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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS
VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTO– PILIETINĖS INICIATYVOS „VIENIŠAI
ŠIRDELEI – ŠILTAS ŽODELIS III“ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio ikimokyklinių įstaigų projekto ,,VIENIŠAI ŠIRDELEI – ŠILTAS ŽODELIS
III“, nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, atsakingus vykdytojus, organizavimo ir
vykdymo tvarką.
2. Projektą organizuoja Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Tikslas – vaikai, pedagogai kurs laišką, atliepiantį kalėdinę dvasią.
4. Uždaviniai:
4.1. Kūrybiškai ir išradingai taikys įvairias meninės raiškos formas, technikas,
medžiagas.
4.2. Puoselės tradicinių švenčių papročius ir ugdysis vertybines nuostatas.
4.3. Atsiskleis dalyvių kūrybingumas ir saviraiška.
4.4. Stiprės bendruomeniškumas, ugdysis pilietiškumas.
III. DALYVIAI
5. Projekte kviečiami dalyvauti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, pedagogai.
IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMO ETAPAI
5.1. Pokalbis su vaikais apie artėjančių švenčių dvasią, gerus darbus, dovanas ir dėmesį tiems,
kurie jaučiasi vieniši;
5.2. laiško kūrimas;
5.3. laiškų paroda įstaigos erdvėse;
5.4. laiškai siunčiami Panevėžio miesto gyventojams ir vienišiems senjorams.

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Projektą „VIENIŠAI ŠIRDELEI – ŠILTAS ŽODELIS III“ organizatorės: Inga Abduveleva,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, tel. +370 61624404, abduvelevainga@gmail.com,
Edita Lasienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, tel. +370 61831536,

editalasiene@gmail.com, Jolanta Lašinienė – priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
jolanta.ksr@gmail.com.
7. Darbai projektui pateikiami iki 2020m. gruodžio 14 d. arba siunčiami adresu:
Vaikų kūrybinių darbų projektui - pilietinei iniciatyvai „Vienišai širdelei - šiltas
žodelis III“
Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“
Pušaloto g. 26,
Panevėžys LT-35134
8. Darbai eksponuojami nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2020 gruodžio 18 d. Panevėžio lopšeliodarželio „Žibutė“ patalpose, adresu Pušaloto g. 26, Panevėžys LT-35134.
9. Gerumo akcija vyks nuo 2020 gruodžio 21d. iki 2020 gruodžio 23 d.

V. REIKALAVIMAI PROJEKTO DALYVIAMS
10. Darbų skaičius neribojamas.
11. Laiškas kuriamas pasirinkto dydžio lape. Laiškas pateikiamas voke, kurio dydis nedidesnis,
kaip A5 formatas. Laiške užrašyti kalėdinį sveikinimą, palinkėjimą, autoriaus vardą, miesto
pavadinimą. Laišką ir voką papuošti, dekoruoti įvairia technika ir priemonėmis Kalėdine tema.
12. Papuoštą voką ir dalyvio kortelę įdėti į kitą voką, kurį atsiųsti adresu – Pušaloto 26, Panevėžys.
13. Prie laiško pridedama (neklijuoti) dalyvio kortelė (priedas Nr.1). Dalyvio kortelę pildyti
Times New Roman, 12 šriftu.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu sugadintus ar kitaip pažeistus ir dingusius darbus.
15. Darbai autoriams negrąžinami.
16. Pedagogams bus išsiųsta pažyma ir padėkos raštas nurodytu el. paštu.
17. Laiškai bus išsiųsti Panevėžio miesto gyventojams, vienišiems senjorams.

Priedas Nr. 1
DALYVIO KORTELĖ
Įstaigos pavadinimas
Darbo autoriaus vardas, pavardė
Įstaigos adresas
Pedagogo vardas, pavardė
Pedagogo el. paštas, telefonas

