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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“  

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

ĮSTAIGŲ MENINIŲ-KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTO 

„MES NUPIEŠIM SMUIKO RAKTĄ“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų meninio-edukacinio 

vaikų ir mokytojų kūrybinių veiklų projekto „MES NUPIEŠIM SMUIKO RAKTĄ“ (toliau – 

projekto) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką, 

apdovanojimus. 

2. Projektas skirtas muzikos ir dailės sąsajų integracijai per patyriminį ugdymą, 

pasitelkiant įvairias STEAM veiklas, interpretuojant smuiko raktą. 

3. Projektą organizuoja: 

3.1. švietimo įstaiga – Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“, Vilniaus g. 38 D, LT-76253 

Šiauliai, mob. 865606207, el. p. salduve@splius.lt; 

3.2. pedagogės – meninio ugdymo mokytoja metodininkė Remigija Baliutienė, mob. 

867248667 ir socialinė pedagogė Ramunė Klungevičienė, mob. 868424059; 

3.3. projektą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roberta Petraitienė.  

4. Projekto nuostatai skelbiami Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ tinklalapyje 

www.salduve.tavodarzelis.lt, socialiniame tinkle „Facebook“ ir jo grupėse, skirtose 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, grupių auklėtojams, meninio ugdymo 

mokytojams ir kitiems pedagogams. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Projekto tikslas – per patyriminį ugdymą skatinti vaikų meninę raišką, estetinį skonį, 

kūrybiškumą, interpretuojant smuiko raktą.  

6. Uždaviniai: 

6.1. supažindinti su muzikiniu simboliu – smuiko raktu, skatinant ugdytinių patyriminį 

ugdymą bei plėtojant muzikinį pažinimą; 

6.2. kūrybiškai ir išradingai taikyti įvairias meninės raiškos formas, technikas, medžiagas 

pasitelkiant STEAM metodiką; 

6.3. plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų bendradarbiavimą, 

dalijantis gerąja darbo patirtimi patyriminio ugdymo bei STEAM veiklų integravimo į ugdymo 

turinį srityse.  

 

III. DALYVIAI 

 

7. Projekte kviečiami dalyvauti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai ir jų mokytojai.  
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IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA IR ETAPAI 

 

8. Mokytojai supažindina ugdytinius su muzikiniu simboliu – smuiko raktu ir pateikia 

ugdytiniams trafaretą ar šabloną. Pasirinktomis kūrybinės raiškos priemonėmis, vaikai 

eksperimentuoja, konstruoja, aplikuoja ar kitaip kuria, apipavidalina smuiko raktą. 

9. Kūrybinio proceso metu rekomenduojama naudoti muzikinį foną (pvz. Ingos 

Šeduikienės dainelė „Smuiko raktelis“ arba gali skambėti bet kokia kita dainelė, muzikinis 

kūrinys). Mokytoja filmuoja veiklą (video trukmė iki 2 min.) ir vaizdo įrašo pabaigoje pateikia 

galutinio darbo rezultato nuotrauką. Pilnas vaizdo įrašas įkeliamas į socialinio tinklo „Facebook“ 

grupę „MES NUPIEŠIM SMUIKO RAKTĄ“ nuo 2022 m. sausio 12 d. iki vasario 11 d. 

(imtinai), nurodant pilną įstaigos pavadinimą, mokytojo vardą, pavardę, ugdymo grupę, vaikų 

amžių, jei dalyvauja vienas vaikas – nurodyti jo vardą ir amžių. 

10. Norintys dalyvauti projekte pateikia užpildytą dalyvio paraišką (1 priedas) el. paštu 

dailemuzika@gmail.com iki 2022 m. sausio 31 dienos.  

11. Projekto dalyviams bus parengtos Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ padėkos ir 

metodinės veiklos pažymos apie dalyvavimą projekte. Metodinės veiklos pažyma ir padėka 2022 

m. vasario mėnesį bus išsiųstos mokytojo nurodytu elektroniniu paštu.  

12. Projekto dalyviai, įkeldami vaizdo įrašą bei nuotraukas, patvirtina, kad projekto 

dalyvių (vaikų, mokytojų) asmens duomenys buvo gauti teisėtai, nepažeidžiant asmens apsaugos 

duomenų reikalavimų.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Dalyvavimas projekte laikomas dalyvių ir autorių sutikimu su šiais nuostatais.  

14. Projekto organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus socialiniuose tinkluose, 

tinklalapiuose be papildomo autoriaus sutikimo, nurodant autorystę.  

 

 

__________________________________________ 
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1 priedas 

 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“  

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

ĮSTAIGŲ MENINIŲ-KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTO 

„MES NUPIEŠIM SMUIKO RAKTĄ“  

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

 

 

Pilnas įstaigos pavadinimas 

 

 

Ugdymo grupės pavadinimas, vaikų amžius  

Kai dalyvauja vienas vaikas – nurodomas jo 

vardas ir amžius 

 

Mokytojo vardas, pavardė  

Mokytojo el. pašto adresas  

Mokytojo vardas, pavadinimas socialiniame 

tinkle „Facebook“ 

 

 

 

 

__________________________________________ 

 
 


