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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

PROJEKTO „ŽAIDŽIU PASAKĄ“ NUOSTATAI 

 

 

            Aktualumas. Balandžio 2-ąją minima Tarptautinė vaikų knygos diena. Kviečiame paminėti 

šią dieną žaidžiant pasaką. 

            Vaiko vaizduotės gyvumą, kūrybišką pasaulio suvokimą, turtingą gimtąją kalbą įtakoja 

girdimos pasakos, deklamuojami eilėraščiai, mįslių minimas. Tai dažnai lemia, ar vaikas skaitys 

užaugęs, ar domėsis literatūra. Mūsų kasdienybė gali virsti raiškaus gimtojo žodžio, taisyklingos 

lietuvių kalbos švente, jei vaikams skaitysime vertingus, jų mėgstamus kūrinius. O patirtus įspūdžius 

ir mintis vaikams visada smagu išreikšti žaidžiant. 

 

 

                                                          I. BENDROJI DALIS 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

projekto „Žaidžiu pasaką“ tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo, organizavimo tvarką. 

2. Projekto organizatorius – Klaipėdos lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ Žardininkų g. 19, 

Klaipėda. 

3. Projekto nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ internetinėje 

svetainėje https://www.pumpurelis.lt/, facebook paskyroje „Auklėtoja auklėtojai “. 

 

II. PROJEKTO TIKSLAS 

 

4. Plėtoti(is) vaidmeninių-siužetinių žaidimų gebėjimus improvizuojant, žaidžiant su rankų 

darbo lėlėmis. 

 

III. PROJEKTO UŽDAVINIAI 

  

5. Įgyti patirties bendraujant ir bendradarbiaujant su bendraamžiais,  susitapatinti su tam tikru 

vaidmeniu, ugdant gebėjimą klausyti ir išgirsti kitą. 

6. Tobulinti šnekamosios kalbos įgūdžius, skatinti, plėtoti pasakojimą, reikšti mintis žodžiais ir 

sakiniais. 

7. Suvokti jausmus, tinkamai juos išreikšti, kalbėti apie savo pojūčius. 

8. Įtraukti kuo daugiau Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, sudarant 

galimybę pasidalinti gerąja darbo patirtimi, inovatyviomis idėjomis, skatinant vaikų gebėjimą kurti 

lėles ir su jomis žaisti. 

 

IV. PROJEKTO DALYVIAI 

9. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai ir ugdytiniai. 

 

 

 

https://www.pumpurelis.lt/


V. PROJEKTO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 

10. Projektą organizuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos Eglė Dapšauskienė, Indrė Mažeikienė, Jurgita Škultinienė. 

11. Projekte kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai, 

pedagogai. Dalyvių skaičius iš vienos ugdymo įstaigos neribojamas. 

12. Projektas  vyks nuo 2023 m. kovo mėn. 20 d. iki 2023 m. balandžio mėn. 21 d. 

13. Kiekvienoje ugdymo įstaigoje mokytojai organizuoja ugdomąjį procesą, kurio metu 

ugdytiniai žaidžia pasirinktą pasaką, vaidina ją su lėlėmis, pagamintomis vaikų ar mokytojų. Įkvėpti 

šios pasakos ugdytiniai patraukliomis priemonėmis, pasirinkta technika išreiškia savo individualumą, 

kūrybiškumą per pasakos personažą. 

14. Akimirkos ir sukurti pasakų personažai užfiksuojami, nufotografuojami ar nufilmuojami, 

paruošta medžiaga talpinama į sukurtą Facebook grupę „Žaidžiu pasaką“ 

https://www.facebook.com/groups/165747206281723/?ref=share . 

15. Įkeldami nuotraukas ar nufilmuotą medžiagą (iki 2 min.), viršuje parašykite miesto, įstaigos 

pavadinimą, grupės pavadinimą, mokytojo vardą, pavardę. Pasirinktos pasakos autorių ir pavadinimą. 

 

                                             VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Projekto dalyviai, įkeldami vaidinamų pasakų filmuotas akimirkas ar  nuotraukas, patvirtina, 

kad yra jo autoriai ir sutinka su jų viešu platinimu, publikavimu. 

17. Projekto dalyviams iki 2023 m. balandžio mėn. 31 d. į facebook grupę „Žaidžiu pasaką“ bus 

įkeltas Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ pažymėjimas apie dalyvavimą projekte. 

18. Kilus klausimams prašome rašyti el. paštu indre.mazeikiene.lt@gmail.com  

19. Organizatoriai pasilieka teisę keisti projekto sąlygas. 

___________________________________________ 
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