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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ IR MOKYTOJŲ PROJEKTO  

„KALBU IR ŽAIDŽIU SU ŠVIESOS STALU“ NUOSTATAI 

 

 I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų švietimo pagalbos 

specialistų ir mokytojų projekto „KALBU IR ŽAIDŽIU SU ŠVIESOS STALU” nuostatai 

reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, kūrybinių darbų pateikimo tvarką, projekto 

organizavimo tvarką.  

          2. Projektą organizuoja Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“. Koordinatorė - direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Raimonda Gečienė, idėjos autorės: vyresnioji logopedė Gitana Grunskienė, 

logopedės: Sigita Jaugaitė, Teofilė Rulienė. Kontaktiniai duomenys: el. paštas - 

projektasvaikyste@gmail.com       

3. Projekto trukmė: 2023 m. kovo 13 d. – balandžio 10 d. 

4. Projekto nuostatai skelbiami Šiaulių lopšelio-darželio ,,Vaikystė” internetinėje svetainėje 

https://siauliuvaikyste.lt/, FB grupėse ,,Logopedai-specialieji pedagogai”;  ,,Specialiųjų pedagogų ir 

logopedų namučiai”. 
 

       II  SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

    

            5. Projekto tikslas – lavinti visas kalbinių įgūdžių sritis žaidybinėse situacijose/veiklose su 

šviesos stalu. 

            6. Projekto uždaviniai: 

            6.1. Taikyti inovatyvius ugdymo metodus, priemones ir būdus, siekiant sukurti sėkmingas ir 

smagias veiklas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.    

            6.2. Ugdyti kalbinius įgūdžius, turtinti pasyvųjį ir aktyvųjį žodyną, tikslinti gramatines kalbos 

formas,  atliekant paruoštas užduotis su šviesos stalu. 

            6.3. Mokyti vaikus taisyklingo kalbinio kvėpavimo, lavinti smulkiąją motoriką, girdimąjį 

suvokimą, vizualinius gebėjimus, atminties lavinimą. 

            6.4. Lavinti vaikų kūrybinę laisvę, iniciatyvumą, dalijimąsi įspūdžiais. 

            6.5. Dalintis gerąja patirtimi su kolegomis.     

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

 7.   Projekte kviečiami dalyvauti Lietuvos respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo vaikai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojai.  

 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA IR TRUKMĖ 

  

      8. Projektas vyks nuo 2023 kovo 13 d. iki balandžio 10 d. 
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      8.1. Projekto organizavimas: 

      8.2. Švietimo pagalbos specialistai, mokytojai kartu su ugdytiniais atlieka pasirinktas užduotis 

ar veiklas  prie šviesos stalo;  

      8.3. Projekto dalyvis žaidimų/veiklų akimirkas nufotografuoja, aprašo atliktas veiklas, 

taikomus metodus ir siunčia projekto organizatoriams el. paštu projektasvaikyste@gmail.com. 

Fotografijų formatas – JPG (JPEG); 

      8.4. Švietimo pagalbos specialistai, mokytojai užpildo dalyvio anketą (priedas Nr. 1) su veiklų 

aprašymais (iki 5 sakinių), prikabina geros kokybės nuotraukas (iki 3 vnt.) (gali būti ir koliažas) ir 

siunčia iki 2023 m. kovo 31 d. el. paštu: projektasvaikyste@gmail.com.   

                 9. Projekto organizatoriai iki balandžio 10 d. surengs virtualią nuotraukų parodą, nuoroda 

bus išsiųsta dalyviams jų nurodytu elektroniniu paštu. 

 10. Nuotraukų paroda bus skelbiama Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė”  elektroninėje 

svetainėje www.siauliuvaikyste.lt., įstaigos Facebook paskyroje bei pasidalinta asmeniškai autoriams 

el. paštu. 

 11. Projekte dalyvavusiems pedagogams bus išduotos Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė” 

pažymos, patvirtinančios dalyvavimą Projekte. 

 

V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI KŪRYBINIAMS DARBAMS 

 

      12. Pageidautina, kad nuotraukose nesimatytų ugdytinių veidai. 

13. Projektui pateiktų nuotraukų autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių 

teisių pažeidimus. Pateikdamas nuotraukų Projektui, dalyvis patvirtina, kad yra šios nuotraukos 

autorius ir  turi joje esančių asmenų (teisėtų jų atstovų) sutikimą šias nuotraukas naudoti Projekte. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

      14. Projekto organizatoriai turi teisę nepateikti nuotraukų virtualioje Parodoje, neatitinkančių 

nuostatų reikalavimų. 

             15. Projekto organizatoriai pasilieka teisę Parodos nuotraukas viešinti ugdymo tikslais savo 

nuožiūra. 

              16. Dėl kilusių neaiškumų kreiptis el. paštu projektasvaikyste@gmail.com. 

              17. Organizatoriai, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti projekto taisykles, dalyvavimo 

sąlygas. 
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1 priedas 

 

RESPUBLIKINIO  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO ĮSTAIGŲ 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ IR MOKYTOJŲ PROJEKTO  

„KALBU IR ŽAIDŽIU SU ŠVIESOS STALU“  

DALYVIO ANKETA 

 

Pedagogo vardas, pavardė, pareigos  

Pedagogo el. paštas, telefonas  

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Veiklos pavadinimas  

Veiklos aprašymas: tikslas, uždaviniai, taikomų 

veiklų metodai (iki 5 sakinių) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


