PATVIRTINTA
Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“
direktoriaus 2021m. balandžio 12 d.
įsakymu Nr. V-22
VILNIAUS LOPŠELIS-DARŢELIS ,,BORUŢĖLĖ“
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŢIAUS VAIKŲ MENO PROJEKTO
„MEILĖS DEBESĖLIS MAMAI“
NUOSTATAI
Mama:
-Ant pasaulio krašto stovi Debesų Malūnas.
Vaikas:
-Koks čia dar malūnas? Debesų? Kokių debesų?
Kur aukštai plaukia dangumi?
Ar debesis galima malti?
O kaip juos pagauti?
Kaip tai atrodo?
O kaip juos reikia malti?
Mama:
-Lyg ir girdėta, kad Debesų Malūnas nepaprastas.
Kalba, jis baltas kaip debesis, didelis...
Dar – jis paslaptingas... Ir... muzikinis...
Vaikas:
-Tikrai? Kas sakė?
Mama:
-Tai, kad nežinia...
Vaikas:
-Tai gal reikėtų nukeliauti ir jį pamatyti, jo paklausyti, kokią muziką ir dainas jis... mala...
Mama, Mamyte, keliaukim!
Pagal N. Lapinskienės pasaką „Debesų malūnas“

I.

BENDROJI DALIS

1. Šie nuostatai reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meno projekto
„Meilės debesėlis Mamai“ tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką, eigą ir
reikalavimus darbams.
2. Projekto organizatorius ir vykdytojas - Vilniaus lopšelis-darželis ,,Boružėlė“ (Latvių g. 40,
Vilnius)
II.

PROJEKTO TIKSLAS

3. Išgyventi kūrybos džiaugsmą netradiciškai švenčiant Motinos dieną.

III. PROJEKTO UŢDAVINIAI
4. Sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui sukurti savitą debesėlį Mamai.
5. Tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kompetenciją meninio
ugdymo srityje.
6. Skatinti bendradarbiavimą tarp įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių.

III.

PROJEKTO DALYVIAI

7. Projekte kviečiami dalyvauti visi Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir pedagogai.

IV.

PROJEKTO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

8. Projektas vykdomas 2021 m. balandţio 12 – 30 d.
9. Visų Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių
ugdytiniai ir pedagogai projektui „Meilės debesėlis Mamai“ gamina darbelius ant debesėlio formos
lapo. Naudojama įvairi technika: štampavimas, aplikacija, piešimas kreidelėmis, pieštukais,
flomasteriais, akvarele ar guašu, piešimas ant plėvelės, technika - siūlą, merkiant į spalvotus dažus,
„išvinguriuojant“ ant popieriaus lapo, spaudžiant jį kitu lapu, o siūlą ištraukiant ir kt. Naudojamos
įvairios gamtinės ir dirbtinės medžiagos: šiaudai, šakos, audiniai, siūlai, plastikas, folija ir kt.
10. Piešimas spalvotomis kreidelėmis lauke ant grindinio ir plytelių.
11. Nuo grupės paruošiamas 1 trumpas eilėraštukas ir 2-3 palinkėjimai Mamai.
12. Visus darbelius kokybiškai nufotografuoti telefonu, sudėti į 1 „kompiuterinį“ aplanką (ne atskirai
po vieną) ir nusiųsti į el. paštą: jurate.mackeviciene@gmail.com iki balandţio 23 d.
13. Vaikų eilių deklamavimą reikia įrašyti į telefono diktofoną (darant garso įrašą, stenkitės, kad
nebūtų pašalinio triukšmo ir garsų) ir atsiųsti meninio ugdymo mokytojai Jūratei Mackevičienei į
„messengerį“ iki balandţio 23 d.
14. 2021 m. balandžio 30 d. visus darbus, įdėtus į įmautes, sukabinti ant Vilniaus lopšelio-darželio
„Boružėlė“ tvoros išorinės pusės.
15. Projekto dalyvių atsiųsti darbai ir garso įrašai bus naudojami projekto „Meilės debesėlis Mamai“
vaizdo filmui.
16. Projekto dalyvius konsultuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Indrė Rizgelienė tel. +370 670 58811 ir meninio ugdymo mokytoja Jūratė Mackevičienė tel.
+370 616 70845.

V.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Projekto dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais.

