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RESPUBLIKINIO  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ  

PROJEKTO ,,MOČIUTĖS LINKSMIEJI ŽODELIAI“ 

 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto ,,Močiutės 

linksmieji žodeliai“ (toliau – projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, 

organizavimo ir dalyvavimo sąlygas. 

2. Projektą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Eglutė“, Naujakiemio g. 8, Klaipėda, 

Lietuva, tel. (8 46) 34 57 84, el. p. egluteklaipeda@gmail.com. 

3. Projekto nuostatai bus skelbiami įstaigos svetainėje – https://eglute.darz.lt/,  Facebook grupėje 

„Močiutės linksmieji žodeliai“.  

4. Projekto trukmė nuo 2021-01-25 iki 2021-03-26. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
5.  Projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbinius ir 

muzikinius gebėjimus, panaudojant lietuvių liaudies tautosakos elementus. 

6. Uždaviniai: 

6.1. atsižvelgiant į projekto nuostatus, parengti vaikų kalbinį arba muzikinį pasirodymą, 

panaudojant  lietuvių liaudies tautosaką; 

6.2. ugdyti vaikų muzikavimo gebėjimus: dainavimą, ritmavimą, intonavimą, kvėpavimą; 

6.3. ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus: garsų tarimą, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą; 

6.4. puoselėti vaikų kūrybines galias, skatinti jų aktyvumą, saviraišką; 

6.5. skatinti mokytojų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja darbo patirtimi. 

 

III SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIAI 

 

7.  Projekte kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų meninio 

ugdymo (muzikos) mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai (logopedai-specialieji pedagogai),  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, ugdytiniai ir jų šeimų nariai.  

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

      8. Projektas vykdomas 2021-01-15–2021-03-26. Dalyviai, norintys dalyvauti projekte, iki 2021-

02-15 užpildo dalyvio paraišką (priedas) ir siunčia el. p. jialmute64@gmail.com. Dalyviai, atsiuntę 

dalyvio paraiškas, bus pakviesti prisijungti prie uždaros Facebook grupės ,,Močiutės linksmieji 

žodeliai”. 
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      9. Dalyvių registracija vyksta iki 2021 m. vasario 15 d. Dalyvaudamas šiame projekte dalyvis 

sutinka, kad jo pateikta informacija bus platinama viešai. 

      10. Vaikai drauge su meninio ugdymo mokytoja, logopedu, ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo mokytojomis arba su tėveliais (pasirinktinai) paruošia 1-2 min. smulkiosios tautosakos 

numerį (greitakalbę, patarlę, pasaką be galo ir t.t.). Gali savo ugdomąją medžiagą pristatyti ir vienas 

pedagogas. Tautosakos numeris gali būti atliekamas: dainuojant, šokant, skanduojant, pritariant 

ritminiais instrumentais ir įvairiai improvizuojant. 

      11. Nuo 2021-01-15 iki 2021-03-26 bus galima stebėti vaizdo medžiagą FB puslapyje 

„Močiutės linksmieji žodeliai“, siųsti atsiliepimus bei įvertinimus. 

      12. Projekto organizatoriai – Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ meninio ugdymo mokytoja 

metodininkė Alma Andriejauskienė, logopedė-specialioji pedagogė Alvinija Stalnionienė, projekto 

koordinatoriai –  Klaipėdos m. lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Angelė Aniulė, tel. (8 46) 27 05 

24, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rimutė Tarvydienė, tel. (8 46) 32 21 07. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOIOS NUOSTATOS 

 

       13.  Dalyvavimas šiame projekte, reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso sąlygomis. 

       14. Padėkos raštai, dalyviams bus išsiųsti nurodytu elektroniniu adresu. 

       15. Projekto organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso nuostatas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                    Priedas 

 

 

KLAPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,EGLUTĖ“ 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ  

PROJEKTO ,,MOČIUTĖS LINKSMIEJI ŽODELIAI“ 
 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Įstaigos pavadinimas, kontaktai 

(adresas, telefonas, elektroninis 

paštas) 

 

Mokytojo(ų) vardas, pavardė, 

pareigos, kvalifikacinė kategorija, 

telefono Nr., el. pašto adresas 

 

 

Kūrinio (veiklos) pavadinimas 

 

 

 

Vaikų amžius, grupė 

 

 

 


