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Švelnūs mamos žodžiai, pirmosios lopšinės, kažkieno perskaitytos pirmos knygutės. Taip į 

vaiko lūpas ateina kalba laisva, gyva, dažnai netaisyklinga. Gyvenimas vaiko kalbą pašaukia, 

tikslina, turtina. Kuo daugiau vaikas sužino, pažįsta, patiria, tuo daugiau vartoja įvairiausių žodžių, 

jų junginių, padedančių išsakyti patirtį, atkartoti tai, kas girdėta. Kalba – mūsų žodžių Tėvynė. 

Eiliuota, išdainuota, savo įprasta tarme išsakyta. Tarmė – žmogaus išskirtinumas, savitumas.  

 O mūsų gimtinė turtinga skambaus ir prasmingo žodžio meistrais. Vieni kuria ir rašo plačiai 

auditorijai, kiti – savo artimųjų džiaugsmui, ir jie dažnai yra visai šalia mūsų. Taigi, mes siekiame, 

kad jūs paieškotumėte ir atrastumėte, o radę pasidalintumėte tais skambiais, ir jums mielais 

žodžiais, užrašytais ir sudėtais į eilėraščio posmelius, žmonių, esančių šalia jūsų ar su jumis. 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų, tėvelių ir  

pedagogų virtualaus eilėraščių projekto (toliau – Projekto) „Skambų žodį Jums nešu“ nuostatai 

reglamentuoja Projekto tikslą, uždavinius, darbų pateikimo sąlygas, eksponavimo tvarką. 

2. Projektas vyks 2021 m. balandžio 1 d. – gegužės 13 d. 

3. Projekto nuostatai skelbiami Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ internetinėje  

svetainėje http://www.dainele.lt ir internetinėje grupėje „AUKLĖTOJA AUKLĖTOJAI“, 

socialiniame tinklalapyje „Facebook“ ir šiam projektui sukurtoje virtualioje facebook grupėje 

„SKAMBŲ ŽODĮ JUMS NEŠU“. 

 

II SKYRIUS 

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – mokytojai, bendradarbiaudami kartu su tėvais, lavins ugdytinių kūrybiškumą,  

skatins domėtis poezija ir deklamuoti eilėraščius, juos perteikti piešinyje, ugdys gebėjimą kalbėti 

viešai. 

5. Uždaviniai: 

5.1. taikant įvairias meninės raiškos formas, technikas ir medžiagas, kūrybiškai ir  

išradingai perteikti skambų literatūrinį žodį piešiniu, intonacija.  

5.2. skatinti meilę gimtajai kalbai, turtinti žodyną.  

5. 3. plėtoti bendradarbiavimą tarp vaikų, tėvų ir pedagogų. 

5.4. ugdyti vaikų kūrybinius gebėjimus, vertybines nuostatas, puoselėjant skambų literatūrinį  

http://www.dainele.lt/


žodį, lavinti meninius, estetinius jausmus ir saviraišką.  

 

III SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZATORIAI 

 

6. Projekto organizatorius – Šiaulių lopšelis-darželis „Dainelė“.  

7. Projekto koordinatoriai ir vykdytojai – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė 

Aldona Švambarienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Biruta Juodpusienė, auklėtoja 

Monika Salienė. 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIAI 

 

8. Projekte gali dalyvauti ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytiniai, tėvai ir mokytojai. 

Dalyvių skaičius neribotas. Kviečiame dalyvauti ir užsienyje gyvenančius tautiečius. 

 

V SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Projekto dalyvis pasirenka iš artimiausios aplinkos poeto (t. y. vaiko artimieji,  

įstaigos darbuotojai, iš jūsų vietovės kilęs poetas ir kt. ), labiausiai patikusį, vaiką sudominusį 

eilėraštį. 

10. Eilėraštis išanalizuojamas, aptariamas ir naudojant kuo įvairesnes meninės raiškos 

 priemones, nupiešti piešinį, atspindintį eilėraščio tematiką. 

11. Suaugusieji padeda vaikams išmokti raiškiai deklamuoti pasirinktą eilėraštį. Vaizdo  

įrašą, kuriame įrašytas vaiko deklamuojamas eilėraštis ir piešinio nuotrauką dalyviai patys patalpina 

į tam sukurtą virtualią, uždarą facebook grupę „SKAMBŲ ŽODĮ JUMS NEŠU“. (Įrašo viršuje 

įrašykite įstaigos pavadinimą, eilėraščio autoriaus vardą ir pavardę, eilėraščio pavadinimą, vaiko 

vardą, metus). 

12. Tik mokytojams leidžiama prisijungti į šią uždarą grupę, ir tik jie galės suteikti prieigą 

vaiko tėvams. 

13. Daugiausiai patiktukų sulaukę skaitovai bus apdovanoti padėkos raštais. 

14. Skaitmeninę piešinio nuotrauką kartu su vaizdo įrašu ar jo nuoroda ir priedą siunčia 

elektroniniu adresu skambuszodis@gmail.com  

15. Iš projekto dalyvių pateiktų vaizdo įrašų ir piešinių nuotraukų bus sukurtas elektroninis  

pristatymas „SKAMBŲ ŽODĮ JUMS NEŠU“, kuris bus parengtas iki 2021-06-01. 

16. Jeigu įstaigoje neturite pasirašytų tėvų (globėjų) sutikimų dėl vaiko atvaizdo  

naudojimo, tada vaizdo įraše negali matytis vaiko veidas. (Galimas garso įrašas, kuris patalpinamas 

kartu su piešinio nuotrauka grupėje „SKAMBŲ ŽODĮ JUMS NEŠU“).  

 

VI. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Dalyvavimas šiame Projekte reiškia autoriaus(-ių) sutikimą su visomis Projekto sąlygomis. 

mailto:skambuszodis@gmail.com


18. Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstą vaizdo įrašą ar jo nuorodą ir piešinių 

nuotraukas naudoti edukaciniais tikslais (eksponuoti virtualioje aplinkoje ir pan.) apie tai 

neinformavus autoriaus. 

19. Visiems parodoje dalyvavusiems pedagogams bus parengtos Šiaulių  

lopšelio-darželio „Dainelė“ direktoriaus elektroninės metodinės pažymos ir išsiųstos nurodytu 

elektroniniu paštu. 

20. Visiems Projekte dalyvavusiems vaikams, jų tėvams (globėjams) bus parengti  

Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ elektroniniai padėkos raštai, kurie bus išsiųsti nurodytu 

elektroniniu paštu. 

21. Išsamesnę informaciją apie Projektą teikia elektroniniu paštu skambuszodis@gmail.com  

projekto koordinatorės Aldona Švambarienė, Monika Salienė, Biruta Juodpusienė  
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Priedas 

 

RESPUBLIKINIO VIRTUALAUS IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ 

UGDYMO ĮSTAIGŲ UGDYTINIŲ, JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) IR MOKYTOJŲ EILĖRAŠČIŲ 

PROJEKTO „SKAMBŲ ŽODĮ JUMS NEŠU“ 

 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, vietovė  

Mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė 

kategorija 

 

Mokytojo el. paštas  

Eilėraščio autoriaus vardas, pavardė  

Eilėraščio pavadinimas ir tekstas  

Vaiko vardas, pavardė, amžius  

 


