
PATVIRTINTA 
Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ 
direktoriaus 2022 m. sausio 12 d. 
įsakymu Nr. UP2-2022/5 

 
RESPUBLIKINIO PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS UGDYTINIŲ BEI UGDYTINIŲ, 

TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, VIRTUALAUS PROJEKTO 
„PAGALVOJAU, PAMĄSČIAU, PASAKĖLĘ PARAŠIAU“  

NUOSTATAI 

 
I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Respublikinio priešmokyklinio amžiaus ugdytinių bei ugdytinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių virtualaus  projekto „PAGALVOJAU, PAMĄSČIAU, PASAKĖLĘ 
PARAŠIAU“ (toliau projekto) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų 
pateikimo ir organizavimo tvarką.  

2. Projektą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Pušaitė“ Debreceno g. 43, Klaipėda, 
LT-94164, tel. (8 46) 34 62 46 , el. p. sekretoriatas@pusaite.lt. 

3. Projekto koordinatorė – Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui Loreta Anuprevičienė. 

4. Projekto organizatoriai ir rengėjai – Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ 
priešmokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Biliukevičienė, logopedė Jurgita Gelčienė.  

5. Projekto nuostatai skelbiami Facebook paskyroje „Auklėtoja auklėtojai“  grupėje, 
Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ internetinėje svetainėje https://www.pusaite.lt/,  Klaipėdos 
lopšelio-darželio „Pušaitė“ Facebook paskyroje https://www.facebook.com/klaipedosld.pusaite, 
uždaroje Facebook grupėje, „Pagalvojau, pamąsčiau, pasakėlę parašiau“. 

 
II. SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 
6. Projekto tikslas – ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikų ir vaikų, turinčių   specialiųjų 

ugdymosi poreikių, komunikavimo ir kūrybiškumo kompetencijas.  
7. Projekto uždaviniai: 
7.1. Atskleisti ugdytinių kūrybinius, meninius gebėjimus kuriant ir iliustruojant pasaką. 

7.2. Turtinti žodyną bei plėtoti sakytinės kalbos gebėjimus. 
7.3. Skatinti priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų 

bendradarbiavimą bei kūrybinę raišką, dalijimąsi gerąja darbo patirtimi, ugdant priešmokyklinio 
amžiaus bei specialiųjų ugdymosi poreikių  ugdytinius. 

 
III. SKYRIUS 

DALYVIAI 
 

8. Projekte kviečiami dalyvauti priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai ir vaikai, turintys        
specialiųjų ugdymosi poreikių. 

9. Ugdytinius projektui ruošia  priešmokyklinio ugdymo pedagogai, švietimo  pagalbos 
specialistai. 
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IV. SKYRIUS 
PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA IR TRUKMĖ 

 
10. Projektas vyks nuo 2022 m. sausio 17 d. iki 2022 m. vasario 28 d. 
10.1. Projekto kūrybiniai darbai bus eksponuojami nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. kovo 

28 d. 
 

V. SKYRIUS 
PROJEKTO VYKDYMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI KŪRYBINIAMS DARBAMS 

 
11. Ugdytiniai kartu su pedagogais, švietimo pagalbos specialistais kuria pasaką. 
12. Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai pasaką užrašo, ugdytiniai pasaką iliustruoja 

(pavyzdys 2 priede).  
13. Dalyvaujantys pedagogai, švietimo pagalbos specialistai užpildo dalyvio anketą (priedas 

Nr. 1) ir siunčia nurodytu el. paštu iki 2022 m. vasario 28 d. (jurgita.gel.logopede@gmail.com). 
14. Sukurta ir iliustruota  pasaka iki 2022 m. vasario 28 d. siunčiama į parodai sukurtą 

uždarą Facebook grupę „Pagalvojau, pamąsčiau, pasakėlę parašiau“ nurodant įstaigos, grupės, 
pasakos pavadinimą. ugdytinių amžių. 

15. Projekto kūrybiniai darbai bus eksponuojami nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 kovo 28 d. 
projektą organizuojančio lopšelio-darželio svetainėje, Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ 
Facebook paskyroje https://www.facebook.com/klaipedosld.pusaite, uždaroje Facebook grupėje 
„Pagalvojau, pamąsčiau, pasakėlę parašiau“. 

16. Projektui pateikiami reikalavimus atitinkantys kūrybiniai darbai. 
17. Informacija apie projektą teikiama el. p.: jurgita.gel.logopede@gmail.com , tel. nr. 

+37068459055. 
 

VI. SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
18. Projekto organizatoriai pasilieka teisę gautą projekto medžiagą publikuoti savo įstaigos 

ir švietimo naujienų svetainėse. Pateikdamas darbus, autorius tampa jos dalyviu bei sutinka, kad 
darbai ir autorių asmens duomenys (vardas, amžius, įstaigos pavadinimas) būtų naudojami 
viešinimui. 

19. Visiems projekto dalyviams nurodytu anketoje elektroniniu paštu bus išsiųsti projekto 
organizatorių padėkos raštai ir pažymos apie dalyvavimą projekte. 

20. Organizatoriai, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti projekto taisykles, dalyvavimo 
sąlygas. 
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1 priedas 

 
RESPUBLIKINIO PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS UGDYTINIŲ BEI 

UGDYTINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, VIRTUALAUS  
PROJEKTO „PAGALVOJAU, PAMĄSČIAU PASAKĖLĘ PARAŠIAU“  

DALYVIO ANKETA 

 
 

Įstaigos pavadinimas, miestas/rajonas  

Pedagogo/švietimo pagalbos specialisto 
vardas, pavardė, pareigos 

 

Dalyvaujančių vaikų amžius  

 
Grupės pavadinimas 

 

 
Pasakos pavadinimas 

 

Kontaktinis telefonas, el. paštas  
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2 priedas 

 

 

 


