
PATVIRTINTA 

Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. 

įsakymu Nr. V-18 

 

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  AMŽIAUS 

UGDYTINIŲ BEI UGDYTINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

VIRTUALUS KALBOS UGDYMO PROJEKTAS 

„SEKA PASAKAS VISI, IR MAŽI IR DIDELI“ NUOSTATAI 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių bei ugdytinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių virtualaus kalbos ugdymo projekto „Seka pasakas visi, ir maži ir dideli“ 

(toliau projekto) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą ir uždavinius, dalyvius, projekto organizavimo 

tvarką ir trukmę, reikalavimus kūrybiniams darbams, projekto organizavimo ir darbų vertinimo tvarką. 

2. Projektą organizuoja Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ Rūdės g. 6, Šiauliai, LT – 77151, tel. 

(8-41) 523776, el. p. azuoliukas@splius.lt; „Šiaulių lopšelis - darželis „Trys nykštukai“ Tilžės g. 41, 

Šiauliai, LT – 78206, tel. (8-41) 552354, el. p. trysnykstukai@splius.lt; Klaipėdos lopšelis - darželis 

„Inkarėlis“ Kauno g. 43, Klaipėda, LT – 91168, tel. (8-46) 314763, el. p. inkarelis@gmail.com. 

3. Projekto koordinatorė – Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Laima Poškuvienė poskuviene.laima@gmail.com.  

4. Projekto organizatoriai ir rengėjai – Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ logopedė Daiva 

Vertelienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ vyr. auklėtoja Rūta Laucytė, Klaipėdos lopšelio-

darželio „Inkarėlis“ auklėtoja Aušra Bebrauskaitė bebrauskaitė.ausra@gmail.com.                  

5. Projekto nuostatai skelbiami facebook paskyroje „Auklėtoja auklėtojai“ ir ,,Logopedai – 

specialieji pedagogai“ grupėse,  Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ internetinėje svetainėje 

https://azuoliukas.tavodarzelis.lt/, Šiaulių lopšelio - darželio „Trys nykštukai“ internetinėje svetainėje 

https://www.trysnykstukai.lt/, Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ internetinėje svetainėje 

https://www.inkareliomokykla.lt/. 

 

 

II. SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

6. Projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir vaikų turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, komunikavimo ir kūrybiškumo kompetencijas, tobulinti artikuliaciją ir 

gramatinį kalbos sandaros formavimą, suteikti džiugių emocijų. 

7. Projekto uždaviniai: 

7.1. Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų 

bendradarbiavimą bei kūrybinę raišką, dalijimąsi gerąja darbo patirtimi, ugdant ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus ugdytinius bei specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus. 

7.2. Lavinti vaikų pažintinius procesus. 

7.3. Atskleisti ugdytinių kūrybinius, meninius gebėjimus iliustruojant ir įgarsinant sukurtą pasaką. 

7.4. Ugdyti vaikų regimąjį ir girdimąjį suvokimą, plėtoti žodyną bei rišliąją kalbą. 
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III. SKYRIUS 

DALYVIAI 

8. Projekte kviečiami dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai ir vaikai, turintys 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

9. Ugdytinius projektui ruošia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, švietimo 

pagalbos specialistai. 

IV. SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA IR TRUKMĖ 

 

10. Projektas vyks nuo 2021 m. vasario 5 d. iki 2021 m. balandžio 15 d.  

10.1. Projekto organizavimas: 

10.2. pedagogai, švietimo pagalbos specialistai kartu su ugdytiniais kuria, iliustruoja ir įgarsina 

pasakas savo pačių pasirinktomis programomis (pvz. ,,Stop Motion“, ,,Funny voice“, ,,Ringtone Maker“ 

ir pan.); 

10.3. sukurtomis ir įgarsintomis pasakomis dalinasi su kitomis Respublikos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis google drive diske „Seka pasakas visi, ir maži ir dideli“; 

10.4. labiausiai patikusias draugų pasakas vaikai kartu su pedagogu aptars, analizuos ir vaidins. 

 

V. SKYRIUS 

REIKALAVIMAI KŪRYBINIAMS DARBAMS 

11. Sukurta, iliustruota pasaka įgarsinama savo pačių pasirinktomis programomis arba ,,Stop Motion“, 

,,Funny voice“, ,,Ringtone Maker" programėlėmis. 

12. Iliustruotos, įgarsintos pasakos trukmė iki 5 min. 

13. Darbuose neturi matytis ugdytinių veidai. 

14. Dalyvaujantys pedagogai, švietimo pagalbos specialistai užpildo dalyvio anketą (priedas Nr. 1). 

15. Sukurtus darbus ir ,,Word” formatu užpildytą dalyvio anketą (1 priedas) siųsti iki 2021 m. 

balandžio 15 d. nurodytu el. paštu ( sekapasakasvisi@gmail.com ) naudojant google diską. 

 

VI. SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

16. Projektui pateikiami reikalavimus atitinkantys kūrybiniai darbai. 

17. Projekto kūrybiniai darbai bus eksponuojami nuo 2021 m. balandžio 22 d. iki 2021 m gegužės 

10 d. organizuojančių projektą lopšelių-darželių svetainėse. 

18. Informacija apie projektą teikiama el. p.: sekapasakasvisi@gmail.com , tel. nr. 864671934. 

 

VII. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Projekto organizatoriai pasilieka teisę gautą projekto medžiagą publikuoti savo įstaigos ir švietimo 

naujienų svetainėse. Pateikdamas darbus, autorius tampa jos dalyviu bei sutinka, kad darbai ir autorių 

asmens duomenys (vardas, amžius, įstaigos pavadinimas) būtų naudojami viešinimui. 

20. Visiems projekto dalyviams nurodytu anketoje elektroniniu paštu bus išsiųsti projekto 

organizatorių padėkos raštai. 

21. Pedagogams, paruošusiems ugdytinius projektui, bus išduotos metodinės pažymos. 

22. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

23. Organizatoriai, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti projekto taisykles, dalyvavimo sąlygas. 

___________________________________ 

mailto:sekapasakasvisi@gmail.com
mailto:sekapasakasvisi@gmail.com


 

 

1 priedas 

 

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  AMŽIAUS UGDYTINIŲ 

BEI UGDYTINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, VIRTUALUS 

KALBOS UGDYMO PROJEKTAS „SEKA PASAKAS VISI, IR MAŽI IR DIDELI“  

DALYVIO ANKETA 

Įstaigos pavadinimas, miestas/rajonas 
 

Pedagogo/švietimo pagalbos specialisto 

vardas, pavardė, pareigos 
 

Dalyvaujančio vaiko(ų) vardas(ai), 

pavardė(s), amžius 
 

 

Grupės pavadinimas  

 

Pasakos pavadinimas  

 

Trumpas įgarsintos ir iliustruotos pasakos 

aprašymas 

 

 

Kontaktinis telefonas, el. paštas 
 

 

 


