
PATVIRTINTA 
Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ 
direktoriaus 2023 m. sausio 9 d. 
įsakymu Nr. UP2-2023/2 
 
 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IR 
PEDAGOGŲ VIRTUALAUS KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTO 

 „KAS MAN PRIMENA KLAIPĖDĄ“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių 

darbų projekto „Kas man primena Klaipėdą“ (toliau - Projekto) nuostatai reglamentuoja jo tikslą, 
uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo bei organizavimo tvarką; 

2. Projekto organizatorius Klaipėdos lopšelis-darželis „Pušaitė“, Debreceno g. 43, Klaipėda 
94164, tel. ( 8 46) 346246, el. paštas  sekretoriatas@pusaite.lt 

3. Projekto rengėjai ir koordinatoriai Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ ikimokyklinio 
ugdymo mokytojos metodininkės – Loreta Paukštienė, Reda Morkūnienė, Rima Kiškytė.                                                                                                                 

4. Projekto kuratoriai Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė” direktorė Daiva Šalkauskienė ir 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Anuprevičienė ; 

5. Projekto trukmė nuo 2023 m. sausio 12 d. iki 2023 m. vasario 28 d.; 
6. Projekto nuostatai skelbiami įstaigos internetinėje svetainėje www.pusaite.lt; socialinio 

tinklo „Facebook“ grupėse: ,,Auklėtoja auklėtojai (idėjos darbeliai, pamokėlių planai)“ ir uždaroje 
grupėje ,,Kas man primena Klaipėdą“ https://www.facebook.com/groups/696080765519938 
 

II SKYRIUS 
PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
7. Tikslas – ugdyti vaikų pilietiškumą ir meninę saviraišką, netradiciškai minint Klaipėdos 

krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmetį. 
8. Uždaviniai: 
8.1. Sukurti meninį sveikinimą, kuriame atsispindėtų Klaipėda; 
8.2. Plėtoti vaikų kūrybiškumą, meninę saviraišką. 
8.3. Sudaryti vaikams galimybę kurti, improvizuoti, išbandyti lauko patirtinėje veikloje 

įvairias meninės raiškos priemones. 
8.4. Skatinti partnerystę ir kūrybinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių. 
 

III SKYRIUS 
PROJEKTO DALYVIAI                                                                                                                     

 
9. Virtualiame projekte „Kas man primena Klaipėdą“ kviečiami dalyvauti Lietuvos 

ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai ir pedagogai. 
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IV SKYRIUS 
DARBŲ PATEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 
10. Virtualaus projekto dalyviai sukuria meninius sveikinimus, skirtus Klaipėdos krašto 

prijungimo prie Lietuvos šimtmečiui. 
11. Kūrybinių darbų atlikimo techniką ir jų eksponavimo būdus vaikai ir pedagogai 

pasirenka savarankiškai. Darbeliai gali būti, išdėlioti, nupiešti ar kaip kitaip įprasminti aplinkoje, 
pasirenkant įvairią meninę raišką: dailės priemones (kreidutės, dažai, popierius ) arba gamtines 
priemones, randamas artimiausioje aplinkoje (akmenukai, augalai, smėlis, žievė, šakelės ir pan.). 
Sveikinimai gali būti komponuojami įstaigos, lauko aplinkoje kaip plakatai, sukurti ir pateikti kaip 
žemės meno kūrinėliai, dėlionės, sukonstruoti kaip lauko erdvinės kompozicijos ir pan. 

12. Kūrybiniai darbai nufotografuojami ir ne daugiau 4 nuotraukų talpinami į sukurtą 
virtualią uždarą Facebook grupę ,,Kas man primena Klaipėdą“ 
+https://www.facebook.com/groups/696080765519938  

13. Prie kiekvienos įkeltos nuotraukos būtina parašyti miestą, ugdymo įstaigos pavadinimą, 
grupės pavadinimą ir vaikų amžių, pedagogo vardą ir pavardę bei trumpai apibūdinti savo sukurtą 
darbelį. 

14. Visi projekto dalyviai gaus Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ skaitmeninius padėkos 
raštus. 

15. Dalyviai, užpildytą registracijos lentelę (1 priedas) siunčia el. paštu: 
loreta.paukstiene@gmail.com ; reda.mork@gmail.com; rimutekiskyte@gmail.com 

Temoje būtina nurodyti prierašą: Projektui „Kas man primena Klaipėdą“ 
  

V SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
15. Dalyvavimas projekte reiškia dalyvių sutikimą, kad fotografuota medžiaga būtų 

naudojama (nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų) organizatorių 
sukurtoje socialinio tinklo Facebook uždaroje grupėje. 

16. Tikimės, kad dalyvių darbai pasižymės kūrybiškumu ir inovacijomis, skatins vaikų 
pilietiškumą ir meninę saviraišką. Taip pat išplės Lietuvos ikimokyklinio bei priešmokyklinio 
ugdymo įstaigų bendradarbiavimą, partnerystę, keitimąsi idėjomis, paįvairins bendruomenių 
tradicijas. Laukiame visų norinčių dalyvauti. 
 

                                                 . 
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Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų projekto 
„Kas man primena Klaipėdą“ nuostatų 
1 priedas 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO AMŽIAUS 
VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTO ,,KAS MAN PRIMENA KLAIPĖDĄ“ 

DALYVIO ANKETA 
 
 

Ugdymo įstaigos pavadinimas ir 
grupės pavadinimas 

 

Darbelio autoriaus vardas, pavardė  

Pedagogo vardas, pavardė  

Pedagogo el. paštas (kuriuo bus 
siunčiamas padėkos raštas) 

 

 
________________________ 


