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Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, tėvų ir pedagogų projektas  

,,Pinu Vaivos juostą knygelės puslapiuose” 

  

  

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Etninė kultūra – visos tautos sukurta, iš kartos į kartą perduodama ir nuolat atnaujinama kultūros 

vertybių visuma, padedanti išlaikyti tautinį tapatumą bei savimonę. Etninė kultūra sudaro 

kiekvienos tautos kultūros pamatą, ji yra mūsų tautos pradžia, šaknys, vertybių visuma. Viena iš 

etninės kultūros šakų yra raštai. Raštai yra mūsų tapatybės ženklai, jų simbolika, formos ir 

spalvos. Siekiant supažindinti ugdytinius su savo tautos raštais, jų simbolika priartinkime juos 

arčiau vaikams priimtinais, paprastais būdais. Vienas jų - knygos skirtukas. Skaitydami knygas, 

vaikai nuolat matys knygos skirtuką išmargintą savo tautos raštais, ženklais, simboliką. 

2. Respublikinis  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų projektas 

„Pinu Vaivos juostą knygelės puslapiuose“. Nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, 

dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką bei dalyvių įvertinimą.  

3. Projekto organizatorius – Kauno Tirkiliškių lopšelis –darželis Tirkiliškių g. 47, LT-46458 

Kaunas, el.paštas tirkdarzelis@gmail.com Projekto partneriai -  Kauno m. Aleksoto seniūnijos 

Naugardiškių bendruomenė ir Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka Tirkiliškių filialas 

4. Projekto nuostatai skelbiami Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio internetinėje svetainėje    

 www.tirlikiskiudarzelis.lt   

    

 

II. SKYRIUS  

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

  

5. Tikslas - sutelkti Lietuvos ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, 

tėvus, pedagogus ir kitus bendruomenės narius bendram kūrybinės veiklos projektui, 

puoselėjančiam etninės kultūros vertybes.     

         6. Uždaviniai:   

6.1. pagaminti knygų skirtukus, naudojant lietuviškus, tautinius raštus ir simbolius;   

6.2. ugdyti pilietiškumą, tautiškumą šeimose;  



6.3. skatinti skaityti knygas, dovanoti skirtukus šalia įstaigos esančiai bibliotekai  

6.4  sutelkti Lietuvos įstaigų bendruomenes kūrybiniams darbams;  

6.5  skatinti vaikų, tėvų, pedagogų iniciatyvumą ir bendruomeniškumą;  

6.6  ugdyti tautinį sąmoningumą, pagarbą ir meilę Lietuvos tautodailei;  

6.7  skatinti vaikų meninius-kūrybinius gebėjimus;  

6.8 suteikti kūrybinį džiaugsmą, teigiamas emocijas.   

 

 

III. SKYRIUS  

DALYVIAI 

   

7 Parodos dalyviai – Lietuvos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai,    

tėvai ir pedagogai. Respublikiniame projekte „Pinu Vaivos juostą knygelės puslapiuose“ kviečiame 

dalyvauti Lietuvos įstaigų bendruomenes, kurios myli Lietuvą ir rūpinasi jos ateitimi, neabejingos 

Lietuvos idėjoms ir tuo pačiu savo iniciatyva nori prisidėti prie estetinės vaikų pasaulėjautos 

„įauginant“ vaiką į tautos kultūrą. 

 

 

IV. SKYRIUS  

DARBŲ PATEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA  

  

8 2020 m sausio - vasario mėn. savo įstaigoje aptariame Lietuvos tautinių raštų elementus, 

ornamentus, jų reikšmes. Kartu su vaiku šeimoje ar ugdymo įstaigoje kuriame ir gaminame skirtuką 

knygai. Skirtukui gaminti naudojame įvairias medžiagas: šiaudus, klijus, atraižas, siūlus, vilną, 

guašą, kreideles, popierių, pieštukus ir kt. Darbo atlikimo  technika įvairi: aplikacija, piešimas, 

karpymas, siuvimas, mezgimas, nėrimas, pynimas, vėlimas, audimas ar kt.. Jei skirtuką aplikuosite - 

naudokite puskartonio arba kartono lapą. Skirtuko plotis 7 cm, ilgis 24 cm. Skirtukas privalo būti 

estetiškas ir tvarkingas. 

9 Norintys dalyvauti respublikiniame projekte „Pinu Vaivos juostą knygelės puslapiuose“, 

registruojasi el. paštu audronezajanckauskiene@gmail.com. Tel: (8-656)47788 iki 2020 m. vasario 

10 d. (priedas Nr.1). Projekte gali dalyvauti ne daugiau 3 pedagogai iš įstaigos. 

10 Knygų skirtukų gamybos proceso ir pagamintų skirtukų skaitmenines nuotraukas atsiunčiate mums 

elektroniniu adresu gitanajanina@gmail.com   iki kovo 13 d.  

11 Kovo 18 - balandžio 15 dienomis iš jūsų atsiųstų nuotraukų sukursime filmuką, kuris bus patalpintas 

mūsų darželio svetainėje. Svetainės  adresas www.tirkiliskiudarzelis.lt  Projekto pabaigoje dalyviai 

gaus pažymas ir padėkas jūsų nurodytais el. pašto adresais.  

12 Projekto laikas nuo 2020 m. sausio mėnesio 13 dienos iki balandžio 30 dienos.  

 

  

mailto:audronezajanckauskiene@gmail.com
http://www.tirkiliskiudarzelis.lt/


V. SKYRIUS   

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

  

16 Projekto organizatoriai pasilieka teisę publikuoti projekto nuotraukas įstaigos internetinėje 

erdvėje, informaciniame leidinyje „Švietimo naujovės“.  

17  Projekto dalyviai atsako už tinkamą vaikų ir jų teisėtų atstovų informavimą apie vaikų 

dalyvavimą projekte ir darbelių bei  nuotraukų viešinimą viešoje erdvėje, internete, 

informaciniuose leidiniuose. Suteikia projekto organizatoriui teisę viešai skelbti jūsų pateiktų 

darbų nuotraukas.   

Projekto koordinatorės:  

            Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio direktorė Neringa Šeštokienė,   

            pavaduotoja  ugdymui Asta Sutkienė  

              

            Organizatorės: auklėtoja metodininkė Gitana Janina Kordušienė, 

                                    auklėtoja metodininkė Audronė Zajančkauskienė, 

                                    vyresn. auklėtoja Asta Venckūnienė, 

           Telefonas pasiteiravimui (8-656) 47788 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respublikinio ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų 

ir pedagogų projekto „Pinu Vaivos 

juostą knygelės puslapiuose“ 

nuostatų    

Priedas Nr. 1  

  

,,Pinu Vaivos juostą knygelės puslapiuose“ dalyvių registracija  

  

Ugdymo įstaiga  El. pašto adresas, 

tel. nr.  

Pedagogų vardai,   

pavardės  

 Dalyvių skaičius  

(ugdytinių ar šeimų)   

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Simboliai ir jų reikšmės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


