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įsakymu Nr. V-51 

 

RESPUBLIKINIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VIRTUALIŲ KŪRYBINIŲ DIRBTUVĖLIŲ  

,,MANO ŠEIMOS NEPAPRASTOS DAIKTŲ ISTORIJOS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ir ugdytinių 

kūrybinių dirbtuvėlių ,,Mano šeimos nepaprastos daiktų istorijos“ (toliau – renginys) nuostatai 

reglamentuoja renginio aktualumą, tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką ir eigą.  

2. Renginys „Mano šeimos nepaprastos daiktų istorijos“ yra skirtas tarptautinei Šeimos dienai 

paminėti. Renginio nuostatai skelbiami vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ internetinėje 

svetainėje www.kaunokulverstukas.lt ir facebook paskyroje „Auklėtoja auklėtojai“. 

 

II. RENGINIO AKTUALUMAS 

3. Žodžio „šeima“ prasmė siejasi su pačiais artimiausiais ir brangiausiais mums žmonėmis, 

kraujo ir nuoširdžios meilės ryšiais, bendromis vertybėmis ir džiaugsmu vienas kitu. Šeima – 

tai meilės mokykla. „Sugebėjimo mylėti automatiškai neišsiugdysi. Mylėti mes išmokstame 

matydami gerus pavyzdžius savo aplinkoje – ypač stebėdami, kaip savo meilę vienas kitam 

išreiškia mūsų tėvai.“ (Joshas McDowellas). Vaikai šiuos pavyzdžius prisimena visą gyvenimą 

ir savo ruožtu stengsis tai perduoti savo vaikams. „Kiekviena šeima turi vieną istoriją, kuri 

pasakojasi pati, kuri perduodama vaikams ir anūkams. Ši istorija bėgant metams vis auga, 

mutuoja, kai kurios jos dalys yra nugludinamos ar užaštrinamos, o kitos – visai išmetamos. 

Galiausiai kyla ginčiai, kaip viskas buvo iš tiesų. Bet net jei ir kiekvienas pasakoja vis kitą šios 

istorijos versiją – visi puikiai sutaria, kad tai būtent jų šeimos istorija, jų identitetas.“ (Amy M. 

Homes). Kiekvienoje šeimoje atrasime nenaudojamų daiktų, kurie bėgant metams tampa 

brangiais simboliais: mylimą vaikystės žaislą, kūdikio rūbelius, puošnią skrybėlę, senus 

guminius batus... Prikelkime naujam gyvenimui šiuos daiktus juos kūrybiškai atnaujindami ir 

net keisdami jų naudojimo paskirtį, pradžiugindami savo artimuosius netikėta staigmena! 

 

III. RENGINIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas: skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų žodinės ir meninės kūrybos 

raišką, siekiant išreikšti dėmesingumą, pagarbą ir meilę šeimos nariams ir vieni kitiems. 
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5. Uždaviniai: 

5.1. Ugdytis meninę saviraišką, gebėjimą išreikšti jausmus, kuriant trumpą sveikinimą šeimai. 

5.2. Kurti originalius darbelius, panaudojant netradicines medžiagas. 

5.3. Dalintis kūrybinėmis idėjomis su kitais bendruomenės(-ių) nariais. 

 

IV. RENGINIO ORGANIZATORIAI IR DALYVIAI 

6. Renginio kuratorius: Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorė Renata Danaitienė.  

7. Renginio organizatoriai: Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ mokytoja Marina 

Bogušienė, mokytoja Nadiežda Vinogradova, mokytoja Viktorija Voronko, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Asta Valaitė. 

8. Renginio dalyviai: Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikai ir pedagogai. 

 

 

 V. RENGINIO ORGANIZAVIMAS IR EIGA 

1. Balandžio 26 – gegužės 7 d. grupėje vaikai pasakoja apie šeimos istorijas, klausosi ir mokosi 

dainelių, eilėraštukų apie šeimą ar jos narius, dalinasi mintimis apie drauge praleistą 

laisvalaikį, pasakoja apie namuose, kaip ir kuo pradžiugina savo šeimos narius, sugalvoja 

gražių malonybinių žodelių apie šeimos narius, kuria ir drauge su grupės pedagogu užrašo 

trumpus sveikinimus. Siūloma pasiklausyti dainelių ir pasimokyti patikusių dainelių žodelių: 

„Graži mūsų šeimynėlė“ (https://www.youtube.com/watch?v=tlwKHzytPjg),  

„Myliu mamą, myliu tėtį“ (https://www.youtube.com/watch?v=PtSwIIHELxc),  

„Pirštų šeima“ (https://www.youtube.com/watch?v=Yw1L6boQQG4). 

2. Vaikai su grupės pedagogu aptaria ir pasiūlo idėjų nepaprastų daiktų istorijų kūrimui, namuose 

su šeima pasitaria ir atsineša savo šeimos daiktą, įvairias medžiagas bei priemones sumanymui 

įgyvendinti. Priemonės kūrybiniam darbui ir atlikimo technika neribojama. 

3.  Kūrybiniai darbai – nepaprastos daiktų istorijos - kuriami iki gegužės 10 d. su pasirinktais 

šeimos daiktais ir priemonėmis.  

4. Renginio eiga: 

4.1. 10.00 – 10.05 val. organizatorių sveikinimas renginio dalyviams. 

4.2. 10.05 -10.45 val. renginio dalyviai trumpai pristato savo kūrybos darbelį su sveikinimu 

šeimai kitiems renginio dalyviams.  

4.3. 10.45-10.50 val. organizatorių padėkos žodis renginio dalyviams. 

5. Papildomą informaciją telefonu teikia mokytoja Nadiežda Vinogradova, (mob. tel. 8-680-

41935). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlwKHzytPjg
https://www.youtube.com/watch?v=PtSwIIHELxc
https://www.youtube.com/watch?v=Yw1L6boQQG4
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VI. DALYVAVIMAS KŪRYBINĖSE DIRBTUVĖSE 

6. Norintys dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse pedagogai užpildo dalyvio anketą (žr. Priedas nr.1) 

ir iki 2021 m. balandžio 30 d. atsiunčia el. paštu  daiktuistorijos123@gmail.com 

7. 2021 m. gegužės 13 d. 10.00 val. darbų pristatymas vyks google meet aplinkoje. Prisijungimo 

nuoroda renginio dalyviams bus atsiųsta el. paštu iki gegužės 12 d. Gavę el. laišką su 

prisijungimo nuoroda, renginio dalyviai patvirtina savo dalyvavimą renginyje atsakydami 

„Taip“ į klausimą „Dalyvausite?“. 

8. Iki gegužės 11 d., kūrybiniai darbai nufotografuojami ir nuotraukos su kūrybinių dirbtuvėlių 

vaizdais talpinamos į sukurtą facebook grupę ,,Mano šeimos nepaprastos daiktų istorijos“. 

Įkeldami nuotrauką įrašo viršuje parašykite miestą, ugdymo įstaigos pavadinimą, vaiko vardą 

ir amžių, mokytojo vardą ir pavardę. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

9. Visi renginio dalyviai apdovanojami padėkos raštais ir pažymomis apie dalyvavimą renginyje. 

Padėkos ir pažymos bus išsiųstos el. paštu. 

10. Renginio dalyviai, pateikdami kūrybinių darbų nuotraukas, asmeninius (vardą bei pavardę) ir 

vaiko duomenis (vardą ir amžių) bei kontaktinę informaciją (el. pašto adresą) tampa renginio 

dalyviais, bei sutinka, kad: 

18.1. Renginio nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos sklaidos 

tikslais facebook grupėje „Mano šeimos nepaprastos daiktų istorijos“, Kauno lopšelio-darželio 

„Kūlverstukas“ el. svetainėje www.kaunokulverstukas.lt 

18.2. Nuotraukų autoriai, pagal galiojančius teisės aktus, atsako už autorių teisių pažeidimus. 

Pateikdami kūrybinius darbų nuotraukas sklaidai, jie patvirtina, kad yra šių nuotraukų autoriai. 

Nuostatus parengė: mokytoja Marina Bogušienė, mokytoja Nadiežda Vinogradova

mailto:daiktuistorijos123@gmail.com
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 (Priedas Nr.1) 

 

DALYVIO ANKETA 

Ugdymo įstaigos pavadinimas   ė 

Pedagogo vardas, pavardė  

Telefono nr.  

el. pašto adresas  

 


