PATVIRTINTA
Vilniaus lopšelio-darželio „Aušrelė“
Direktoriaus 2022 m. kovo 02 d.
įsakymu Nr. V- 49/22

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
PROJEKTAS-PARODA „PASAKOS PERSONAŽAS, KURIUO NORĖČIAU BŪTI“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto-parodos
„Pasakos personažas, kuriuo norėčiau būti“ nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius,
dalyvius ir organizavimo tvarką.
2. Projektą-parodą inicijuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Aušrelė“ mokytojos, dirbančios
pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Rasa Budrevičienė, Edita Mockienė, kuruoja
direktorė Raimonda Šilalienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Gaižutienė.
3. Projekto-parodos nuostatai skelbiami Vilniaus lopšelio-darželio „Aušrelė“ internetinėje
svetainėje www.vilniausausrele.lt, Vilniaus lopšelio-darželio „Aušrelė“ Facebook
paskyroje bei Facebook paskyroje „AUKLĖTOJA AUKLĖTOJAI (idėjos, darbeliai,
pamokėlių planai).
4. Projektas-paroda skirtas Tarptautinei teatro dienai paminėti.
II SKYRIUS
PROJEKTO-PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Tikslas – pasitelkiant pasakas ir vaidybą, ugdyti vaikų kūrybiškumo, saviraiškos,
iniciatyvumo, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus kuriant pasakų personažus, jų
kostiumus, kaukes iš antrinių žaliavų.
6. Uždaviniai:
6.1. Sudaryti sąlygas kiekvienam projekto-parodos dalyviui sukurti mėgstamiausią pasakos
personažo kostiumą, kaukę, kuriuo norėtų būti pats vaikas ir trumpai paaiškinti
pasirinkimo motyvus.
6.2. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, meninę raišką, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius
meninio ugdymo srityje kuriant pasakos personažo kostiumą ar kaukę iš antrinių
žaliavų.
6.3. Atkreipti vaikų ir bendruomenės dėmesį į gamtos saugojimą, antrinių atliekų rūšiavimą
bei pakartotiną jų panaudojimą.
6.4. Siekti, kad vaikai patirtų kūrybos ir vaidybos džiaugsmą.
6.5. Dalintis pedagogų gerąja patirtimi, savitai minint Tarptautinę teatro dieną.
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III SKYRIUS
PROJEKTO-PARODOS ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA
7. Projekto-parodos dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, jų tėvai ir
pedagogai.
8. Dalyvių paraiškų registracija vyks iki 2022-03-20. Dalyvio paraiška (Priedas Nr.1)
pateikiama elektroniniu paštu rasacerniauskaite@gmail.com.
9. Projektui-parodai skirtus kūrybinius darbelius ar nuotraukas (su darbo autorių rekvizitais
Priedas Nr. 2 Dalyvio kortelė) siųsti iki 2021-03-22 arba pristatyti į
Vilniaus lopšelį-darželį „Aušrelė“ priešmokyklinio ugdymo mokytojoms Rasai
Budrevičienei, Editai Mockienei adresu Gerosios Vilties g. 28, Vilnius LT-03144.
10. Jūsų sukurti pasakos personažų kostiumai, kaukės bei jų nuotraukų paroda vyks nuo
2022-03-25 iki 2022-04-13 Vilniaus lopšelio-darželio „Aušrelė“ patalpose.
IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI PROJEKTO-PARODOS DALYVIAMS
11. Pasakų personažų kostiumai, kaukės kuriami iš antrinių žaliavų (popieriaus, plastmasės
ir t.t.). Darbelių dydis ir skaičius apribojimų neturi.
12. Projektui-parodai sukurtus darbelius galite pristatyti arba atsiųsti jų nuotraukas.
Siunčiamos darbelių nuotraukos turi būti JPG formatu su Dalyvio kortele (Priedas Nr.
2). Dalyvio kortelė turi būti užpildyta didžiosiomis raidėmis, šriftas Times NEW Roman,
šriftas 12.
13. Projekto dalyviai, atsiųsdami kūrybinių darbų nuotraukas, sutinka su jų viešu platinimu,
talpinimu internetinėje erdvėje, publikavimu viešinant projektą.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Autorius, pateikdamas nuotrauką projektui-parodai, patvirtina, kad yra šios nuotraukos
autorius ir yra gavę, jose esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti parodai. Už
autorių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys.
15. Nuotraukas atspausdina ir laminuoja projekto-parodos organizatoriai.
16. Visi projekte-parodoje dalyvavę vaikai, jų tėveliai ir mokytojai gaus organizatoriaus
padėkos raštus. Padėkos bus išsiųstos į dalyvių anketose nurodytus elektroninius paštus.
17. Iškilus klausimams, skambinti Rasai Budrevičienei tel. 8 600 00299, Editai Mockienei
8 610 70604.
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Priedas Nr. 1

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
PROJEKTAS - PARODA „PASAKOS PERSONAŽAS, KURIUO NORĖČIAU BŪTI“
DALYVIO PARAIŠKA

Miestas, ugdymo įstaigos pavadinimas
Mokytojo arba/ir įstaigos elektroninis
paštas, tel.
Mokytojo vardas, pavardė
Vaiko vardas, pavardė, amžius
(Vaiko tėvelių vardas, pavardė)
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Priedas Nr. 2

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
PROJEKTAS - PARODA „PASAKOS PERSONAŽAS, KURIUO NORĖČIAU BŪTI“
DALYVIO KORTELĖ

Miestas, ugdymo įstaigos pavadinimas

Mokytojo vardas, pavardė
Vaiko vardas, pavardė, amžius
(Vaiko tėvelių vardas, pavardė)
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