PATVIRTINTA
Vilniaus Maironio progimnazijos
direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. V – 188

RESPUBLIKINIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ INTEGRUOTO DAILĖS IR
MUZIKOS PROJEKTO „NUPIEŠIU SAVO LIETUVĄ MAŽYTĘ“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio priešmokyklinio ugdymo vaikų integruoto dailės ir muzikos projekto
„Nupiešiu savo Lietuvą mažytę“ (toliau – projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslus ir
uždavinius, rengėjus, dalyvius, sąlygas bei dalyvių apdovanojimą.
2. Projekto organizatorius – Vilniaus Maironio progimnazija, Čiobiškio g. 1, Vilnius 07179,
tel. 8698 27512, el. paštas rastine@maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2. Tikslas – plėtoti priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinės raiškos gebėjimus perteikiant
dailės ir muzikos menų formomis.
3. Uždaviniai:
3.1. sudaryti sąlygas atsiskleisti mokinių kūrybiniams gebėjimams naudojant įvairias
technikas bei žanrus;
3.2. skatinti vaikų saviraišką (piešiniu, garsu), pasitikėjimą savimi;
3.3. ugdyti pilietiškumą;
3.4. sudominti priešmokyklinio ugdymo ir meninio ugdymo pedagogus, suteikiant galimybę
tobulinti dalykines kompetencijas bei pasidalinti profesine patirtimi;
3.5. skatinti vaikų kūrybiškumą įgyvendinat kūrybines idėjas, fantazijas, svajones;
3.6. skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais tarp ikimokyklinio ugdymo
įstaigų, kartu plėtojant vaikų emocinę, socialinę, kultūrinę, meninę patirtį.
III. PROJEKTO ORGANIZTORIAI IR RENGĖJAI
4. Projektą organizuoja Vilniaus Maironio progimnazija.
5. Rengėjai: Danguolė Matijoškienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja ir Jurgita
Turlienė, muzikos mokytoja metodininkė.
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6. Koordinatorė – Danutė Belovienė, Vilniaus Maironio progimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui.

IV. PROJEKTO DALYVIAI
7. Projekte kviečiami dalyvauti priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, pedagogai.
8. Projekte gali dalyvauti solistai, duetai, įvairios sudėties vokaliniai ansambliai, chorai.
V. REIKALAVIMAI PROJEKTO DARBŲ PATEIKIMUI
9. Projekto dalyviai atlieka po 1 laisvai pasirinktą dainą apie Lietuvą.
10. Dainai akompanuoti galima įvairiais instrumentais, galima naudoti fonogramą ir garso
stiprinimo įrangą.
11. Dalyviai dainą įrašo (pasitelkdami garso įrašymo priemones telefoną, diktofoną ir pan.).
12. Išnagrinėję dainos tekstą, vaikai, naudodami pasirinktas technikas, nupiešia piešinius.
13. Mokytojas, pasitelkęs video kūrimo programą (pvz. Youtube Movie Maker, Windows
Movie Maker, Da Vinci Resolve, MS PowerPoint ar kt.), sumontuoja dainos klipą, kuriame skamba
mokinių įdainuota daina ir demonstruojami vaikų piešiniai. Sumontuotos dainos pavyzdys:
https://youtu.be/vhM61NN_cnk .
14. Sumontuotu filmuku ir aprašymu (dainos pavadinimas, dainos autorius, atlikėjai,
mokytojai), pasidalina Facebook projektui sukurtoje grupėje „Nupiešiu savo Lietuvą mažytę“.

VI. LAIKAS
15. Projektas vykdomas 2021 m. vasario – kovo mėnesiais.
16. Registracija į projektą vyksta iki 2021 m. vasario 16 d. užpildant registracijos formą:
https://forms.gle/iUYFLNukEuYzbLNx6 .
17. Gavus užpildytą registracijos formą, būsite pakviesti prisijungti ir įkelti vaizdo įrašą į
Facebook grupę „Nupiešiu savo Lietuvą mažytę“.
18. Sumontuotą filmuką į uždarą Facebook grupę „Nupiešiu savo Lietuvą mažytę“ reikia
įkelti iki 2021 m. kovo 11 d.
19. Kontaktai pasiteirauti:
direktoriaus

pavaduotoja

ugdymui

Danutė

Belovienė-

(danute.beloviene@maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt);
muzikos mokytoja Jurgita Turlienė - 8 614 16862 (turliene@gmail.com).

8 601

10513
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VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Visi projekto dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais. Padėkos bus išsiųstos el. paštu.

_____________________________________________

