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RAJONINIO KŪRYBINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
ĮSTAIGŲ VAIKŲ
PROJEKTO „KNYGŲ SKIRTUKŲ DIRBTUVĖLĖS“, SKIRTO TARPTAUTINEI
VAIKIŠKOS KNYGOS DIENAI
PAMINĖTI NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Kūrybinis projektas „ Knygų skirtukų dirbtuvėlės“ skirtas Tarptautinės vaikiškos knygos
dienai paminėti.
1.2 Kūrybinio projekto „ Knygų skirtukų dirbtuvėlės“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslą ir
uždavinius, dalyvius, projekto organizavimo tvarką.
1.3 Projektas vykdomas nuo 2021 m. kovo 1d. iki balandžio 2 d. Kūrybinių darbų nuotraukos
priimamos iki 2021 m. kovo 29 d.
1.4 Projektą organizuoja Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė “ (Statybininkų g. 5a LT84147 Joniškis.
1.5 Organizatoriai: Logopedės Alma Sinkevičienė ir Vaida Labanauskienė
1.6 Projekto partneris – Joniškio rajono švietimo centras.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2.1 Kūrybinio projekto tikslas – skatinti vaikus domėtis knygelėmis bei jų tausojimu,
įtraukiant mažuosius į aktyvią kūrybinę veiklą, lavinančią vaizduotę ir kūrybiškumą.
2.2 Kūrybinio projekto uždaviniai:
2.2.1 skatinti vaikų saviraišką, kuriant knygos skirtuką;
2.2.2 lavinti vaikų vaizduotę ir kūrybiškumą;
2.2.3 tikslinti vaikų smulkiąją motoriką (pirštų, riešo, rankų judesiai);
2.2.4 skatinti tausoti knygeles.

III. PROJEKTO DALYVIAI

3.1 Kūrybiniame projekte kviečiami dalyvauti rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinio
ugdymo įstaigų 4 – 6 metų vaikai.
3.2 Ugdytinius ruošia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, švietimo
pagalbos specialistai.

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS

4.1 Kviečiame rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikus sukurti
originalų knygos skirtuką.
4.2 Kūrybiniai darbai gali būti aplikuojami (spalvotu popieriumi, įvairiomis medžiagomis ir
kt.) arba piešiami įvairia technika (guašu, akvarele, flomasteriais, pieštukais
ir kt.).
4.3 Darbas turi būti tvarkingas, atitikti parodos tikslus ir reikalavimus.
4.4 Pedagogai, kurių ugdytiniai dalyvauja kūrybinių darbų parodoje, turi pateikti užpildytą
dalyvio paraišką (Priedas) iki kovo 15d.
4.5 Projekto dalyviai kūrybinio darbo nuotrauką siunčia iki kovo 29d. elektroniniu paštu
skirtukudirbtuveles@gmail.com
4.6 Kartu su nuotrauka pateikiamas trumpas kūrybinio darbo aprašymas. Jame nurodoma:
įstaigos pavadinimas, pedagogo vardas ir pavardė, vaiko vardas ir amžius.
4.7 Informacija apie projektą bus viešinama Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“
internetinėje svetainėje http://www.joniskiosaulute.lt/
4.8 Projekto dalyviams bus išduodamos Joniškio rajono švietimo centro pažymos.
4.9 Dalyviai turi registruotis internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“ (kalendoriuje
2021-03-01 data). Prisijungti prie sistemos adresu http://www.semiplius.lt/
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1 Dalyvavimas kūrybiniame projekte suteiks galimybę matyti kitų dalyvių atsiųstus
darbus.
5.2 Pedagogas, pateikdamas nuotrauką kūrybiniam projektui, patvirtina, kad yra gavęs joje
esančių asmenų sutikimą, dėl duomenų (vardo, amžiaus, įstaigos pavadinimo,
nuotraukos) viešo naudojimo.
5.3 Už autorinių teisių pažeidimus atsako nuotrauką pateikę asmenys.
5.4 Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti kūrybinio projekto nuostatus (apie pakeitimus
informuojant kiekvieną įstaigą).
5.5 Jeigu iškyla klausimų dėl projekto organizavimo tvarkos, dalyviai kreipiasi į kūrybinio
projekto organizatorius el. paštu: skirtukudirbtuveles@gmail.com
5.6 Kūrybinio projekto organizatoriai padėkas dalyviams išsiųs 2021 m. balandžio 9 d.

Priedas Nr. 1

DALYVIO PARAIŠKA

Eil.
Nr.

Ugdymo įstaigos
pavadinimas ir adresas

Ugdytinio vardas
(amžius)

Dalyvaujančio pedagogo/ švietimo pagalbos
specialisto vardas, pavardė (elektroninis paštas,
telefono numeris)

