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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IR 

MOKYTOJŲ EDUKACINIO VIRTUALAUS PROJEKTO-PARODOS 

  „ISTORIJOS, PADEDANČIOS UŽAUGTI“ 

NUOSTATAI 

 

„Knyga – tai indas, kuris mus pripildo, bet pats netuštėja“ /A.Debruselis/ 

Skaitymas – svarbus įgūdis, kurį reikia ugdyti. Skaitydami vaikams nuo pat gimimo, suteikiame 

tvirčiausią pagrindą jų ateities gyvenimui: kalbą, kuri svarbi komunikuojant, mokantis naujų dalykų; 

jausmų pažinimą; savo meilę ir meilę knygoms. Kuo daugiau mažiems vaikams skaitoma, tuo labiau 

jie trokšta išmokti skaityti....Knygos ir skaitymas moko empatijos, plečia akiratį, lavina vaizduotę, 

skatina išmonę ir fantaziją. 

      Šarūnės Baltrušaitienės kūriniai – „Kariesas, Ėduonis ir DOMO DANTUKAI“,  „Kaip Zuikis 

jausmus pažino“, „Domas ir HEROJŲ PUSRYČIAI“, „Margarita (Ne)tobulų piešinių ŠALYJE“. 

Keturių knygų vaikams tekstų autorė bei edukatorė  sako, kad nori ne tik pradžiuginti kitus, bet ir 

paskatinti augti kaip asmenybes. 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Kauno Šančių lopšelio-darželio edukacinio virtualaus projekto-parodos „ISTORIJOS, 

PADEDANČIOS UŽAUGTI“  (toliau–Projektas-paroda) nuostatai                           reglamentuoja projekto-parodos 

tikslus, dalyvius, organizavimo tvarką, terminus. 

1.2. Projekto-parodos organizatorius Kauno Šančių lopšelis-darželis. Projekto-parodos koordinatorės 

Kauno Šančių lopšelio- darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Dovidaitienė, el.paštas 

sanciudarzelis@gmail.com , priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Kristina Sakalė ir 

priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Gina Jurevičienė. Projekto-parodos nuostatai                  skelbiami 

internetinėje grupėje „AUKLĖTOJA AUKLĖTOJAI“, „TIK PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

MOKYTOJAI“ ir šiai parodai sukurtoje virtualioje facebook grupėje ISTORIJOS, PADEDANČIOS 

UŽAUGTI. 

1.3. Projekto partneris  - Kauno V.Kudirkos viešosios bibliotekos Šančių padalinio vyresnioji 

bibliotekininkė, edukatorė Šarūnė Baltrušaitienė.  
 

 

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

2.1.Tikslas – skiepyti vaikams meilę knygai, norą pažinti vaikų rašytojos Š. Baltrušaitienės kūrinius, 

ugdyti komunikavimo  bei kūrybiškumo kompetencijas. 

2.2.Uždaviniai: 

2.2.1. Aktyvinti ugdytinių kalbėjimo įgūdžius, kūrybiškumą, mąstymą ir vaizduotę. 

2.2.2. Ugdyti vaikų skaitymo ir rašymo pradmenis. 

2.2.3. Dalintis gerąją darbo patirtimi bendradarbiaujant tarp šalies ugdymo įstaigų bei su artimiausia 

biblioteka. 

III. PROJEKTO DALYVIAI 

3. Projekto dalyviai – šalies ikimokyklinių – priešmokyklinių švietimo įstaigų vaikai, mokytojai. 
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IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS, TVARKA IR TRUKMĖ 

 

4.1. Projektas įstaigose vyksta nuo sausio 18 d. iki kovo3 d.  

Kiekvienoje ugdymo įstaigoje grupių mokytojos organizuoja netradicinius skaitymo būdus  

Š.Baltrušaitienės pasirinktoms knygoms. Organizuojamos edukacinės veiklos, kurių metu vaikai kuria, 

konstruoja girdėto kūrinio labiausiai patikusius veikėjus, iliustruoja knygelę perteikdami kūrinio temą.   

4.2. Projekte dalyvaujantys mokytojai dalinasi veiklų akimirkomis Facebook platformos uždaroje 

grupėje ISTORIJOS PADEDANČIOS UŽAUGTI. 

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

erdvėje. 

4.4. Būtina nurodyti įstaigos pavadinimą, grupę, pedagogo (-ų) vardą ir pavardę bei vaikams labiausiai 

patikusios knygos pavadinimą, kurią vaikai pasirinko iliustruoti. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

5.1. Mokytojai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė, darbovietė) bus naudojami pažymai 

parengti ir įtraukti bendrame sąraše. 

5.2. Projekte dalyvavusiems mokytojams uždaroje Facebook grupėje bus įkeltos padėkos bei pažymą. 

 

 

 

 

 


