
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO ĮSTAIGŲ MENININĖS RAIŠKOS UGDYMO PROJEKTO 

„ ŠEIMŲ KNYGA“ 
 

NUOSTATAI 

 
I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų meninės raiškos ugdymo 

projekto „Šeimų knyga“ (toliau - projekto) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, 

uždavinius, dalyvius, piešinių pateikimo tvarką, piešinių parodos organizavimą bei el. knygos 

sukūrimą bei eksponavimą.  

2. Projektas skirtas paminėti gegužės 15 dieną – 25 metų tarptautinės šeimos dienos 

minėjimo sukaktį bei  plėtoti  bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų. 

3. Projekto organizatorius Kauno r. Raudondvario  lopšelis-darželis „Riešutėlis“. Adresas: 

Instituto g. 10 A, Raudondvario km., Kauno r., LT – 54132, tel. nr.  8 37 54928 

4. Informacija apie projektą skelbiama Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio ,,Riešutėlis“ 

svetainėje https://www.riesutelis.raudondvaris.lm.lt 

 

II SKYRIUS 
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Projekto tikslas - ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinę bei 

vizualinę raišką perteikiant vaikų savivokos - savęs kaip šeimos nario suvokimą bei 

vertybines nuostatas.  

6. Projekto uždaviniai: 

6.1. Skatinti vaikų menininės kūrybos potyrius, idėjas, sumanymus. 

6.2.Sudaryti sąlygas meninės raiškos priemonių tyrinėjimams, eksperimentavimams, 

netradiciniam panaudojimui. 

6.3. Ugdyti vaikų tapatumo bei bendrumo su savo šeima jausmą. 

6.4. Skatinti išreikšti jausmus, mintis, pastebėjimus apie savo šeimą. 

6.5. Plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų. 

 

 

 

https://www.riesutelis.raudondvaris.lm.lt/


 

 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

7. Projekte kviečiami dalyvauti visų Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai.  
 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Projektą organizuoja Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis ,,Riešutėlis“ ir Kauno rajono 

švietimo centras. 

Projekto organizacinis komitetas: 

Vaida Ivanavičiūtė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Aušra Bridikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Šereikienė, tel. 8-37-549280 

9. Projektas vyks  II etapais.  

I etapas -  nuo 2019 m. gegužės 15 d. iki 2019 m. gegužės 22 d. eksponuojama vaikų 

piešinių paroda Kauno r. Raudondvario lopšelyje-darželyje „Riešutėlis“. Adresas: Instituto g. 

10 A, Raudondvario km., Kauno r. LT-54132. 

II etapas – sukūriama nuskenuotų piešinių elektroninė ,,Šeimų knyga“. Elektroninė piešinių 

knyga bus persiųsta visiems dalyviams nurodytu el. paštu iki birželio 28 dienos.  

 

V SKYRIUS 

PARODOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI 

 

10. Parodos darbų pateikimas: 

10.1. Parodai pateikiami piešiniai, kuriuose vaikai pasirinktomis priemonėmis bei 

technikomis piešia savo šeimą. Į dalyvio kortelę vaikas arba auklėtoja užrašo pratęstą vaiko 

mintį ,,ŠEIMA TAI.............“ (Priedas Nr. 2).   

10.2.  Prie piešinio dešinės lapo pusės, apatiniame kampe priklijuojama dalyvio kortelė.  

( Priedas Nr. 2 ). 

10.3. Parodai pateikiami vaikų piešiniai atliekami įvairia technika, lapo formatas – A4. 

10.4. Dalyvio anketa (Priedas Nr. 1) pristatoma kartu su vaikų piešiniais iki gegužės 10  

dienos. 



10.5. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos, dalyvaujančios parodoje, ugdytinių 

piešinius pristato į įstaigą arba siunčia paštu adresu Instituto g. 10 A, Raudondvario km., 

Kauno r. LT- 54132                 

10.6. Viena ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo įstaiga parodai pateikia ne daugiau 5 

piešinių. 

 

VI  SKYRIUS 
APDOVANOJIMAI 

 

11. Visi dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais (padėkos raštai bus išsiųsti nurodytu el. 

paštu). 
 

VII SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Projekto organizatoriai pasilieka teisę gautą projekto medžiagą publikuoti įstaigos 

svetainėje. Pateikdamas piešinį parodai autorius tampa jos dalyviu bei sutinka, kad darbai, 

autorių asmens duomenys (vardas, pavardė, amžius, grupės pavadinimas, įstaigos 

pavadinimas) būtų naudojami viešinimui.  

13. Projektui pateikiami tvarkingi, estetiški darbai. Darbai, atsiųsti vėliau nurodyto termino, 

neatitinkantys projekto tematikos, nebus eksponuojami. 

14. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus. 

15. Darbai autoriams negrąžinami. 

  



Priedas Nr. 1 

 

 

DALYVIO ANKETA  

(Dalyvio anketa pildoma    Times  New   Roman  šriftu, 12 dydis , siunčiama kartu su 

darbu).  

 

 

Piešinio autoriaus vardas, pavardė, amžius  

Pedagogo vardas, pavardė, el. pašto 

adresas 

 

Įstaigos pavadinimas, adresas, el. paštas  

 

 

  



Priedas Nr. 2  

 

DALYVIO KORTELĖ 

(Dalyvio kortelė pildoma Times  New   Roman  šriftu, 12 dydis, klijuojama  piešinio 

apačioje,  dešinėje pusėje).  

 

 

Piešinio autoriaus vardas, pavardė, amžius  

Įstaigos pavadinimas, miestas  

Piešinio autoriaus mintis  

,,ŠEIMA – TAI ……’’ 

 

 


