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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIESMOKYKLINIo AMZIAUS VAIKU
K TRYBIIYIU DARBV PROJEKTO ,,TEVYNES JUOSTA AS rUNId, SiNrrINrASMENINIO REKORDO
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinio vaikq kurybiniq darbq projekto ,,TEVYNES JUOST.1 AS KURIU.,
(toliau - Projektas) nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja projekto tikslus, uZdavinius ir

organizavimo tvark4.
2. Prcljektas skirtas ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo istaigq vaikq kurybiSkumo,
socialinio-emocinio intelekto, pilietisko poZi[rio gimting ugdymui.

3.
4.

i

Projekt4 organizuoja Elektrenq lop5elis-darZelis ,,Pasaka,, Saules g. 2, Elektrenai
Proljekto koordinatoriai - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zi1a Vaideliene

tel. +370528 39 660, el. pastas pasaka@elektrenai.lt; Ala pupininkiene, Elektrenu Svietimo
paslaugq centro metodininke.

5. Projekto

organizatores ir rengejos - priesmokyklinio ugdymo mokyojos: Jolanta
Liepis, Rita Stankevidiiite ir Edita Grisiuniene, ikimokyklinio ugdymo mok'gtoja.
6. Projekto nuostatai skelbiami Elektrenq lop5elio-darZelio ,,Pasalia', tinklapyje.

II SKYRIUS
PROJEKTO TIKSLAS IR UZDAVINIAI

7. Tikslas. Skatinti ugdyinius palinti savo tautos, kraSto (regiono) kulturos paveld4,
puoseleti pagarlia4 etnines kulturos tradicijoms bei poreiki jas tgsti, ugdyi
vaikq kurybinius ir
meninius gebeji:mus.

8.

UZdaviniai:
8.1' Pa:Zinti ir Siq dienq meno kalba perteikti tautodailes ir tautosakos (pasakq, legendq,
misliq, dainuojamosios tautosakos ir pan.) inspiruotas kurybines idejas, atspindeti
tradicijrl ir
dabarties s4sajasr;

8.2. Sudaryti.pozityvias s4lygas laveti vaikq gebejimams, puoseleti ugdytiniq
ktirybiSkum4 ir s;avirai5k4;
8.3. Kuriant tapybines, grafines, mi5rios technikos kompozicijas ieskoti lietuviq
tautodailes auterrti5kumo bruoZq ir jq
iprasminimo galimybiq;
8'4' Skratinti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
istaigq benclradarbiavim4 siekiant
l'
,
Lleluvos reKordo.

,

III

SKYRIUS

DALYVIAI

9

Parodoje kviediami dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir priesmokyklinio
ugdymo istaigqrpedagogai, ugdyiniai, jq tevai (
;lobejai) bei kiti bendruomenes nariai.

IV SKYRIUS
DARBU PATEIKIMO SALYGOS
10. K[Lrybiniq darbq

atlikimo technik4 ir priemones projekto dalyviai pasirenka

savarankiSkai.
11. Svrarbu, k?d, kurtoje juostoje atsispindetq Jusq gyvenamojo regiono tautodailes
rastai.
12. K[rybos darbai gali buti atlikti
technika
ant
medZiagos,-drobes:
ivairia
akvarele,
gua5u, akrilu, va5kinemis kreidelemis, tu5u, gamtiniais istekliais miSrialechnika.
13. MedZiagos, drobes dydis
30 cm plodio formato ilgipasirenkate patys.
14. Prcrjekto dallvis gali pateikti neribot4 skaidiq darbq,
tem?.
15. Kiekvieno darbo kitoje puseje turi bfiti priklijuota kompiute
(1 priedas).

-

kuris

V SKYRIUS
VIETA IR LAIKAS
I5l'ienos istaigos galima atsiqsti neribot4 kieki darbq iS kiekvienos amZiaus grupes.
17. Btitina iki202l m. vasario 26 d. eI.pa5tu pasaka@elektrenai.lrlatsiqsti
uZpildyt4
bDsimq dalyviq parai5k4 (2 priedas).
Darbus pristatyti 1ki202l m. vasario 26 d. siundiant pa5tu adresu: Elektrenq lop5elis
darZelis
jUOSf,l
Saules g.2,LT-26121 Elektrenai, su nuoroda: Projektui
AS
,,TEVYNES
',Pasaka",
16.

KURIU"
visi

18. Pro.jektas vyks Elektrenq lop5elyje dafielyje,,Pasaka" 202I m.
atsiqsti darlSai dalyvaus parodoje.

kovo 11 d.. kurio metu

vr. PROJEKTO DALYUU APDOVANOJTMAS
20.Dalyviai

uZ dalyvavim4 projekte bus apdovanoti padekos rastais

ir atminimo

dovanelemis.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Projekto
savo nuoZiura, nei5m

Elektrenq

lops,:lio'

|i*?l

organizatoriams - laikomas autoriq sutikimu su siomis s4lygomis.
22. Projekto - parodos organizatoriai: Elektre"q topSetio-darZelio
,,pasaka., direktore
Sigita Lapkauskiene, telefono Nr. (8 529) 39660, el. pa5tas pasaka@elektrenai.lt
ir pavaduotoja
ugdymui zita Y eideliene. Espc metodininke Ala lupininkiene.
23. Projekto partneriai: Elektrenq Svietimo paslaugq centras, Elektrgng
vieSoii biblioteka.

Respublikinio ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus
vaikq ktirybiniq darbq projekto ,,Tevynes juost4 aS kuriu..,
siekiant asmeninio rekordo, nuostatu

I priedas
(khjuojamas kitoj e piesinio puseje)
Sriftas - Times NewRoman 12

Pavarde

Vardas
Autoriaus amZius (metai)
Mokyklos pavadinimas
Mokytojo pavarde ir vardas

Respublikinio ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus
u.uik! klrybiniq darbq projekto ,,Tevynes juost4 aS kuriu..,
siekiant asmeninio rekordo, nuostatg
2 priedas

Darbo autoriaus
vardas, pavarde

[staigos pavadinimas,
adresas, el. paStas,
telefonas

Sutinku, kad mano sun s (d
(vardas, pavarde, amZius) bDtq naudojami projekto viesinimui................

Pedagogo vardas,
pavarde
el. pa5tas, telefonas

