
PATVIRTINTA 

Kauno lopšelio – darželio „Volungėlė“  

direktoriaus 2020 m. vasario 05 d. 

įsakymu Nr.V-19  

 

KAUNO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTO 

„PASAKĖLE PASAKĖLE, APLANKYKI MUS IR VĖLEI!”, 

SKIRTO TARPTAUTINEI VAIKIŠKOS KNYGOS DIENAI PAMINĖTI 

  

NUOSTATAI 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kūrybinis – meninis projektas „Pasakėle pasakėle, aplankyki mus ir vėlei!”, skirtas 

Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti.  

2. Projekto organizatorius  Kauno lopšelio – darželio „Volungėlė“ (Rietavo g. 20, LT – 

48256, Kaunas, tel. (8 - 37) 377602, el. paštas volungele@parabole.lt ). 

Projekto koordinatorius -  pavaduotoja ugdymui Birutė Žeimienė, tel. nr. 869843414,                 

el. paštas  volungeleugdymas@gmail.com  

Nariai: logopedė Milda Bagdonienė; mokytoja metodininkė Sigutė Bartkuvienė; 

priešmokyklinio ugdymo mokytoja Neringa Markelionienė. 

3. Projekto organizatoriai numato projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir 

dalyvavimo tvarką, apdovanojimus. 

4. Informacija apie projektą ir nuostatai skelbiami Kauno lopšelio – darželio „Volungėlė“ 

svetainėje https://www.volungele.kaunas.lm.lt 

 

II. SKYRIUS 

AKTUALUMAS 

 Knygos yra vartai į stebuklų, paslapčių, mistikos, įdomybių pasaulį. 

 „Žmogus – kaip raidė knygoje, kurios pavadinimas – Žmonija. Tiktai pažindami raides 

pradedame skaityti“. – J. Marcinkevičius. 

 Kurdami knygeles, istorijas, prisimindami girdėtas, bet primirštas pasakas, vaikai 

savitai išreiškia savo sumanymus žodžiu, piešiniu, taip pat atrasdami naujus minčių perdavimo būdus. 

Jiems smagu, savo pačių rankomis pasigamintas knygeles, skaityti sau ir draugams. 
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III. SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Projekto tikslas – skatinti knygų skaitymą bei pasakų sekimą vaikams namuose ir 

darželyje, lavinti vaikų kalbinius gebėjimus, ugdyti kūrybiškumą, meninę raišką mokantis 

inscenizuoti, iliustruoti, sekti pasakas. 

6. Uždaviniai:  

6.1. Skatinti vaikus domėtis knygų įvairove tiek namuose, tiek darželyje. 

6.2. Patirti kūrimo džiaugsmą, atskleidžiant savo kūrybinius bei meninius gebėjimus. 

6.3. Lavinti kalbos taisyklingumą, raiškumą. 

6.4. Ugdyti regimąjį suvokimą, skatinti sutelkti dėmesį, sudominti vaikus raidėmis, 

skaitmenimis. 

6.5.  Gerinti vaikų girdimojo dėmesio koncentraciją, mokantis klausytis ir įsiminti tai, ką sako 

kiti. 

6.6. Puoselėti bendruomeniškumo jausmą. 

 

IV. SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIAI 

7. Projekte kviečiame dalyvauti Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų bendruomenes (vaikus, jų tėvus ir mokytojus). 

  

V. SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

8. Kūrybinis – meninis projektas vyksta nuo 2021 m. kovo 01 dienos iki 2021 m. balandžio 

16 dienos. 

8.1 Projekto dalyviai pateikia savo sukurtas knygeles kartu su  labiausiai patikusiu personažu 

(pvz.: nulipdytu, nupieštu, numegztu ir t.t.). 

8.2.  Nuotraukas, pagal pateiktus reikalavimus, siųsti elektroniniu paštu 

m.bagdoniene@gmail.com nuo 2021 m. kovo 01 dienos iki kovo 25 dienos. 

8.3.  Kiekvienai pateiktai nuotraukai užpildoma atskira dalyvio anketa (I priedas). Parodos 

dalyviai, atsiųsdami kūrybinių darbų nuotraukas, sutinka su viešu platinimu, talpinimu internetinėje 

darželio svetainėje, publikavimu viešinant projektą. Nuotraukos turi būti kokybiškos, JPG formatu. 

8.4.  Dalyvių registracija nuo 2021 m. kovo 01 dienos iki 2021 m. kovo 15 dienos el. paštu 

volungeleugdymas@gmail.com ir (ar) telefonais:  869843414, 865749950. 

8.5. Projekto organizatoriai surengs virtualią kūrybinių darbų parodą, darželio svetainėje. 
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VI. SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

9. Dalyviai, pateikę kūrybinius darbus projektui, bus apdovanoti organizatorių padėkos 

raštais ir pažymėjimais (išsiųsime el. paštu). 

 

VII. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Projekto organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose tinklalapiuose. 

11. Istorijos, nuotraukos, atsiųstos vėliau nurodyto termino ar neatitinkančios projekto 

tematikos, eksponuojamos nebus. 

12. Iki 2021 m. balandžio 15 dienos visiems dalyviams bus atsiųstos padėkos ir virtualios 

parodos nuoroda. 

 

 

_________________________________ 
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I PRIEDAS 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė  

Dalyvio vardas, pavardė  

(jei vaikas, nurodyti amžių). 

 

Pasakos pavadinimas  

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

Elektroninis paštas (būtina). 

 

Trumpas aprašas  

 


