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KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŽIOGELIS“ 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

MOKYTOJŲ, UGDYTINIŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ PROJEKTO  

,,STOVI PASAKŲ NAMELIS, SEKA PASAKAS VAIKELIS“ 

NUOSTATAI 

 

Projektas skirtas Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ 55 m. jubiliejui 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, ugdytinių, 

švietimo pagalbos specialistų - logopedų, spec. pedagogų projekto “Stovi pasakų namelis, seka 

pasakas vaikelis“ (toliau - projekto) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, projekto 

organizavimą bei vykdymą, dalyvius, baigiamąsias nuostatas. 

2. Projektas skirtas sudaryti galimybę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams, ugdytiniams bei švietimo pagalbos specialistams dalintis kūrybiškomis idėjomis, 

kuriant pasakas be galo, siekiant visapusiškai ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus bei plėsti vaizduotę, 

kūrybinę saviraišką.  

3. Projektą organizuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorė Antanina 

Šereivienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Mačernienė, priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Gintarė Mikutaitė-Bogdan (toliau – Organizatorius). 

4. Projekto kontaktinis asmuo: priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Gintarė 

Mikutaitė-Bogdan, el. p. gintares.projektai@gmail.com, tel. Nr. 8 671 63596. 

5. Informacija apie projektą ir nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ 

interneto svetainėje www.klziogelis.lt, Facebook grupėje „Auklėtoja auklėtojai“. 

 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, ugdytinių, švietimo 

pagalbos specialistų – logopedų, spec. pedagogų kūrybiškumą visapusiškai ugdant vaikų kalbinius 

gebėjimus, plečiant vaizduotę, kūrybinę saviraišką, kuriant pasakas be galo. 

7. Uždaviniai: 

7.1.  skatinti mokytojus, ugdytinius, logopedus, spec. pedagogus, kurti pasakas be galo, 

įtvirtinančias ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų taisyklingą žodžių tarimą, 

turtinančias kalbinį žodyną, formuojančias taisyklingą gramatinę sandarą bei lavinančias rišliąją 

kalbą; 

7.2.  puoselėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, ugdytinių, švietimo 

pagalbos specialistų kūrybinę – meninę saviraišką, iliustruojant pačių sukurtas pasakas be galo; 

7.3.  kuriant pasakas be galo, ugdyti pasididžiavimą lietuvių kalba, jos grožiu; 

7.4.  skatinti pedagogų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja darbo patirtimi. 
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III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

8. Projekto dalyviai: Lietuvos Respublikos ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų mokytojai, ugdytiniai, švietimo pagalbos specialistai – logopedai, specialieji pedagogai. 

Dalyvių skaičius neribojamas. 

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

9. Projekto koordinatoriai: Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiogelis” direktorė Antanina 

Šereivienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Mačernienė, priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Gintarė Mikutaitė-Bogdan. 

10. Projektas vyks nuo 2022 m. balandžio 05 d. iki 2022 m. gegužės 20 d.  

11. Autorius projektui pateikia: 

11.1. dalyvio kortelę (1 priedas). Dalyvio kortelė rengiama 12 dydžio Times New Roman šriftu, 

tarpas tarp eilučių 1,5; 

11.2. savo sukurtą pasaką be galo (2 priedas):  

- pasakos be galo pavadinimas rašomas 14 paprastu pajuodintu šriftu, didžiosiomis raidėmis, 

centrinė lygiuotė). 

- žodinė kūryba užrašoma Times New Roman šriftu 12 paprastu šriftu, mažosiomis raidėmis, 

abipusė lygiuotė, tarpas tarp eilučių 1,5; 

- autoriaus vardas, pavardė (jei vaikas, nurodomas amžius, jei mokytoja – nurodoma 

pareigybė), 12 paprastu šriftu, mažosiomis raidėmis pasakos pabaigoje dešiniame lapo 

krašte. 

11.3. žodinę kūrybą iliustruojantį darbą:  

- pasakos be galo iliustracija turi atspindėti pasakos be galo tekstą. Iliustracija turi tilpti 

viename A4 formato lape; 

- darbų atlikimo techniką ir priemones dalyviai pasirenka savarankiškai; 

- darbai nuskenuojami arba kokybiškai nufotografuojami ir įrašomi JPG formatu. 

12. Išankstinė registracija nereikalinga. Dalyvio anketą, savo sukurtą pasaką be galo (Word 

programa) bei iliustraciją siųsti iki 2022 m. gegužės 20 d. el. p. gintares.projektai@gmail.com 

13. Iki 2022 m. birželio 06 d. bus sudarytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus 

vaikų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų – logopedų, specialiųjų pedagogų sukurtų pasakų be 

galo, visapusiškam kalbinių gebėjimų lavinimui, elektroninis leidinys. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Autorius, pateikdamas savo kurtą pasaką be galo bei iliustraciją projektui, patvirtina, kad 

yra pasakos bei iliustracijos autorius. Už autorinių teisių pažeidimus atsako pasaką bei iliustraciją 

pateikę asmenys. 

15. Organizatoriai pasilieka teisę projektui atsiųstas pasakas, iliustracijas naudoti 

neatlygintinai, viešai publikuoti, nurodant autorines teises. 

16. Pateikdamas darbus projektui autorius tampa projekto dalyviu. 

17. Projekto sąlygų neatitinkantys darbai, pateikti pasibaigus terminui nebus eksponuojami. 

18. Visiems projekte dalyvavusiems pedagogams, švietimo pagalbos specialistams bus 

išsiųstos elektroninės padėkos, pažyma bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams 

sukurtų pasakų be galo visapusiškam kalbinių gebėjimų lavinimui, elektroninis leidinys. 

19. Dalyvavimas projekte laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 
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1 priedas 

RESPUBLIKINIO  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

MOKYTOJŲ, UGDYTINIŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ PROJEKTO  

„STOVI PASAKŲ NAMELIS, SEKA PASAKAS VAIKELIS“  

DALYVIO KORTELĖ 

 

PASAKOS BE GALO 

PAVADINIMAS 

 

PASAKOS BE GALO  

AUTORIAUS VARDAS, PAVARDĖ 

 

ILIUSRACIJOS  

AUTORIAUS VARDAS, PAVARDĖ 

 

DARBUI VADOVAVUSIO 

PEDAGOGO VARDAS, PAVARDĖ, 

PAREIGOS 

 

UGDYMO ĮSTAIGOS 

PAVADINIMAS 

 

KONTAKTINIS EL.PAŠTAS  

 

 

 



 2 priedas 

 

PASAKOS PAVADINIMAS (Times New Roman, 14 šriftas, didžiosios raidės, 

centrinė lygiuotė) 

 

Pasaka. Pačių sukurta pasaka rašoma: 

- Times New Roman šriftu,  

- 12 paprastu šriftu,  

- mažosiomis raidėmis,  

- abipusė lygiuotė; 

- tarpas tarp eilučių 1,5. 

 

 

Autoriaus vardas, pavardė 

Pvz. Mokytoja Vardenė Pavardenė 

Ugdytinis Vardenis P., X m.  

(Times New Roman, 12 šriftas, lygiuoti dešinėje ) 


