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PANEVĖŽIO  LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŽIBUTĖ“ 

 

 

RESPUBLIKOS UGDYMO ĮSTAIGŲ  „ŽIBUTĖ“  PROJEKTO 

,,MŪSŲ MAŽOS DOVANOS LIETUVAI“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“  projekto (toliau – projektas) „Mūsų mažos dovanos 

Lietuvai“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, projekto organizavimą ir trukmę, 

dalyvius, baigiamąsias nuostatas. 

2. Projekto „Mūsų mažos dovanos Lietuvai“ skiriamas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 31-

osioms metinėms paminėti. 

3. Projektą organizuoja Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“, adresu Pušaloto g-vė, Nr.26, Panevėžys. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Projekto tikslas: ugdyti vaikų pilietiškumą, patriotiškumą, atrandant meilės Lietuvai bendrystę. 

5.Uždaviniai: 

    5.1. domėsis ir pažins Lietuvos simbolius, istoriją; 

    5.2. atliks muzikinį kūrinėlį; 

    5.3. teletiltu bendraus su respublikos ugdymo įstaigų „Žibutės“ priešmokyklinio amžiaus vaikų 

komandomis. 

 

III. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ 

 

6. Projektą „Mūsų mažos dovanos Lietuvai“ organizuoja Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ darbo 

grupė: priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Galvonienė, priešmokyklinio ugdymo 

vyr. mokytoja Jolanta Lašinienė, meninio ugdymo mokytoja Daiva Andriūnienė. 

7.  Projektą koordinuoja: Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Loreta Simanavičienė. 

8. Projekto vykdymo etapai 

     I etapas. Įstaigos, apsisprendusios dalyvauti projekte, išsirenka priešmokyklinio amžiaus vaikų 

komandą iš 4 vaikų. Apie apsisprendimą dalyvauti projekte, įstaigos informuoja lopšelį-darželį 

„Žibutė“, užpildydamos projekto nuostatų 1 priedą (dalyvio kortelė). 

     II etapas. 2021-03-10d. 10 val. ugdytinių komandos  bendrauja  ZOOM platformoje (nuoroda 

bus išsiųsta): 



           I užduotis -  kiekviena komanda pristatyto muzikinį kūrinėlį (2-3 min.); 

           II užduotis - keliais sakiniais pasako apie savo gimtąjį miestą (1-2 min.); 

           III užduotis - pristato iš anksto paruoštą užduotėlę (užduotėlė ir priskirtas komandai 

eilės numeris bus atsiųsti  užsiregistravus). 

9. Apie vykusį renginį bus publikuojama Panevėžio darželio-lopšelio „Žibutė“ internetinėje 

svetainėje www.zibute.eu  

10. Projekto dalyviai registruojasi iki 2021-02-26 d., užpildydami dalyvio kortelę (1 priedas). 

11. Užsiregistravusioms komandoms nuo 2021-03-01 iki 2021-03-03 d. bus išsiųstos užduotys. 

12. Prisijungimo prie ZOOM nuoroda bus išsiųsta 2021-03-08. 

 

IV. DALYVIAI 

 

13. Projekte dalyvauja respublikos ugdymo įstaigų  „Žibutė“  priešmokyklinio amžiaus vaikų 

komandos (4 vaikai). 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Respublikos ugdymo įstaigos  „Žibutė“ ir projekte dalyvavę PU mokytojai elektroniniu paštu gaus 

padėkos raštus ir pažymas, ugdytiniai – padėkos raštus. 

15. Dėl informacijos kreiptis į priešmokyklinio ugdymo mokytojas: Daivą Galvonienę, tel.:  +3706-

8370493, Jolantą Lašinienę tel.: +3706-4618478, el. p. panzibute@gmail.com  
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1 priedas     

 

 

 

PROJEKTO ,,MŪSŲ MAŽOS DOVANOS LIETUVAI“ 

DALYVIO KORTELĖ 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Komandos narių vardai ir pavardės  

Ugdymo įstaigos adresas, tel., el. p.  

PU mokytojo vardas, pavardė  

Mokytojo telefonas, elektroninis paštas  

 

 


