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RESPUBLIKINIS VIRTUALUS  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ, TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KŪRYBINIS PROJEKTAS „TARMIŠKŲ MĮSLIŲ IR 

PATARLIŲ KRAITELĖ“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio virtualaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir 

pedagogų kūrybinio projekto „Tarmiškų mįslių ir patarlių kraitelė“ (toliau – projektas) nuostatai 

reglamentuoja projekto tikslą ir uždavinius, organizatorius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo 

tvarką ir baigiamąsias nuostatas. 

2. Projektą organizuoja Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos: Danguolė Kaminskienė, Rita Garalienė. Koordinatorius – direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Laima Drungilienė (tel. 844365034),  el. paštas: pavaduotoja.zilvitis1@gmail.com  

3. Projekto nuostatai skelbiami įstaigos internetiniame puslapyje 

http://www.zilvitismazeikiai.lt/kiti-projektai  ir www.facebook.com socialinio tinklo „Auklėtoja 

auklėtojai“ grupės failuose. 

4. Projektas vykdomas nuo 2023 m. kovo 13 d. iki 2023 m. balandžio 17 d. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Projekto tikslas – ugdyti vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinius, meninius gebėjimus, 

saviraišką, puoselėjant dalyvių tarmišką kalbinę raišką. 

6. Uždaviniai: 

          6.1. Meninės raiškos priemonėmis atskleisti mįslių ir patarlių grožį, puoselėjant 

kūrybiškumą ir saviraišką; 

          6.2.  ugdyti dalyvių tarmiškus kalbėjimo gebėjimus; 

          6.3. skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių bendravimą 

ir bendradarbiavimą. 

 

III. DALYVIAI 

7. Projekte kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai, 

tėvai ir pedagogai.  
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IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

8. Projekto dalyviai: 

8.1. naudodami įvairias tradicines ir netradicines meninės raiškos technikas (piešimas, 

lipdymas, aplikacija ir pan. ) vaizduoja mįsles ir patarles; 

8.2. mena tarmiškai mįsles, sako patarles; 

8.3. savitai išreikštą mįslę, patarlę fotografuoja, filmuoja ir patalpina uždaroje „Facebook“ 

projekto grupėje „ Tarmiškų mįslių ir patarlių kraitelė“. 

9. Projekto dalyvis, pateikdamas darbelio nuotrauką, filmuotą medžiagą, nurodo: ugdymo 

įstaigos pavadinimą, pedagogo(-ų) vardą(-us), pavardę(-es), autoriaus(-ių) vardą(-us), amžių, 

grupės pavadinimą ir  mįslę ar patarlę, kurią pavaizdavo. 

10. Fotografijų ir vaizdo įrašų skaičius iš vienos įstaigos neribojamas. 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11.  Projekto dalyviams iki 2023 m. balandžio 24 d. padėkos raštai už dalyvavimą projekte 

bus įkelti į uždarą „Facebook“ grupę „Tarmiškų mįslių ir patarlių kraitelė“. 

12. Projekto organizatoriai pasilieka teisę atsiųstas nuotraukas ir vaizdo įrašus publikuoti 

internetinėje erdvėje.  

13. Dalyvavimas projekte laikomas autorių sutikimu su šiais nuostatais. 

14. Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu zilvitis.zemaitukai@gmail.com arba 

„Facebook“ grupėje „Tarmiškų mįslių ir patarlių kraitelė“, mob. 868220641 (mokytoja Danguolė 

Kaminskienė). 
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