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PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŽIBUTĖ“ 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

PROJEKTO „KELIAS Į KNYGELĘ“ NUOSTATAI 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekto „Kelias į knygelę“ 

nuostatai reglamentuoja projekto tikslus, uždavinius, projekto  organizavimą ir trukmę, 

baigiamąsias nuostatas. 

2. Projekto aktualumas: 

 skaitydami vaikams mes suteikiame tvirčiausią pagrindą jų ateities gyvenimui: kalbą, 

kuri svarbi komunikavimui, naujų dalykų ir pasaulio atradimą, jausmų pažinimą, estetinį 

suvokimą. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklose skaitymas vaikams yra 

integrali įvairių veiklų dalis, neatsiejama nuo žaidimų, pažintinių, kūrybinių ir STEAM 

veiklų. Žaisdami, kurdami, eksperimentuodami vaikai įvairių knygų ar kūrinių patirtis 

perkelia ir reflektuoja realiame gyvenime; 

 pedagogai rinkdamiesi knygas ar kūrinius skaitymui ir organizuodami veiklas vaikams 

atsižvelgia į jų amžių, pomėgius, pažintinius, emocinius poreikius. Pedagogų dalijimasis 

sukaupta patirtimi leis tobulinti vaikų ugdyma(si), ugdymo(si) procesas taps įvairesnis, 

įtraukesnis. 

3. Projektą koordinuoja ir organizuoja Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ pedagogės: 

IU mokytoja metodininkė Jolanta Lašinienė, tel. +37064618478; 

IU mokytoja metodininkė Daiva Galvonienė, tel. +37068370493; 

IU vyresnioji mokytoja Inga Zelionkienė, tel. +37067172144. 

 

II. SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – projekto dalyviai dalinsis gerąja patirtimi sudominant vaikus literatūra ir skaitymu, 

integruojant skaitymą į įvairias ugdomąsias veiklas. 

5. Uždaviniai: 

5.1. vaikai plėtos savo komunikacinę, pažintinę, kūrybinę, emocinę bei STEAM patirtį, pajaus 

skaitymo džiaugsmą; 

5.2. vaikai perkels išklausytų knygų siužetus, veikėjų poelgius, emocinius išgyvenimus į savo 

žaidybines, tyrinėjimo, eksperimentavimo, kūrybines veiklas; 

5.3. ugdysis pedagogų kūrybiškumas, išradingumas organizuojant ugdymo(si) procesą, siekiant 

geresnės, įtraukesnės ugdymo(si) kokybės; 

5.4. pedagogai domėsis vaikų literatūra, skaitys vaikams, perskaitytų kūrinių patirtį panaudos 

ugdymo(si) procese; 

5.5. plėtosis švietimo įstaigų bendradarbiavimas. 

 



III. SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ 

 

6. Projekte kviečiami dalyvauti visi ikimokyklinių bei priešmokyklinių įstaigų pedagogai. 

7. Projekto trukmė nuo 2022 metų kovo 1 d. iki 2022 metų gegužės 31 dienos. 

 

8. Projekto organizavimo etapai: 

1) pedagogai ieško knygų (ar kūrinių) vaikams (tinkami tiek lietuvių, tiek užsienio autorių 

kūriniai), tinkančių vaikų amžiui, atliepiančių jų ugdymo(si) poreikius ir skaito jas 

vaikams; 

2) organizuojamos bent dvi ugdomosios, STEAM, kūrybinės veiklos ar žaidimai išradingai 

(pasirinktinai) pritaikant skaitytos knygos siužetą; 

3) organizuotos veiklos fotografuojamos (taip, kad galima būtų matyti veiklos esmę), 

pateikiamos 2-3 nuotraukos ir keliamos į Facebook tinklapį „Kelias į knygelę“ ir į 

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ internetiniame puslapyje www.zibute.eu.  Būtina 

parašyti pedagogo vardą, pavardę, įstaigos pavadinimą. Šalia pateikti pagal kokio 

autoriaus ir kokią knygą (kūrinį) organizuotos veiklos ir keliais sakiniais aprašyti veiklas 

(1-3 sakiniai); 

4) rekomenduojama, kad nuotraukose nesimatytų vaikų veidų (arba reikalinga turėti tėvų 

sutikimą jų demonstravimui); projekto dalyvis įsipareigoja laikytis  duomenų saugos 

reikalavimų; 

5) veiklų nuotraukos siunčiamos iki 2022-05-31 į Facebook tinklapį „Kelias į knygelę“. 

 

IV. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Projekto dalyviai gaus Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ padėkas ir galės Facebook 

tinklapyje „Kelias į knygelę“ ir Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ internetiniame puslapyje 

www.zibute.eu matyti kitų pedagogų kurtas veiklas, bei skaitomus kūrinius. 

10. Dalyviai atsako už įkeltų nuotraukų autorystę ir originalumą. 

11. Projekto dalyviai sutinka su visomis projekto sąlygomis. 

 

 

http://www.zibute.eu/

