

              Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“

              direktoriaus 2023 m. sausio 19 d. 

              įsakymu Nr. P-6   

                                                                                          
                                

                                        ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „KREGŽDUTĖ“ 

 

RESPUBLIKINIO VIRTUALAUS  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO ĮSTAIGŲ KALBINĖS RITMIKOS PROJEKTO 

„ŽODĮ TARIU, RITMĄ JAUČIU“  

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kalbinės ritmikos  projekto 

(toliau – projektas) ,,ŽODĮ TARIU, RITMĄ JAUČIU“ nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, 

dalyvius, organizavimo tvarką ir sąlygas.  

2. Projektą ,,ŽODĮ TARIU, RITMĄ JAUČIU“ organizuoja Šiaulių lopšelis-darželis „Kregždutė“. 

3. Informacija apie projektą ir nuostatai skelbiami Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ tinklalapyje 

https://kregzdute.tavodarzelis.lt/.                           

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4.  Tikslas – kūrybiškai, aktyviai veikiant ir naudojant skaičiuotes, organizuoti kalbinės ritmikos  

ugdymo procesą, ugdant vaikų kalbinius ir muzikinius gebėjimus, siejant kalbą su ritmu, judesiu, 

muzika ar šokiu; domėtis savo krašto kultūra, lavinti kalbą, plėsti žodyną, improvizuoti ir ugdyti 

ritmavimo pojūtį.  

5. Uždaviniai: 
5.1. ieškoti įvairesnių  darbo būdų, siekiant sėkmingo kalbos vystymosi ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame amžiuje; 

5.2. sudaryti palankias sąlygas vaikų teigiamų emocijų išgyvenimui; 

5.3. skatinti vaikų smalsumą, domėjimąsi smulkiąja tautosaka; 

5.4. skatinti vaikų aktyvumą, saviraišką, apjungiant žodį, ritmą, muziką ir (ar) judesį; 

5.5. siekti glaudaus, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo tarp ugdymo įstaigų specialistų 

ir pedagogų, dalijimosi gerąja darbo patirtimi.  

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

6.  Projekte kviečiami dalyvauti  šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, 

mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, meninio ugdymo (muzikos) mokytojai.  
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IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO TVARKA  

7. Projekto organizatorius Šiaulių lopšelis-darželis ,,Kregždutė“. Adresas: A. J. Greimo g. 60 LT-

77164 Šiauliai Telefonas: (8-41) 523829  El. paštas: kregzdute@skregzdute.lt. 

8.  Projekto koordinatorės – Šiaulių lopšelio-darželio ,,Kregždutė“ logopedės Raminta Perminienė ir 

Daiva Urbonienė, meninio ugdymo pedagogė Laura Dudnikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja  

Kristina Sorokaitė. 

9. Projektas vykdomas 2023 m. vasario 1 d. – kovo 31 d.  

10. Norintys dalyvauti projekte užpildo dalyvio anketą (1 priedas) ir atsiunčia el. paštu 

zoditariuritmajauciu@gmail.com iki 2023 m. kovo 10 dienos. 

11. Dalyviai, atsiuntę užpildytą anketą, bus pakviesti nuo kovo 1 d. iki  kovo 31 d.  prisijungti prie 

socialinio tinklo „Facebook“ viešos grupės „Žodį tariu, ritmą jaučiu“, kur įkels projekto video 

medžiagą. 

12. Projekto dalyviai įgyvendindami projektą: 

12.1. pasirenka skaičiuotę ir ją apjungia pasirinktinai su ritmu, judesiu, šokiu ar muzika; 

12.2. pasitelkdami skaičiuotes, atlieka artikuliacinio aparato, judesio, ritmo, smulkiosios 

motorikos lavinimo užduotis, mokydamiesi skaičiuotes turtina žodyną; 

12.3.  įgyvendinus projektą, pedagogas video medžiagą įkelia į Facebook grupę „Žodį tariu, 

ritmą jaučiu“ ir vieną bendrą dalyvių nuotrauką, nurodęs įstaigos pavadinimą, atsiunčia el. paštu 

zoditariuritmajauciu@gmail.com iki 2023 kovo 31 d.;  

12.4. iš projekto dalyvių  nuotraukų bus padarytas koliažas ir su visa informacija paviešintas 

elektroninėje erdvėje bei https://www.svietimonaujienos.lt/; 

12.5. kilus klausimams teirautis tel. 865247441, meninio ugdymo pedagogė Laura Dudnikienė. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Dalyvavimas šiame projekte reiškia dalyvio sutikimą su visomis projekto sąlygomis. 

14. Projekto organizatoriai pasilieka teisę gautą projekto medžiagą viešinti ir publikuoti nurodytose 

svetainėse. 

15. Visiems projekto dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųstos Šiaulių lopšelio-darželio 

„Kregždutė“ padėkos ir metodinės veiklos pažymos pedagogams. 

16. Pedagogas, pateikdamas vaikų video, patvirtina, kad yra gavęs vaikų tėvų sutikimą šį video 

publikuoti internetinėje svetainėje. 

 

________________________ 
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DALYVIO ANKETA 

 

Įstaigos pavadinimas, adresas, telefono 

numeris 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė, pareigos, 

kvalifikacija 

 

 

Pedagogo el. pašto adresas, telefono 

numeris 

 

 

Veiklos pavadinimas  

 

Vaikų amžius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų vaikų kalbinės ritmikos  projekto „ŽODĮ TARIU, 

RITMĄ JAUČIU “ 1 priedas                                                               

 
 

 

 


