
                                                         PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis”                                                                                                                                   

direktoriaus 2022 m. gruodžio 8 d.  

įsakymu Nr. V1-93 

 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

GIESMIŲ, POEZIJOS IR KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTO 

„MANO ANGELĖLIS“ 

 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų giesmių, poezijos ir 

kūrybinių darbų projekto „Mano angelėlis“ (toliau – projektas) nuostatai reglamentuoja projekto 

tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką, eigą. 

2. Projektą organizuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ meninio ugdymo mokytoja 

Dovilė Masiulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Julija Valinskienė, Virginija Sarienė, 

neformalaus ugdymo (dailės) mokytoja Indrė Špogienė.  

3. Projekto nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ internetinėje 

svetainėje www.klaipedoszilvitis.lt. 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – puoselėti bei populiarinti Advento giesmes/dainas, poeziją, kūrybinius-

meninius darbus angelų tematika. 

5. Uždaviniai: 

5.1. puoselėti Advento ir Kalėdines tradicijas; 

5.2. ugdyti vaikų muzikinius, poetinius, kūrybinius gebėjimus; 

5.3. skatinti pedagogus, dirbančius su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, 

dalintis įgyvendintomis muzikinėmis, poetinėmis bei kūrybinėmis idėjomis. 

 

III. DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

6. Projekte kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų            

ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo ir neformaliojo ugdymo (dailės) mokytojai.  

7.  Norintys dalyvauti turi pateikti užpildytą dalyvio paraišką (1 priedas) iki 2022-12-14 dienos. 

Paraiškas pateikę pedagogai bus pakviesti prisijungti į uždarą socialinio tinklo Facebook grupę 

„Mano angelėlis“. 

8. Nuotraukos arba projekto dalyvių pasirodymai bus keliami į uždarą socialinio tinklo 

Facebook grupę „Mano Angelėlis“ nuo 2022-12-14 iki 2023-01-05. 

9. Projekto dalyviai atlieka vieną iš pasirinktų veiklų: 

9.1.  atlieka vieną dainą/giesmę angelo tematika. Daina/giesmė gali būti atliekama acapella, 

solo, duetu, ansamblyje su laisvai pasirinktu pritarimu, CD minusinė fonograma, fortepijono 

akompanimentas. Trukmė 2-3 min; 

9.2. raiškiai padeklamuoja eilėraštį /montažą apie angelą. Trukmė ne daugiau kaip 3 min; 

http://www.klaipedoszilvitis.lt/


9.3. panaudodami įvairias technikas sukuria ir nupiešia įsivaizduojamą angelą. Kūrybinių darbų 

fotografijos pateikiamos geros kokybės, JPG formatu, be vaikų atvaizdų.  

10. Dalyviai atlieka ir nufilmuoja giesmę/dainą, eilėraštį /montažą estetiškoje aplinkoje.  

 

11. Iš kiekvienos įstaigos dalyviai gali pateikti ne daugiau kaip 2 darbus. 

12. Dainos/giesmės  siunčiamos el. paštu: dovile.masiuliene@klaipedoszilvitis.lt, poezija –  

virginijas.sarienė@klaipedoszilvitis, kūrybiniai darbai – indre.spogiene@klaipedoszilvitis.lt.                                       

13. Projekto dalyvius konsultuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ meninio ugdymo 

mokytoja Dovilė Masiulienė tel. Nr. +37069957833.  

 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Dalyvaujančios ugdymo įstaigos atsakingos už tėvų sutikimą filmuoti vaikus ir naudoti 

medžiagą viešoje erdvėje. 

15. Projekto dalyviai – socialinio tinklo Facebook uždaros grupės „Mano Angelėlis“ nariai 

– negali viešinti kitų festivalio dalyvių pasirodymų vaizdo ir garso įrašų už šios grupės ribų 

jokiomis priemonėmis. 

16. Dalyvavimas šiame projekte suteikia galimybę socialinio tinklo ,,Facebook” uždaroje 

grupėje „Mano angelėlis“ stebėti visų dalyvių atsiųstus vaizdo įrašus ir kūrybinių darbų 

nuotraukas, bei dalintis gerąja darbo patirtimi. 

17.  Padėkos projekto dalyviams bus išsiųstos registracijoje nurodytu elektroniniu pašto 

adresu.          

18. Organizatoriai pasilieka teisę projekto metu atsiųstus vaizdo įrašus naudoti įstaigos 

internetinėje svetainėje. 

19. Projekto koordinatorės – direktorė Loreta Žiliuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Jolita Fetingytė-Astrauskienė. 

 

_________________________________________ 
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Priedas Nr.1 

DALYVIO PARAIŠKA 

Įstaigos pavadinimas, tel, el.paštas  

Kolektyvo ar grupės pavadinimas (dalyvio 

vardas pavardė, amžius, dalyvių skaičius) 

 

Pedagogo vardas, pavardė, kvalifikacinė 

kategorija, telefono numeris, elektroninio 

pašto adresas, facebook(e) vardas 

 

Muzikos ir žodžių autoriaus vardas, pavardė 

Dainos /giesmės pavadinimas. 

 

Eilėraščio  pavadinimas, teksto autorius  

Kūrybinio darbo pavadinimas, autorius   

 

Giesmių /dainų paraiškas siųsti el.paštu: dovile.masiuliene@klaipedoszilvitis.lt  

Poezijos paraiškas siųsti el.paštu: virginija.sariene@klaipedoszilvitis.lt  

Kūrybinių darbų paraiškas siųsti el.paštu: indre.spogiene@klaipedoszilvitis.lt 

 

 

 

 

 

Respublikinio ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų  giesmių, 

poezijos ir kūrybinių darbų projekto „Mano 

angelėlis“ nuostatų 
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