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įsakymu Nr. V-7
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTO „ĮSIMINTINIAUSIOS PASAKOS VEIKĖJAS“,
SKIRTO KNYGNIAŠIAMS IR TARPTAUTINEI VAIKŲ KNYGOS DIENAI PAMINĖTI
NUOSTATAI
Aktualumas. Kovo 16 d. Knygnešio diena, o balandžio 2-oji žymiojo danų rašytojo Hanso
Christiano Anderseno gimimo diena. Visas pasaulis balandžio 2-ąją mini Tarptautinę vaikų
knygos dieną. Todėll kviečiame visas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas paminėti
šią dieną kuriant įsimintiniausios pasakos veikėjus.
Visi užaugome su pasakomis ir žinome, kad augančiam vaikui didelę įtaką daro jį supanti
aplinka. Vaiko vaizduotės gyvumą, pasaulio suvokimą, kalbą įtakoja girdimos, skaitomos, sekamos
pasakos, deklamuojami eilėraščiai, minklių minimas. Visa tai lemia, ar vaikas pamils knygas, ar
jomis domėsis ateityje. Mūsų kasdienybė gali virsti ypatinga, raiškaus žodžio, taisyklingos lietuvių
kalbos švente, jei vaikams skaitysime vertingus, jų amžių atitinkančius ir jų mėgstamus kūrinius. O
patirtus įspūdžius ir mintis vaikams visada smagu išreikšti laisvai pasirinktomis meninės raiškos
priemonėmis: lipdant, piešiant, kuriant mozaikas, konstruojant, tapant, aplikuojant, lankstant...
Skaitykime vaikams įvairias pasakas, plėskime jų pasaulėžiūrą. Kartu su vaikais kurkime pasakas.
Tegul plečiasi žodynas ir vaikai mokosi iš pasakų veikėjų pažinti emocijas, jas suprasti.

I. BENDROJI DALIS
1. Šie nuostatai reglamentuoja respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų
kūrybinių darbų projekto „Įsimintiniausios pasakos veikėjas“ tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų
pateikimo, organizavimo tvarką.
2. Projekto organizatorius – Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis darželis. Idėjos sumanytoja ir
koordinatorė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė Vaidutė Šumkauskienė tel.
860228250, vaidute1970@gmail.com

II. PROJEKTO TIKSLAS
3. Tikslas - įtraukti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus, švietimo pagalbos
specialistus, tėvus kartu lavinti vaikų kūrybinę raišką, padėti pažinti emocijas, jas suprasti, plėtoti
žodyną, sekant, analizuojant pasakas ir jų veikėjus, bei savitai paminėti Tarptautinę vaikų knygos
dieną ir taip prisiminti knygnešius.
III. PROJEKTO UŽDAVINIAI
4. 1. Ugdyti vaikų kalbinę raišką, emocijų pažinimą.
2. Skatinti domėjimąsi knygelėmis.
3. Lavinti vaikų vaizduotę, laisvai pasirinktomis meninės raiškos priemonėmis nupiešti,
nulipdyti, išlankstyti ar kitaip sukurti mėgstamiausios pasakos veikėją.
4. Dalintis pedagogų gerąja patirtimi.

5. Skatinti vaikus atpažinti pasakų veikėjuose emocijas, charakterio savybes, jas įvardinti.
6.Ugdyti vaikų pilietiškumą ir tautiškumą, skatinant domėjimąsi lietuvių kalba, pasakomis.

IV. PROJEKTO DALYVIAI
5. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai, pagalbos vaikui specialistai, tėvai ir
ugdytiniai.
V. PROJEKTO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
6. Projektas vykdomas 2022 m. kovo - balandžio mėnesiais.
Pedagogai, pageidaujantys dalyvauti projekte, nuo kovo 20 iki balandžio 30 d. jungiasi prie
Facebook grupės „Įsimintiniausios pasakos veikėjas“
https://www.facebook.com/groups/677090833635249
7. Pedagogai su vaikais skaito pasakas, analizuoja turinį, stebi iliustracijas. Vaikai supažindinami su
knygų įvairove, skatinami jomis domėtis, tausoti. Aptaria kokios pasakos patinka ir kodėl? Koks
pats įsimintiniausias pasakos veikėjas?
8. Pasirenkama mėgstamiausia vaikų pasaka ir pasirinktomis meninės raiškos priemonėmis kuriami
pasakų veikėjai. Veikėjai gali būti piešti, lipdyti, siūti, megzti, sukonstruoti... Vaikai aptaria su
pedagogu koks veikėjo charakteris, kokia nuotaika, kas moka užrašo: LINKSMAS, GERAS,
PIKTAS, GUDRUS, IŠSIGANDĘS, PAVARGĘS......
9. Keliant į Facebook grupę užrašyti miestą, įstaigos pavadinimą, pedagogo vardą, pavardę,
ugdytinių vardą, amžių. Pasakos veikėjo nuotaiką. Vaikų darbai kokybiškai nufotografuojami ir
keliami nuo kovo 20 iki balandžio 30 d. Dalyviai privalo laikytis asmens duomenų apsaugos
įstatymo. Stengtis, kad nuotraukose nesimatytų vaikų. Įkeliami tik vaikų kūrybiniai darbeliai.
10. Projekto nuostatai skelbiami Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio darželio internetinėje svetainėje.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Visi dalyviai gaus padėkas.
Padėka dalyviams bus įkelta Facebook grupėje „Įsimintiniausios pasakos veikėjas“ .
12. Dalyvavimas projekte suteiks pedagogams galimybę pasidalinti gerąja patirtimi, virtualioje
erdvėje matyti kitų dalyvių įkeltus darbelius, tobulinti profesinę kompetenciją.
13. Ugdymo įstaigos atsakingos už tėvų sutikimą dėl vaizdinės medžiagos viešinimo socialinėje
erdvėje.

