RESPUBLIKINIS VAIKŲ MENO PROJEKTAS
„VĖTRUNGĖ VAIKYSTĖS NAMAMS“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Projekto nuostatai reglamentuoja projekto tikslus, dalyvius, organizavimą.
Liaudies menas – didžiulė ugdymo jėga. Šiais skubėjimo laikais, vis dažniau norisi stabtelti, pajusti ką
turime savito, išskiriančio mus iš kitų tautų. Unikalus lietuviškas simbolis – pamario vėtrungės grįžta po
100 metų pertraukos ir užima vietą šalia Lietuvą garsinančio gintaro ir lino dirbinių.
Vėtrungės dar vadinamos: karūna, vėlukas, vėliava, Kurėnų puošmena, atpažinimo ženklas - žvejai jas
puošė pačių drožinėtais raižiniais, kurie reiškė visą šeimos istoriją, svajones...
Vėtrungė unikalus ne tik Klaipėdos, bet ir visos Lietuvos atributas, mažosios architektūros ir paveldo
simbolis.
2014 metai Klaipėdoje skelbiami Vėtrungės metais. Sugrąžinkime vėtrunges iš praeities. Kartu su
ugdytiniais, pakvietus į bendrą projektą šeimas, sukurkime Lietuvą, šeimą, vaikystę ir džiaugsmą
simbolizuojančias vėtrunges.
2. Tikslas - supažindinti su vėtrungių menu, žadinti vaikų tautinio tapatumo jausmą, stiprinti įstaigų
bendruomenių tarpusavio ryšius ( vaikų – tėvų – įstaigos darbuotojų ).
3. Uždaviniai:
3.1. sudaryti sąlygas vaikams išbandyti įvairias meninės raiškos priemones, išgyventi kūrybinį
džiaugsmą.
3.2. sutelkti ugdymo įstaigų bendruomenes rengiant vaikų meno projektą.
4. Projekto rengėjai: Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ I. Simonaitytės 26, Klaipėda.
5. Dalyviai: Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikai, pedagogai, tėvai ir
socialiniai partneriai Klaipėdos pedagogų kultūros ir švietimo centras.
II. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS
6. I etapas: 2014m. vasario mėn. ugdymo įstaigos planuoja ir organizuoja projekto įgyvendinimą savo
vietovėje.
7. II etapas: 2014 m. nuo kovo 12 d. iki balandžio 10 d. projekte dalyvaujančių įstaigų vaikai ir jų
tėveliai, pedagogai, kuria vaikystės vėtrungę. Vėtrungėmis puošiami įstaigos langai, grupių aplinka,
organizuojamos šeimų vėtrungių parodos, kuriami pasakojimai apie savo šeimos vėtrungę ir kt.
8. III etapas:vaikų meno projekto „Vėtrungė vaikystės namams“ baigiamasis renginys vyks balandžio 11
d. 11.00 val. pasirinktose vietose: parkuose, pėsčiųjų gatvėse, įstaigos kiemuose ir kt. Renginio metu
pagamintos vėtrungės eksponuojamos gamtoje, iš jų kuriamos kompozicijos, dovanojamos draugams,
praeiviams.
9. Kontaktinis tel. 861676618 (Vaiva). Apie ketinimą dalyvauti projekte informaciją siųskite
elektroniniu paštu ilona526@gmail.com iki kovo 5 d.
10. Projekto registracijai reikalinga informacija: miestas, rajonas, įstaigos pavadinimas (elektroninis
paštas), dalyvių skaičius – vaikai pedagogai, tėvai.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Projekto veiklos pėdsakus: nuotraukas, publikaciją spaudoje, internete prašome siųsti iki balandžio
18 d. elektroniniu paštu: ilona526@gmail.com.
12. Jūsų atsiųstas nuotraukas ir projekto pėdsakus rasite Klaipėdos pedagogų kultūros ir švietimo centro
svetainėje, adresu: www.kpskc.lt.
13. Projekto vadovė: Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ auklėtoja metodininkė Vaiva
Bumblauskienė, kontaktinis tel. 861676618
_________________________________

