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PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „DRAUGYSTĖ”

PANEVĖŽIO MIESTO IR RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ MINI
PROJEKTO„ŽAIDIMAS KVIEČIA DRAUGAUTI“ NUOSTATAI
( neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Kartu veikti gera“)

Vienas iš ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo(si) būdų – ugdymas(-is) per žaidimus, todėl
svarbu, kad visos ikimokyklinukui ar priešmokyklinukui siūlomos veiklos turėtų žaidybinį atspalvį,
būtų patrauklios vaikui. Kiekvienam iš mūsų būtina tikėti žaidimo galia ir svarbu suprasti, kad naujų
žinių ir gebėjimų galima įgyti kitaip – laisvai, spontaniškai žaidžiant. Laisvai ir kūrybingai žaisdami
vaikai noriai mokosi, lengvai ir be baimės įsisavina žinias. Juk žaidžiant svarbi bendrystė, socialumas,
komunikacija. Žaisdami vaikai dažniausia laikosi žaidimo taisyklių, bendrai kuria žaidimo turinį.
Interaktyvios mokymo priemonės tai viena iš galimybių žaismingai, patraukliai, šiuolaikiškai
pateikti mokomąją medžiagą vaikams ar įtvirtinti įgytas žinias. Tam puikia tinka Bee-Bot edukacinės
bitutės, kurias galima naudoti individualiam darbui, veikloms porose arba grupelėse. Šie robotukai
skirti programavimo pradmenims ugdyti. Programuodami vaikai mokosi susikaupti, atlikti veiksmus
pagal tam tikrą sekas, analizuoja, sprendžia problemas, planuoja veiksmus į priekį, tuo pačiu metu
vaikai diskutuoja tarpusavyje, bendrauja, tariasi vieni su kitais.

I BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Panevėžio miesto ir rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų mini projektas „Žaidimas kviečia
draugauti“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslą ir uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo sąlygas,
organizavimo tvarką.
2. Mini projektą organizuoja Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“ Žemaičių g. 23,
Panevėžys; tel. (8 45) 433 085, 431 800; el. p. ddraugyste@gmail.com.
3. Projekto iniciatoriai - Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ ikimokyklinio ugdymo
mokytojos Aušra Eckstrand ir Ramunė Juknienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Lilija
Ražanauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Loreta Asačiovienė.
4. Informacija apie projektą ir projekto nuostatai skelbiami Panevėžio lopšelio-darželio
,,Draugystė“ internetinėje svetainėje www.darzelisdraugyste.lt.

II TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus pasidalinti savo darbo
patirtimi.
Uždaviniai:
 Skatinti mokytojų savimonę ugdomajame procese taikyti inovatyvias priemones.
 Pasitelkus inovatyvias priemones ugdyti vaikų pažinimo, socialinę, sveikatos bei
komunikavimo kompetencijas.
 Sudaryti sąlygas aktyviai, kūrybiškai patirtinį ugdymąsi skatinančiai veiklai
 Pasitelkus žaidimo metodą, drauge su savo ugdytiniais kurti kilimėlius–žaidimus, kurie
įtakos vaikų emocinių-socialinių įgūdžių plėtotę.
 Skatinti Panevėžio miesto ir rajono ikimokyklinėse įstaigose dirbančių priešmokyklinio
ugdymo mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą.
III SKYRIUS
DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS
5.

Projekto dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir jų ugdytiniai (4-

7 m.).
6. Kilimėlį galima kurti A1 popieriaus lape arba pasinaudoti gamykliniu kilimėliu su
kišenėlėmis į kurias galima įdėti žaidimui sukurtas korteles. Svarbu nepamišti, kad edukacinio
robotuko žingsnis yra 15x15 cm.
7. Žaidimas-kilimėlis gali būti skirtas mokytojo pasirinktos kompetencijos ugdymo srities
plėtojimui.
8. Žaidimą trumpai aprašyti. Aprašymas rengiamas 12 dydžio Times New Roman šriftu, tarpas
tarp eilučių 1,5. Aprašymo apimtis ne daugiau pusė A4 lapo (Priedas Nr.1).
9. Kokybišką skaitmeninę nuotrauką ir žaidimo aprašymą (Priedas Nr.1) siųsti el. paštu:
pavaduotojadraugyste@gmail.com iki 2021 m. lapkričio 26 dienos.
10. Skaitmeninės nuotraukos dydis neturi viršyti 5 MB, formatas – JPG. Jos prisegamos el.
laiške atskirai.
IV SKYRIUS
PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA
11. Projektas vykdomas įstaigose nuo spalio 18 iki lapkričio 26 dienos.
12. 2021 m. lapkričio 30 d. vaizdinė projekto medžiaga bus eksponuojama Panevėžio lopšeliodarželio ,,Draugystė“ internetinėje svetainėje www.darzelisdraugyste.lt
13. Visiems projekto dalyviams registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųsti
Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystės“ padėkos raštai. Apie ketinimą dalyvauti projekte
informuokite iki 2021 m. lapkričio 12 d. elektroniniu paštu pavaduotojadraugyste@gmail.com.

Laiške nurodykite įstaigos pavadinimą, pedagogo vardą ir pavardę el. pašto adresą ir/ar telefono
numerį.
V BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Projekto dalyvis pateikdamas nuotrauką, patvirtina, kad yra šios nuotraukos ir žaidimo
autorius sutikimą šią nuotrauką publikuoti. Už autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę
asmenys.
15. Nuotraukų su žaidimų aprašymais atsiuntimas organizatoriams, laikomas autorių sutikimu su
aukščiau išvardintomis sąlygomis.
16. Nuotraukos, atsiųstos vėliau nei nurodytas laikas ir neatitinkančios pateiktų reikalavimų,
nebus publikuojamos.
17. Organizatoriai neatsako už atsiųstų nuotraukų kokybę.
18. Projekto organizatorius pasilieka teisę gautą medžiagą publikuoti pedagoginio pobūdžio
leidiniuose bei tinklapiuose apie tai neinformavus autoriaus.
19. Iškilus klausimams projekto dalyviai gali kreiptis į ikimokyklinio ugdymo mokytoją Ramunę
tel. 8 61 885 700, el. p. ramune.jukniene7@gmail.com, direktoriaus pavaduotoją ugdymui Loretą tel. 8
68 010 073, el. p. pavaduotojadraugsyte@gmail.com .

Panevėžio miesto ir rajono ikimokyklinių įstaigų
projekto „Žaidimas kviečia draugauti“ nuostatų
priedas Nr. 1

ĮSTAIGOS PAVADINIMAS
MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ,
PAREIGOS
ŽAIDIMO PAVADINIMAS
ŽAIDIMO APRAŠYMAS.
PROJEKTO REFLEKSIJA
(4-5 sakiniai)

