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VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULĖGRĄŽA“   

BENDRUOMENĖS PROJEKTO „SENIŲ BESMEGENIŲ PLANETA“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
     1. Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėgrąža“ bendruomenės projekto „Senių besmegenių planeta“ 

(toliau - projekto) nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo 

tvarką. 

     2. Projektą  organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis ,,Saulėgrąža" ( Taikos g. 31, LT-05261, tel. 

8(5) 247 41 82, el. paštas rastine@saulegraza.vilnius.lm.lt).  

     3. Projekto organizacinė darbo grupė: mokytojos Jurga Petrauskienė, Kristina Tomkevičienė, 

Vida Miginienė, Justina Vijūnaitė, Jovita Zaleckaitė, Irena Semaško, Danguolė Strigockytė. 

     4. Projektą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Tučkuvienė, meninio ugdymo 

mokytoja Gita Staniulienė. Atsakingos už nuotraukų parodos rengimą ir organizavimą 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos. 

     5. Projektas skirtas stiprinti darželio bendruomenės tarpusavio ryšį per meninę - kūrybinę raišką 

esamu karantino laikotarpiu  Projekto trukmė 2021 m. sausio 18 – vasario 12 d. 

 

                              II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

     6. Projekto tikslas – įtraukti vaikų šeimas, esančias karantine, į šį bendruomenės projektą bei 

skatinti įvairiomis priemonėmis bei medžiagomis kurti Senius besmegenius. 

     6. Uždaviniai: 

     6.1. Skatinti vaiko šeimos tarpusavio bendravimą ir ryšio palaikymą su grupės mokytojomis ir 

kitomis šeimomis. 

     6.2. Kūrybinio proceso pagalba atskleisti vaikui meninės raiškos galimybes, lavinti vaizduotę, 

išradingumą ir kūrybiškumą, patirti atradimo ir pažinimo džiaugsmą.  

     6.3. Dalyvavimas parodoje skatins bendruomeniškumą, pasididžiavimą savo šeima. 
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III. DALYVIAI 

 

     7. Darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai, jų tėvai, mokytojai, kiti 

bendruomenės nariai. 

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

     8. Projekto dalyviai iš įvairių medžiagų, naudodami įvairias technikas, kuria Senį besmegenį. 

Nuotoliniu būdu padedant meninio ugdymo mokytojai Gitai Staniulienei, išmoksta daineles: 2 - 4 

metų vaikai ,,Sniego Senis“ m. ir ž. A.Katinienės, 5- 7 metų vaikai ,, Sniego senio pokštai“ m. 

E.Povilaitienės, ž. R.Mickevičienės. 

     9. Savo šeimos ar individualų kūrybinį darbą - Senį besmegenį nufotografuoja. Nuotrauką 

atsiunčia grupės mokytojai iki 2021 m. sausio 29 dienos. Kas turi galimybę nuotraukas pristato 

grupės pedagogams. 

    10. Kiekvienos grupės bendruomenė pagamina stendą kiemo ekspozicijai „Senių 

besmegenių planetos gyventojai“, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos susitaria, 

kaip ir kokiu būdu darbai bus eksponuojami lauke. 

     11. Paroda vyks nuo 2021 m. vasario 4 d.  iki 2021 m. vasario 12 d. 

     12. Vaikai, kurie nelanko darželio dėl karantino, drauge su tėveliais ir kitais šeimos nariais bus 

kviečiami aplankyti parodą. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

     13. Autorius, pateikdamas nuotrauką parodai, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir yra 

gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti parodai. Už autorinių teisių pažeidimus 

atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

     14. Uždarant parodą, vaikai atliks daineles apie Senius besmegenius. Visi parodos dalyviai bus 

apdovanoti padėkos raštais, kuriuos grupių mokytojos išsiųs tėveliams e-paštu ar kitu būdu.  

      

 

 

 

 


