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RESPUBLIKINIO KŪRYBINIO-MENINIO PROJEKTO
„100 MENINIŲ DARBELIŲ TAU, GIMTA ŠALELE“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinis kūrybinis-meninis projektas „100 meninių darbelių Tau, gimta šalele“ (toliau
– projektas) skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
2. Projektą organizuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ meninio ugdymo
mokytoja Onutė Pučinskienė (onutepucinskiene@gmail.com), direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rasa Dirmeikienė (rasa.dirmeikiene@pagrandukasklp.lt). Telefonas pasiteiravimui (8 46) 346117.
3. Projekto organizatoriai numato projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir
dalyvavimo tvarką, apdovanojimus.
4. Projekto nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ internetinėje
svetainėje http://pagrandukasklp.lt
II.

PROJEKTO AKTUALUMAS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI

5. Aktualumas. 2018 metais Lietuva minės atkurtos valstybės 100 metų jubiliejų. Tai tik
dalelė mūsų istorijos, tačiau nepaprastai svarbi. 1918 metais pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės
Aktas yra milžiniškas žmonių, nepabūgusių prisiimti atsakomybę už savo valstybės ateitį,
laimėjimas. Tai laimėjimas žmonių, kurių dėka šiandien galime jaustis laisvi ir nevaržomi, dalytis
savo kūryba ir pasiekimais. Šiandien Lietuva – atvirų, kūrybingų ir atsakingų žmonių šalis.
Šimtmečius buvome ir esame įkvėpti ateities, todėl švęsdami modernios valstybės šimtmetį savo
kūrybiniais darbais sieksime ugdyti vaikuose pilietinę atsakomybę, skatinsime domėtis tautine
istorija, kultūriniu paveldu, formuosime modernios bei kūrybingos visuomenės pagrindus. Šis
projektas ir bus skirtas darželių bendruomenėms, jų kūrybinių idėjų sklaidai.
6. Projekto tikslas - siekti, kad vaikai prasmingai paminėtų Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetį, sukurdami 100 kūrybinių darbelių.
7. Uždaviniai:
kurdami darbelius vaikai:
7.1. giliau susipažins su tautiniu paveldu, tradiciniais amatais, atliks praktinių darbelių
bandydami įvairias technikas, taikydami baltiškąją simboliką, ornamentiką, įvairią gamtinę
medžiagą.
7.2. patirs bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybinės raiškos, naujų atradimų džiaugsmą,
ugdysis dorines nuostatas, elgesio kultūrą.
7.3. pagilins muzikines žinias, išmokdami naujų liaudies dainelių, žaidimų, žodinės tautosakos,
pajus pasididžiavimą savo tapatybe, Lietuvos valstybe, kultūra, tradicijomis.
III. DALYVIAI
8. Klaipėdos lopšeliai-darželiai: „Pagrandukas“ (meninio ugdymo mokytoja Onutė
Pučinskienė, neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja Asta Srėbalienė), „Volungėlė“ (meninio
ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė, auklėtojos Vaiva Bumblauskienė, Vilma Gedminienė,
Reda Karčikienė, Vida Kuršaitienė), „Papartėlis“ (meninio ugdymo mokytoja Gitana Gedvilienė,
neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja Jūratė Minkevičiūtė), „Pumpurėlis“ (meninio

ugdymo mokytoja Aušra Celedinienė, neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja Lijana
Račkienė), Mažeikių lopšelis-darželis „Gintarėlis“ (meninio ugdymo pedagogė Roma
Skirmontienė, dailės pedagogė Esmeralda Butaitė), Marijampolės lopšelis-darželis „Rūta“
(meninio ugdymo (muzika) pedagogė Virginija Grigaitienė, meninio ugdymo (dailė) pedagogė
Aušra Šuliokienė, auklėtojos Aušra Petkevičienė, Ina Andriulienė).
IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR EIGA
9. Projektas vyks nuo 2018 m. sausio 2 d. iki 2018 m. balandžio 30 d.
Projekto vykdymo planas:
KŪRYBINĖS-EDUKACINĖS VEIKLOS
VYKDYMO
LAIKAS
Vaikai susipažins su baltų simbolika, ženklais Sausio mėn.
(apžiūrės darželio interjere matomus ženklus, stebės
vaikams paruoštas iliustracijas su ženklais ir pan.),
pasidalinę į dvi grupes molio ir šiaudų kamarėlėse
lipdys iš molio, klijuos iš šiaudų darbelius su baltų
simbolika. Po to susirinks į muzikos salę, į ženklų
(žemė, vanduo, ugnis ir dangaus kūnai) viktoriną,
dainuos ir šoks pagal liaudiškos muzikos įrašus
Vaikai gamins žvakutes. Bus suorganizuota edukacinė
valandėlė apie bites, bičių vašką, jo panaudojimą
buityje. Kiekvienas vaikas pasigamins vaško žvakutę,
ją papuoš. Žais liaudies žaidimus, dainuos,
rungtyniaus

Vasario mėn.

Vaikai kurs paveikslėlius iš gamtinės medžiagos,
džiovintų augalų, sėklyčių, šakelių ir kt. Vaikai
susipažins su liaudies dainose apdainuojamais
augalais, gėlėmis, medžiais ir mėgins kurti iš jų
mozaikas, paveikslus

Kovo mėn.

Vaikai aplikuos atvirukus tema „Mano širdelėje Lietuva“. Visi kartu dainuos, žais liaudies žaidimus

Balandžio
mėn.

Finalinis renginys. Bus surengta kūrybinėseedukacinėse veiklose vaikų sukurtų 100 meninių
darbelių paroda. Lopšelio-darželio „Volungėlė“ vaikai
pademonstruos meninio ugdymo mokytojos Rūtos
Budinavičienės sukurtus rūbus, puoštus baltų
ornamentika. Visi kartu vaikai padainuos, pažais,
pasigrožės vieni kitų kūryba, pasidžiaugs draugyste ir
tuo, kad gyvena nuostabioje šalyje - Lietuvoje

Balandžio
mėn.

Vaikai kurs meninius darbelius naudodami lietuvių
liaudies meno ornamentus, įvairiausias dekoratyvines

Sausiobalandžio

VIETA IR
DALYVIAI
Klaipėdos lopšelisdarželis „Volungėlė“.
Dalyvaus po 6 vaikus
iš l.-d. „Volungėlė“,
„Pagrandukas“,
„Papartėlis“,
„Pumpurėlis“

Klaipėdos lopšelisdarželis
„Pagrandukas“.
Dalyvaus po 6
vaikus iš l.-d.
„Volungėlė“,
„Pagrandukas“,
„Papartėlis“,
„Pumpurėlis“
Klaipėdos lopšelisdarželis „Papartėlis“.
Dalyvaus po 6
vaikus iš l.-d.
„Volungėlė“,
„Pagrandukas“,
„Papartėlis“,
„Pumpurėlis“
Klaipėdos lopšelisdarželis
„Pumpurėlis“.
Dalyvaus po 6
vaikus iš l.-d.
„Volungėlė“,
„Pagrandukas“,
„Papartėlis“,
„Pumpurėlis“
Klaipėdos lopšelisdarželis
„Pumpurėlis“.
Dalyviai: l.-d.
„Pumpurėlis“,
„Volungėlė“,
„Pagrandukas“,
„Papartėlis“
Mažeikių lopšelisdarželis „Gintarėlis“

technikas, lipdys iš molio, margins audinius, išmėgins
rankinį audimą, darys pynikus, pieš. Salėje žais
liaudies žaidimus, dainuos

mėn.

Darželio bendruomenė ir vaikai kurs įvairia technika
dailės darbelius: tautinių juostų ornamentus, nupieštus
kreidelėmis, tapytus guašu, akvarele, veltus iš vilnos,
iš molio. Finalinis renginys – folklorinio ansamblio
„Patrimpas“ šventinis koncertas „Tau mūs tėviškėle –
mūs mažų daina“, skirtas Lietuvos 100-mečiui

Sausiobalandžio
mėn.

Marijampolės
lopšelis-darželis
„Rūta“

V. PROJEKTO SKLAIDA IR APDOVANOJIMAI
10. Projekto dalyviai įvykdytas veiklas aprašys, užfiksuos nuotraukose, video įrašuose ir
surinktą medžiagą iki balandžio 30 d. el. paštu onutepucinskiene@gmail.com atsiųs
organizatoriams.
11. Projekto veiklos rezultatai bus skelbiami internetinėje svetainėje http://pagrandukasklp.lt,
informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“, kitoje spaudoje, nuotraukos bus talpinamos
socialiniame tinklalapyje www.facebook.com, bus parengtas projekto aplankas. Projekto dalyvius
apdovanosime padėkos raštais.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti projekto nuostatus, organizavimo eigą, naudoti gautą
projektinę medžiagą savo nuožiūra.
_________________________________________________________

