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                                            PATVIRTINTA 

        Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ 

                                         Direktoriaus 

                                                                                2022 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-5 

 

 

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILUŽIS“ 

RESPUBLIKINIO VIRTUALAUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

ĮSTAIGŲ VAIKŲ, TĖVŲ IR PEDAGOGŲ  

PROJEKTO „LEDO PAVEIKSLAI“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Respublikinio virtualaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir 

pedagogų projekto „Ledo paveikslai“ (toliau - Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, 

uždavinius, reikalavimus dalyviams, organizavimo bei darbų pateikimo tvarką. 

2. Projektą organizuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji 

mokytoja Beata Skrobot, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Stankauskienė. Projekto 

koordinatorė – Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ direktorė Ona Šedbarienė,  direktorės 

pavaduotoja ugdymui Anastasija Voitiul. 

3. Projekto nuostatai skelbiami Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ internetinėje svetainėje 

www.ldgiluzis.lt, socialinio tinklo Facebook grupėse ,,Auklėtoja auklėtojai (idėjos darbeliai, 

pamokėlių planai)“, „Žaidimu laukas“, „Auklėtojos kambarys“, uždaroje Facebook grupėje 

„Ledo paveikslai“ https://www.facebook.com/groups/630484561428553  

 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Projekto tikslas – suteikti galimybę vaikams išgyventi kūrybos džiaugsmą kuriant ledo 

paveikslus. 

5. Uždaviniai: 

- Skatinti projekto dalyvių saviraišką, kūrybiškumą; 

- Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų narių bendradarbiavimą; 

- Skatinti tėvų įsitraukimą ir kūrybišką laiko praleidimą su savo vaiku (-ais). 

  

https://www.facebook.com/groups/630484561428553
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III. DALYVIAI 

 

6. Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, tėvai, 

pedagogai.  

 

 

IV. PROJEKTO TRUKMĖ  

 

7. Projektas vyksta nuo 2022 m. sausio 3 d. iki 2022 m. vasario 28 d. 

8. Dalyvių registracija vyksta iki 2022 m. vasario 28 d (imtinai), siunčiant nuotrauką (-as) ir 

užpildytą dalyvio paraišką (žr. 1 Priedas) el. paštu projektaigiluzis@gmail.com, nurodant 

projekto pavadinimą – „Ledo paveikslai“. 

 

V. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

9. Kuriamas ledo paveikslas panaudojant gamtinę medžiagą, antrines žaliavas ir kitas priemones, 

paveikslo formą ir dydį dalyvis pasirenka pats. 

10. Ledo paveikslų nuotraukos talpinamos virtualioje uždaroje Facebook grupėje 

https://www.facebook.com/groups/63048456 1428553  (grupės pavadinimas – LEDO 

PAVEIKSLAI) nuo 2022 m. sausio 3  d. iki 2022 m. vasario 28 d. 

11. Prie nuotraukos nurodomas pilnas ugdymo įstaigos pavadinimas, dalyvio vardas, pavardė, 

amžius, mokytojo vardas, pavardė. 

12. Parodai pateikiamas neribotas skaičius darbų iš vienos įstaigos. 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Pateikdami nuotraukas ir dalyvio korteles projekto dalyviai patvirtina, kad yra gavę atitinkamų 

asmenų sutikimą, kad projekto organizavimo tikslais kūrybiniai darbai, informacija apie projekto 

dalyvį (ugdymo įstaigos pavadinimas, dalyvio vardas, pavardė, amžius, mokytojo vardas, 

pavardė) bus naudojami (skelbiami) uždaroje Facebook grupėje, siekiant informuoti apie projekto 

eigą, organizatorių veiklos viešinimo, žinomumo tikslu. 

mailto:projektaigiluzis@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/63048456%201428553
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14. Projekto dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųstos Vilniaus lopšelio darželio „Gilužis“ padėkos 

ir pažymos, patvirtinančios dalyvavimą projekte. 

15. Dalyviai, pateikę darbus projektui, sutinka su visomis sąlygomis. 

 

 

___________________________________



1 Priedas 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILUŽIS“  

RESPUBLIKINIO VIRTUALAUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

ĮSTAIGŲ VAIKŲ, TĖVŲ IR PEDAGOGŲ  

PROJEKTO „LEDO PAVEIKSLAI“  

DALYVIO ANKETA 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė,  

el. pašto adresas 

 

 

  

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

 

 


