
 

                                                                             PATVIRTINTA 

                                                                                                       Kauno Šančių lopšelio-darželio  

                                                                                   2022m. spalio10 d. 

                                                                                                     direktoriaus įsakymu Nr. V-76 

 

RESPUBLIKINIO VIRTUALAUS, KŪRYBINIO IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO ĮSTAIGŲ EMOCINĖS IR KALBINĖS RAIŠKOS PROJEKTO „MŪSŲ NAUJIEJI 

DRAUGAI“, SKIRTO TARPTAUTINEI DRAUGO DIENAI PAMINĖTI,  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio virtualaus, kūrybinio ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikų, mokytojų ir 

švietimo pagalbos specialistų emocinės ir kalbinės raiškos projekto „Mūsų naujieji draugai“ (toliau 

projekto), skirto tarptautinei draugo dienai paminėti nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, 

uždavinius, dalyvius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką, reikalavimus bei sąlygas fotografijų 

pateikimui ir baigiamąsias nuostatas. 

2. Projektą organizuoja Kauno Šančių lopšelis – darželis (Miglovaros g. 14). Koordinatorė – 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Dovidaitienė. Projekto organizatorės priešmokyklinio 

ugdymo vyresnioji mokytoja Gina Jurevičienė, logopedė metodininkė Edita Rinkevičė. 

3. Projekto nuostatai publikuojami socialinio tinklo „Facebook“ grupės ,,Mano naujieji draugai“, 

„Auklėtoja auklėtojai“, ir „Specialiųjų pedagogų ir logopedų namučiai“. 

 

II SKYRIUS 

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Projekto tikslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą, draugiškumą vienas kitam, empatiją bei socialines-

emocines ir kalbines kompetencijas. 

5. Projekto uždaviniai: 

5.1.  Lavinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą, draugiškumą, empatiją, kuriant ir atliekant veiklą su kitos 

grupės vaikais. 

5.2. Skatinti teigiamas emocijas, atliekant bendras veiklas. 

5.3. Plėtoti kalbinius gebėjimus, aptariant kartu atliktas veiklas, užduotis. 

5.4.Vykdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų 

bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi. 

 

III SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIAI 

 

6. Projekte kviečiami dalyvauti  ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių mokytojai, švietimo pagalbos 

specialistai, įvairių gebėjimų ugdytiniai. 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA IR DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

7. Projekto užduotis: 

7.1. Vaikai su mokytojais ir/ar švietimo pagalbos specialistais sukuria veiklą (pasaką-spektaklį, 

žaidimą, užduotį-pramogą ir pan.) skirtą  mažiausiems (lopšelio) grupių vaikams. 

7.2. Pravesti veiklą (pasaką-spektaklį, žaidimą, užduotį-pramogą ir pan.) mažiausiems (lopšelio) 

grupių vaikams. 

7.3. Aptarti bendrą veiklą kartu su kitos grupės vaikais. 

8. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojas ar švietimo pagalbos specialistas, dalyvaujantis 

projekte, pateikia: 



8.1. Trumpą veiklos aprašą ir 2-4 fotografijas patalpinti uždaroje facebook grupėje ,,Mano naujieji 

draugai“.  

9. Projektas vyks nuo 2022 m. lapkričio 7 d. iki gruodžio 9 d.  Projektui aprašą ir fotografijas siųsti iki 

2022 m. gruodžio 9 d.  

10. Ugdymo įstaigos atsakingos už tėvų sutikimus vaikų fotografijų viešinimui uždaroje facebook 

erdvėje.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Dalyvavimas šiame projekte reiškia dalyvio sutikimą su visomis projekto sąlygomis. 

12. Visiems projekto dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųsti Kauno Šančių lopšelio – darželio 

padėkos raštai  ir metodinės veiklos pažymos mokytojams. 

13. Renginio organizatoriai turi teisę neeksponuoti kūrinių, atsiųstų vėliau nurodyto termino ar 

neatitinkančių nuostatų reikalavimų. 

 

VI SKYRIUS 

ORGANIZATORIAI 

 

14. Projekto organizatorius – Kauno Šančių lopšelis – darželis. Kilus klausimams apie projektą 

skambinti telefonu: 860681389, 869959845. 

15. Koordinatoriai: Kauno Šančių lopšelio – darželio pavaduotoja ugdymui Kristina Dovidaitienė, 

priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Gina Jurevičienė, logopedė metodininkė Edita 

Rinkevičė. 

 

 

 

 

 

 

 


