
PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ 

direktoriaus 2021 m. spalio 28 d. 

įsakymu Nr. V-103   

 

  

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS UGDYTINIŲ, 

MOKYTOJŲ, TĖVŲ (GLOBĖJŲ) VIRTUALUS KŪRYBINIS PROJEKTAS „PASAKA 

DEGTUKŲ DĖŽUTĖJE“ 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, mokytojų, tėvų 

(globėjų) virtualaus kūrybinio projekto „Pasaka degtukų dėžutėje“ (toliau – projekto) nuostatai 

reglamentuoja projekto tikslą ir uždavinius, dalyvius, projekto organizavimo tvarką ir trukmę, 

reikalavimus kūrybiniams darbams, projekto organizavimo tvarką. 

2. Projektą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“, Turistų g. 30, Klaipėda, 

LT–92281, tel.: 8 46 490095, el. p.: info@klaipedosgiliukas.lt.  

3. Projekto idėjos autorius – Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“ direktorė Laura 

Vaitkienė, el.p.: laura.vaitkiene@klaipedosgiliukas.lt; projekto koordinatorius – direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė, el. p.: aida.gedrimiene@klaipedosgiliukas.lt. 

4. Projekto organizatoriai ir rengėjai – Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ direktoriaus 

2021 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V- 91 „Dėl darbo grupės respublikinio projekto „Pasaka degtukų 

dėžutėje” patvirtinimo” patvirtinta darbo grupė. 

5. Projekto nuostatai skelbiami socialinio tinklo Facebook paskyroje „Auklėtoja 

auklėtojai”, Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“ internetinėje svetainėje 

www.klaipedosgiliukas.lt.  

6. Projektas vyks virtualioje erdvėje, socialinio tinklo Facebook viešoje grupėje „Pasaka 

degtukų dėžutėje”. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

7. Projekto tikslas – skatinti vaikus domėtis pasakomis, ugdyti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo ir meninę kompetencijas.   

8. Projekto uždaviniai: 

8.1. siekti, kad vaikai domėtųsi pasakomis, arba patys jas kurtų; 

8.2. skatinti vaikų saviraišką, fantaziją, išradingumą ir kūrybinius gebėjimus įvairiomis 

meninės raiškos priemonėmis perkeliant pasakos idėją, pasakų herojus ar siužetą į degtukų dėžutę; 

8.3. patirti teigiamų emocijų ugdymo(si) proceso metu; 

8.4. sudaryti sąlygas vaikų meninės, kūrybinės saviraiškos sklaidai; 

8.5. stiprinti mokytojų, ugdytinių ir tėvų (globėjų) bendravimą ir bendradarbiavimą; 

8.6. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų.  

 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 
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9. Projekte kviečiami dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai, 

mokytojai, tėvai (globėjai). 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10. Projekto trukmė – 2021 m. lapkričio 3 d. – 2021 m. gruodžio 17 d.  

11. Projektas vykdomas dviem etapais: 

I etapas: pasakos skaitymas arba jos kūrimas. 

II etapas: laisvai pasirinktomis meninės raiškos priemonėmis perkelti savo pasakos idėją 

(pasakų herojus, siužetą ir pan.) į pasirinkto dydžio degtukų dėžutę. 

12. Dalyviai, dalyvaujantys projekte, atsiunčia kokybišką skaitmeninę kūrybinio darbo 

nuotrauką (jpeg formatu) ir užpildytą dalyvio anketą (1 priedas) el. paštu: 

projektai@klaipedosgiliukas.lt. 

13. Iš įstaigos gali būti atsiunčiamos 1–2 dalyvių kūrybinių darbų nuotraukos. 

14. Kūrybinių darbų fotonuotraukos ir dalyvio anketos priimamos nuo 2021 m. lapkričio 3 

d. iki 2021 m. gruodžio 17 d. (imtinai). 

15. Nuotraukose vaikų veidų neturi matytis. 

 

 V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Iš projekto kūrybinių darbų nuotraukų sukurta virtuali knyga bus išsiųsta visiems 

projekto dalyviams.  

17. Projekto dalyviai, atsiųsdami kūrybinių darbų fotonuotraukas, patvirtina, kad yra šių 

fotonuotraukų autoriai, ir sutinka su jų viešu platinimu, publikavimu, bei ugdytinio vardo, pavardės, 

amžiaus, atstovaujamos įstaigos, grupės skelbimu. 

18. Visi dalyviai gaus Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ padėkos raštus. 

19. Kilus klausimams prašome kreiptis el. paštu: projektai@klaipedosgiliukas.lt arba 

skambinti tel.: 8 686 60362 arba 8 686 60176.  
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Priedas Nr. 1 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

UGDYTINIŲ, MOKYTOJŲ, TĖVŲ (GLOBĖJŲ) VIRTUALAUS KŪRYBINIO 

PROJEKTO „PASAKA DEGTUKŲ DĖŽUTĖJE“ 

 

DALYVIO ANKETA 
 

Atstovaujamos įstaigos pavadinimas, 

elektroninio pašto adresas, telefono 

numeris 

 

Mokytojo vardas, pavardė, elektroninio 

pašto adresas, telefono numeris 

 

Vaiko vardas, pavardė, amžius (metais), 

lankomos grupės pavadinimas 

 

Pasakos pavadinimas, autorius 

 

Trumpa DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS 

užrašyta pasakos versija (ne daugiau 

kaip 100 žodžių) 

 

 

 

Pastaba. Anketa turi tilpti į A4 formato lapą. 


