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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  
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PROJEKTO „VAIKAI – KŪRĖJAI“ 

NUOSTATAI 

 

 

PROJEKTO AKTUALUMAS 

 

„Kol mūsų liaudis bus prisirišusi prie savo kalbos ir jos laikysis su meile, tol liks ištikimi savo 

tikėjimui, jų sielose nepavyks pasėti piktą sėklą“. (Vyskupas Motiejus Valančius) 

Kiekvienais metais vasario 16 – kovo 11 dienomis Valstybinė lietuvių kalbos komisija kviečia 

surengti Lietuvių kalbos dienas. Kovo 27 dieną yra minima Tarptautinė teatro diena. Teatro diena 

paskelbta švente XI-ajame Tarptautinio teatro instituto kongrese, vykusiame Vienoje, patvirtinus 

UNESCO. Šventė minima nuo 1962 metų.  

Siekiant paminėti Lietuvių kalbos dienas ir Tarptautinę teatro dieną, lopšelis-darželis 

„Skroblinukas“ kviečia dalyvauti respublikiniame projekte „Vaikai – kūrėjai“, skirtame paminėti 

Lietuvių kalbos dienas ir Tarptautinę teatro dieną. Projektas skirtas didinti lietuvių kalbos žinomumą, 

vaidybos forma stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir puoselėti lietuvių kalbą, teatro 

tradicijas, kadangi vaidyba labiau nei kitos vaikų saviraiškos formos 

susijusios su žaidimu, lavina ir turtina kalbą, skatina bendravimą. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Kūrybinio projekto „Vaikai – kūrėjai“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja projekto 

tikslą ir uždavinius,  projekto dalyvius, reikalavimus kūrybiniams darbams, organizavimo tvarką. 

1.2. Projektą organizuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Skroblinukas“ vyresnioji mokytoja Ana 

Urbanovič ir meninio ugdymo pedagogė Dovilė Pinkevičiūtė. 

 

 

 



II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2.1. Projekto tikslas – skatinti pagarbą lietuvių kalbai skaitant lietuvių pasakas bei puoselėti 

teatro tradicijas jas vaidinant. 

2.2. Projekto uždaviniai:  

2.2.1. skatinti vaikus, pedagogus ir tėvus (globėjus) puoselėti lietuvių kalbą skaitant lietuvių 

liaudies ar lietuvių autorių sukurtas pasakas; 

2.2.2. skatinti pedagogus su vaikais inscenizuoti perskaitytas lietuvių pasakas; 

2.2.3. įrengti ir turtinti edukacines erdves, skatinančias vaikų meninę raišką (teatro ar lietuvių 

kalbos kampelis); 

2.2.4. skatinti vaikų kūrybiškumą įtraukiant juos į meninės raiškos veiklas; 

2.2.5. skatinti vaikų tėvų (globėjų) ir pedagogų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų bendruomenių bendradarbiavimą. 

 

III. PROJEKTO DALYVIAI 

 

3.1. Projekte kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

vaikai, pedagogai, tėvai (globėjai). 

 

IV. REIKALAVIMAI KŪRYBINIAMS DARBAMS 

 

  4.1. Projektui pateikiamos dalyvių veiklų (dekoracijų, kostiumų, pasakų knygelių) 

nuotraukos. 

  4.2. Sukurtų teatro kampelių nuotraukos ar pasakos vaidinimo nuotraukų koliažas(-ai) 

pateikiami JPG formatu. Nuotraukų koliažai gali būti keli, pvz.: „Kuriame dekoracijas spektakliui“, 

„Vaidiname pasaką“, „Mūsų teatro kampelis“ ir pan.  

  4.3. Pateikiant kūrybinių darbų nuotraukas, užpildoma dalyvio anketa (1 priedas).  

  4.4. Pateikdami konkurso dalyvio paraišką, dalyviai sutinka, kad informacija konkurso 

organizavimo tikslais apie konkurso dalyvį bus naudojama (skelbiama) organizatorių interneto 

svetainėje, spaudoje ir (ar) kituose informavimo šaltiniuose siekiant informuoti apie projekto eigą ir 

rezultatus, projekto organizatorių veiklos viešinimo, žinomumo tikslu. Dalyvavimas šiame projekte 

reiškia konkurso dalyvio(-ių) sutikimą su visomis projekto sąlygomis. 

 

 

 

 



 

V. PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

 5.1. Kūrybinių darbų nuotraukos su dalyvių anketomis siunčiamos nuo kovo 3 d. iki kovo 25 d. 

el. paštu urbanovic.ana@gmail.com. 

 5.2. Nuo 2022 m. kovo 28 d. kūrybinių darbų nuotraukų eksponavimas vyks Vilniaus lopšelio-

darželio „Skroblinukas“ interneto svetainėje https://skroblinukas.lt/ 

 5.3. Projekto nuostatai skelbiami Vilniaus lopšelio-darželio „Skroblinukas“ interneto svetainėje 

https://skroblinukas.lt/ 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 6.1. Visi projekto dalyviai bus apdovanoti įstaigos padėkos raštais, kurie bus išsiųsti dalyvio 

anketoje nurodytu el. paštu. 

________________ 
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Priedas Nr. 1 

 

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,SKROBLINUKAS“ 

PROJEKTO „VAIKAI – KŪRĖJAI“ 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Dalyvio vardas, pavardė, 

el. paštas 
 

Įstaigos pavadinimas, 

el. pašto adresas 

 

Grupė  

Veiklos pavadinimas  

 

 


