
PATVIRTINTA 

Vilniaus lopšelio-darželio „Delfinukas“ 

Direktoriaus 2021 m. gegužės 6 d. 

Įsakymu Nr. V-88 

RESPUBLIKINIS VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DELFINUKAS‘‘ 

PROJEKTAS ,,ŽAIDŽIAME, JUDAME, IMPROVIZUOJAME“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Projekto ,,Žaidžiame, judame, improvizuojame“ (toliau – projektas) nuostatai apibrėžia projekto 

tikslą bei uždavinius, reglamentuoja reikalavimus dalyviams, organizavimo, dalyvių video 

medžiagos gavimo tvarką.  

2. Projektą inicijuoja Vilniaus lopšelio-darželio ,,Delfinukas“ direktorė Svetlana Janovičienė, 

koordinuoja pavaduotoja ugdymui Gintarė Pečiulienė, mokytojos metodininkės Renata Kleviado, 

Inesa Stankevičienė, kūno kultūros specialistė Ieva Šimkutė. 

3. Projektas skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje http://www.delfinukas.vilnius.lm.lt. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Projekto tikslas – naudojant informacines komunikavimo technologijas, (toliau IKT)  dalintis 

pedagogine patirtimi dirbant su ankstyvojo amžiaus (1,5 – 3 m.) vaikais. 

5. Projekto uždaviniai: 

5. 1. Gerinti ankstyvojo amžiaus (1,5 – 3 m.) vaikų fizinį aktyvumą. Puoselėti individualias vaiko 

fizines galias: judrumą vikrumą, drąsumą. 

5. 2. Sudaryti vaikams saugią turiningą ugdymo(si) aplinką, atsižvelgiant į vaiko poreikius, 

gebėjimus ir galias. 

http://www.delfinukas.vilnius.lm.lt/


       5. 3. Aktyviai veikiant skatinti vaikus reikšti įvairias emocijas ir jausmus, patiriant atradimo, 

kūrybos džiaugsmą.. 

5. 4. Naudojant IKT priemones sudaryti sąlygas tarpinstituciniam pedagogų bendradarbiavimui. 

 

III. DALYVIAI 

 

6. Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai, kiti 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų  ankstyvojo amžiaus vaikai ir pedagogai. 

7. Projekte dalyvauja ankstyvojo amžiaus (1,5 – 3 m.) vaikai. 

 

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR EIGA 

 

8. Pasirinktoje aplinkoje (grupėje, salėje, lauke) vaikai žaidžia įvairius žaidimus, kuria ir 

improvizuoja kartu su pedagogais.  

9. Veiklos nufilmuojamos. Filmuotos veiklos trukmė iki 10 min. 

10. Kokybiškai nufilmuotos medžiagos nuoroda (Google disc, We trasferer) kartu su užpildyta 

dalyvio kortele (Priedas Nr. 1), aprašyta veikla (Priedas Nr.2) ir 2-4 nuotraukos (Priedas Nr.3 ) 

atsiunčiama elektroniniu paštu: ugdymas@delfinukas.vilnius.lm.lt arba laikantis visų saugumo 

reikalavimų karantino metu (dėvėti apsauginę kaukę, atstumo laikymasis, bendravimas trumpiau, 

nei 15 min.) iš anksto susitarus telefonu 8 5 2443936 pristatoma į Vilniaus l/d „Delfinukas” adresu 

Sietyno g. 9, Vilnius iki 2021 m. birželio 15 d. 

11. Iš atsiųstos video medžiagos bus sukurta video knyga „Žaidžiame, judame, improvizuojame“. 

Aprašytos pedagogų veiklos bus sudėtos į bendrą metodinę medžiagą, kuria bus pasidalinta su 

visais pedagogais metodinės sklaidos tikslais. 

 

V. PROJEKTO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

12. Ugdymo įstaigų pedagogai projekto dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais. 

13. Kiekvienai projekte dalyvavusiai ugdymo įstaigai bus pateikta video knyga ,,Žaidžiame, judame, 

improvizuojame“ , pedagogų patirties sklaidos metodinė medžiaga su pedagogų veiklų aprašais. 

 

 

mailto:ugdymas@delfinukas.vilnius.lm.lt


VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Pateikdamas projektui video medžiagą autorius tampa projekto dalyviu bei sutinka, kad:   

− projektui pateikti darbai gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojami projekto 

metodinės sklaidos tikslais; 

− atsiųsta video medžiaga naudojama parengti video knygai ,,Žaidžiame, judame, 

improvizuojame“ be papildomo autoriaus sutikimo; 

− ugdymo įstaiga patvirtina, kad gauti ugdytinių tėvų sutikimai; 

− už tėvų sutikimus viešinti savo įstaigos vaikų nuotraukas/video medžiagą interneto 

erdvėje atsako kiekviena projekte dalyvaujanti įstaiga. 

15. Dalyvavimas projekte reiškia autoriaus (-ių) sutikimą su visomis projekto sąlygomis. 

16. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Vilniaus lopšelio-darželio „Delfinukas“, tel. 8 5 244 3936 

 

  



Priedas Nr.1 

 

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,DELFINUKAS‘‘ 

PROJEKTAS ,,ŽAIDŽIAME, JUDAME, IMPROVIZUOJAME“ 

 

Paraiška 

Įstaigos pavadinimas  

Adresas  

Pedagogo(ų) vardas, pavardė  

Vaikų amžius  

Veiklos pavadinimas  

Atsakingo asmens duomenys: vardas, 

pavardė, telefonas, el. pašto adresas 
 

Ugdymo įstaiga patvirtina, kad gauti 

ugdytinių tėvų sutikimai 
 

 

 

 

 

Direktorius       Vardas, pavardė 

 

  



Priedas Nr. 2 

 

VEIKLOS PAVADINIMAS 

Tema: 

Tikslas: 

Uždaviniai: 

Vieta: 

Dalyviai: 

Priemonės: 

Taikytini metodai: 

Laikas:  

VEIKLOS APRAŠAS 

 

(Paaiškinimas – trumpai aprašoma veikla, naudojami žaidimai, skanduotės, skaičiuotės, 

pateikiami dainelių tekstai).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Priedas Nr. 3 

(Pateikiamos 2-4 nuotraukos labiausiai atspindinčios vaikų emocijas bei veiklos 

išskirtinumą) 

      

 

 
 

 

 

 

 

 


