PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“
direktoriaus 2022 m. spalio 26 d.
įsakymu Nr. V-66
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
EMOCINĖS SVEIKATOS GERINIMO PROJEKTO ,,KELIONĖ Į EMOCIJŲ ŠALĮ“
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų projekto
,,Kelionė į emocijų šalį“ (toliau – Projektas), skirto gerinti vaikų emocinę sveikatą ikimokyklinio
ugdymo įstaigos aplinkoje, kurti tarpusavio draugiškus santykius bei susiburti bendrai kūrybiškai
veiklai, nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo bei
organizavimo tvarką ir autorių apdovanojimą.
2. Projekto organizatorius – Klaipėdos lopšelis–darželis „Pagrandukas“ Žardininkų g. 10,
LT- 94235 Klaipėda, tel. 869919145; el. paštas info@pagrandukasklp.lt
3. Projekto koordinatorė Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Vita Daugintė, el. p. vita.dauginte@pagrandukasklp.lt, tel. 869919175.
4. Projekto organizatoriai: visuomenės sveikatos specialistė Aistė Kasparavičienė,
neformaliojo švietimo mokytoja Diana Anužienė, meninio ugdymo mokytoja Onutė Pučinskienė,
neformaliojo švietimo mokytoja Asta Srėbalienė.

II SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
5. Tikslas – gerinti vaikų emocinę sveikatą, sukuriant ir pritaikant ugdomąsias STEAM,
menines ir fizines veiklas.
6. Uždaviniai:
6.1. pasitelkiant savarankiškai pasirinktas kūrybinės raiškos priemones, išradingai, drąsiai
eksperimentuojant, vykdyti bandymus, tyrinėjimus su spalvomis;
6.2. pasitelkiant įvairias priemones, kūrybinius gebėjimus, tradicines ir netradicines aplinkas
reikšti emocijas per muzikines veiklas.
6.3. integruojant fizinio aktyvumo pratimus, judriuosius žaidimus į ugdomąjį procesą,
skatinti vaikus reikšti emocijas;
6.4. skleisti gerąją patirtį, skatinti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinių įstaigų ir jų
pedagogų.

III SKYRIUS
PARODOS DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS
7. Projektas bus vykdomas 2022-11-14 – 2022-12-02 dienomis trimis etapais:
1 etapas 2022-11-14 – 2022-11-18: eksperimentai, bandymai su spalvomis: ,,Daugiau
spalvų, daugiau šypsenų“. Kviečiame panaudojant įvairias vizualines raiškos priemones, gamtinę
medžiagą, antrines žaliavas ir t.t. atlikti eksperimentus, bandymus, tyrinėjimus su spalvomis.

2 etapas 2022-11-21 – 2022-11-25: ,,Muzikos ir spalvų žaismėje“ - šokis pagal muzikinį
kūrinį. Su pasirinktomis priemonėmis (šilko skarelėmis, medžiagos skiautėmis, spalvotu
popieriumi, kaspinais, pasigamintomis gėlėmis ir t.t.) pagal pateiktą ar kitą pasirinktą muziką vaikai
atlieka susikurtą šokį, improvizaciją, ekspromtą ir t.t. Rekomenduojamos muzikos nuoroda:
https://drive.google.com/file/d/1SuYeqTPBKvIkhymJKfQsjHPiZdh_TIDj/view?usp=sharing .
3 etapas 2022-11-28 – 2022-12-02: judrusis žaidimas ,,Emocijų pliūpsnis“. Žaidimo aprašas:
dalyviai sustoja poromis vienas prieš kitą, tarp jų padedamas kūgelis (lėkštutės, kamuoliukai ir kt.
įvairios spalvotos priemonės). Vedančiajam (mokytojui) vardinant kūno dalis, vaikai deda rankas
ant jų. Išgirdus žodį ,,Kūgis“ (lėkštelė, kamuoliukas ir kt.), turi kuo greičiau jį paimti. Kuris dalyvis
pirmas paima, tas ir laimi. Šio žaidimo vaizdo įrašo nuoroda: https://www.ssww.com/blog/headsshoulders-knees-cone-activity-for-pe/ .
Kviečiame improvizuoti žaidžiant šį žaidimą (keisti dalyvių skaičių, priemones, erdves) ir
fiksuoti vaikų emocijų pliūpsnius.
8. Projekto dalyviai: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai ir mokytojai. Dalyvių
skaičius iš vienos ugdymo įstaigos neribojamas.
9. Reikalavimai siunčiamiems darbams:
9.1. pristatyti dalyvio anketą (1 priedas) ir 3-5 skaitmenines nuotraukas ar trumpus (iki 1
minutės trukmės) vaizdo įrašus, kuriuose atsispindėtų vaikų emocijų raiška atliekant patyriminę,
eksperimentinę, meninę, kūrybinę, fizinę vaikų veiklą.
9.2. nuotraukos ir vaizdo įrašai turi būti ryškūs, geros kokybės;
9.3. visų siunčiamų nuotraukų dydis neturi viršyti 6 MB, formatas – JPG.

IV SKYRIUS
ORGANIZAVIMO TVARKA
10. Dalyvio anketą (1 priedas) ir nuotraukas ar vaizdo įrašus siųsti iki 2022 gruodžio mėn.
9 d. el. paštu vita.dauginte@pagrandukasklp.lt .
11. Dalyviai savarankiškai pasirenka kuo įvairesnes tradicines ir netradicines kūrybai
reikalingas priemones, aplinkas, kurios padėtų gerinti ir išryškinti vaikų emocijas.
12. Projekto rezultatai bus viešinami 2022 m. gruodžio 12-31 dienomis Klaipėdos lopšeliodarželio ,,Pagrandukas“ interneto svetainėje www.pagrandukasklp.lt ir Facebook paskyroje
,,Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Pagrandukas“.
13. Visiems dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųstos įstaigos pažymos apie dalyvavimą
projekte ir padėkos raštai.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Pateiktų darbų autorius tampa kūrybinių darbų dalyviu.
15. Organizatoriai turi teisę dalyvių nuotraukas ir vaizdo įrašus publikuoti Klaipėdos
lopšelio-darželio „Pagrandukas“ interneto svetainėje www.pagrandukasklp.lt, lopšelio-darželio
„Pagrandukas“ Facebook paskyroje ar panaudoti kitiems veiklą populiarinantiems tikslams.
16. Autorius, pateikdamas kūrybinių darbų nuotraukas ir vaizdo įrašus, patvirtina, kad yra
jų autorius ir yra gavęs joje esančių asmenų sutikimą šias nuotraukas, vaizdo įrašus publikuoti. Už
autorinių teisių pažeidimus prisiima atsakomybę ir atsako nuotraukas, vaizdo įrašus pateikę
asmenys.
___________________________________

1 priedas
DALYVIO ANKETA

Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas, el. paštas
Pedagogo vardas, pavardė, el. paštas
Grupės pavadinimas, ugdytinių amžius

