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KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIS DARŽELIS 

 

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ, TĖVŲ IR PĖDAGOGŲ PROJEKTAS  

„MANO LAISVĖS STATULA“ 

NUOSTATAI 

Juozas Zikaras (1881m.) - vienas žymiausių ir vienas produktyviausių XX a. I pusės lietuvių 

skulptorių. Jo kūryba apima beveik visas svarbiausias to meto skulptūros sritis, atspindėjo epochos 

idėjas ir menines nuostatas. J. Zikaro kūrybai būdingas realizmas, harmoningi bruožai. O temos-

lietuvių tautos laisvės idealai, paprastų kaimo žmonių gyvenimas. Taip pat sukanka 100 metų, kaip 

sukurtas vienas iškiliausių Lietuvos Nepriklausomybės simbolių - „Laisvės“ skulptūra. Ši laisvės 

statula okupacijos metais buvo nugriauta, o vėliau vėl atstatyta. Žmonių širdyse ji visada buvo 

tikėjimo, vilties ir laisvės idealas.  

  

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

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

„Mano Laisvės statula“, skirtas Vasario 16-osios Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai ir J. Zikaro 

„Laisvės“  skulptūros 100-mečiui paminėti. Projekto nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, 

dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo, vykdymo tvarką, eigą, dalyvavimo sąlygas. 

2. 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. 

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

https://www.tirkiliskiudarzelis.lt/projektine-veikla/ bei Facebook paskyroje - Auklėtoja auklėtojai. 

 

https://www.tirkiliskiudarzelis.lt/projektine-veikla/


II. SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

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

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

tautinės kultūros vertybes.   

5. Uždaviniai: 

5.1. ugdyti pagarbą, meilę savo Tėvynei; 

5.2. ugdyti tautinį sąmoningumą, pagarbą ir domėjimąsi  menininkais ir jų darbais; 

5.3. lavinti vaikų saviraišką, meninius gebėjimus, kūrybiškumą, estetinį suvokimą, fantaziją; 

5.4. plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų. 

5.5. panaudoti STEAM elementus kūrybinėje veikloje. 

 

III. SKYRIUS 

DALYVIAI 

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

tėvai ir pedagogai.  

 

IV. SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO TARKA 

8. Projekto „Mano Laisvės statula“ pradžia 2021m. vasario mėn. 1d. Nuotraukas kelti į projektui 

sukurtą virtualią uždarą Facebook grupę „Mano Laisvės statula“ nuo 2021 m. vasario mėn. 01 d. iki 

vasario mėn. 28 d. (nuotraukas gali kelti užsiregistravę dalyviai ir pateikę 1 priede dalyvio anketą). 

9. Projekto dalyvių registracija vyksta nuo 2021 sausio 25 d. iki vasario 12 d., tada užpildytą 

dalyvio anketą (žr.1 priedą) prašome atsiųsti el.paštu tirkiliskiu.projektai@gmail.com. Nuo įstaigos 

siunčiama viena dalyvio anketa. 

11. 2021 m. sausio mėn.- kovo mėn. savo įstaigoje kalbama apie Lietuvos gimtadienį, žymius 

žmones, menininkus, jų darbus, simbolius, supažindiname vaikus su J. Zikaro „Laivės“ skulptūra ir ką ji 

mums reiškia. 

12. „Laisvės statulai“ gaminti naudojame įvairias medžiagas ir priemones: molį, plastiliną, modeliną, 

sniegą, gamtinę medžiagą ir kt. Darbo atlikimo technika: lipdymas, konstravimas. Darbelis turi būti 

estetiškas ir tvarkingas. 

mailto:tirkiliskiu.projektai@gmail.com


14. Projektui sukurtas kūrybines-erdvines statulas nufotografuoti ir nuotraukas talpinti į projektui 

sukurtą virtualią uždarą Facebook grupę „MANO LAISVĖS STATULA“. 

15. Nuotraukos keliamos nuo vasario  mėn. 01d. iki  vasario mėn.26d. Pasibaigus projekto terminui, 

nuotraukų prašome nebekelti. 

17. Įkeliant nuotrauką , viršuje būtina nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą, miestą, rajoną, vaiko 

vardą, pavardę, amžių, mokytojo vardą, pavardę. 

18. Kilus klausimams informacija teikiama telefonu +37067853441 (ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Audronė arba Reda). 

19. Visiems projekto dalyviams bus įteikti padėkos raštai. Padėkos bus išsiunčiamos nurodytu 

dalyvio anketoje el. paštu. 

V. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS   

20.  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.   

21. Projekto organizatoriai pasilieka teisę publikuoti projekto įstaigos internetinėje erdvėje, 

informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“. 

22. Projekto kūrybinius darbus nuo 2021 m. kovo mėn. 1 d. bus galima pamatyti  Kauno 

Tirkiliškių lopšelio-darželio internetinėje svetainėje https://www.tirkiliskiudarzelis.lt/projektine-

veikla/. 

 

Projekto koordinatorės:  

Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio direktorė Neringa Šeštokienė, 

pavaduotoja ugdymui Asta Sutkienė  

Organizatorės: mokytoja metodininkė Audronė Zajančkauskienė, 

vyresnioji mokytoja Reda Kungienė, 

vyresnioji mokytoja Asta Venckūnienė. 

Telefonas pasiteiravimui  +37067853441  
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1 priedas 

 

 

DALYVIO ANKETA 

Įstaigos pavadinimas 
 

 

Pedagogo vardas, pavardė 
 

 

El. paštas (padėkai atsiųsti) 
 

 

 

 

 


