
      PATVIRTINTA 

                                                                                          Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ 

                                                                                          direktoriaus 2022 m. sausio 24 d. 

                                                                                          įsakymu Nr. VK- 5(1.6) 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ VIRTUALAUS VIDEO PROJEKTO  

„KYBUR VYBUR KABARAI – MOKAUSI KALBĖT GERAI“ NUOSTATAI 

 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualaus video projekto „Kybur 

vybur kabarai – mokausi kalbėt gerai“ (toliau – projekto) nuostatai nustato projekto tikslus, 

uždavinius, organizatorius, dalyvius, projekto organizavimo tvarką ir sąlygas. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2. Projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbinius ir muzikinius 

gebėjimus, panaudojant lietuvių liaudies elementus ir muzikavimą kūno dalimis; ugdyti ritmavimo 

pojūtį, kai pagrindiniu instrumentu tampa žmogaus kūnas; siekti pedagogų ir socialinių partnerių 

bendravimo bei bendradarbiavimo. 

3. Uždaviniai: 

3.1 atsižvelgiant į projekto nuostatus, parengti vaikų kalbinį – muzikinį pasirodymą, 

panaudojant  lietuvių liaudies elementus ir kūno perkusiją; 

3.2  ugdyti vaikų muzikavimo gebėjimus: dainavimą, rimavimą, ritmavimą, intonavimą, 

kvėpavimą; 

3.3  ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus: garsų tarimą, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą; 

3.4  puoselėti vaikų kūrybines galias, skatinti jų aktyvumą, saviraišką; 

3.5  skatinti mokytojų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja darbo patirtimi. 

 

 

III. DALYVIAI 

 

4. Projekte kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pagalbos 

mokiniui specialistai (logopedai – specialieji pedagogai), meninio ugdymo (muzikos) mokytojai,  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, ugdytiniai ir jų šeimų nariai. 

 

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

5. Projektas vykdomas 2022 m. vasario 1 d. – vasario 28 d. Dalyviai, norintys dalyvauti projekte, iki 

2022-02-18 užpildo dalyvio paraišką (priedas) ir siunčia el. adresu penkiosvysnios@gmail.com.  

Išsiuntus anketą ir per dvi darbo dienas negavus registracijos patvirtinimo, skambinti tel. 8 673 26 

017. Dalyviai, atsiuntę dalyvio paraiškas, bus pakviesti prisijungti prie uždaros Facebook grupės 

„Kybur vybur kabarai – mokausi kalbėt gerai“. 

6. Dalyvių registracija iki 2022 m. vasario 18 d. Ugdymo įstaiga atsakinga už tėvų sutikimą dėl vaikų 

filmavimo. 

7. Vaikai drauge su logopedu, meninio ugdymo mokytoju, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

mokytojais arba su tėveliais (pasirinktinai) paruošia ir nufilmuoja 1–2 min. lietuvių liaudies 

motyvais ir perkusiniais (kūno muzikavimo) judesiais papildytą numerį (dainos, skanduotės, 

skaičiuotės, pajuokavimai, pamėgdžiojimai ir t.t.) ir įkelia filmuotą medžiagą į uždarą Facebook 

grupę „Kybur vybur kabarai – mokausi kalbėt gerai“. Lietuvių liaudies motyvais ir kūno 

perkusiniais elementais praturtintas numeris gali būti atliekamas: dainuojant, šokant, skanduojant, 

pritariant ritminiais instrumentais ir įvairiai improvizuojant. 

mailto:penkiosvysnios@gmail.com


8. Nuo registracijos patvirtinimo pradžios ir projekto narių prisijungimo prie Facebook grupės, joje bus 

galima  talpinti ir stebėti projekto vaizdo medžiagą, siųsti atsiliepimus, komentarus bei įvertinimus. 

9. Projektui pasibaigus, iš patalpintų video numerių bus sukurtas skaitmeninis katalogas. Juo bus 

pasidalinta su visais projekto dalyviais. 

 

V . BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Visi projekto dalyviai bus apdovanoti organizatoriaus padėkos raštais. 

11. Pedagogams, rengusiems ugdytinius, bus išduodamos Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos 

nemokamos elektroninės pažymos apie ugdytinių parengimą. Elektroninės pažymos talpinamos 

tinklapyje https://www.srspt.eu/ skiltyje „Pedagogams“ – „Pažymos“. Atskirai į įstaigas 

nesiunčiama. 

 

VI. ORGANIZATORIAI 
 

12. Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“. 

13. Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba. 

14. Projekto organizatorės: 

- Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vyr. meninio ugdymo mokytoja Odeta 

Stučinskienė, tel. 8 611 46 155, el. p. odeta.mg@gmail.com 

- Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vyr. logopedė Viktorija Dumskienė, tel. 8 673 

26 017, el. p. penkiosvysnios@gmail.com  

15. Parodos koordinatorė: 

- Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dovilė 

Dubinskienė, tel. (8 41) 58 16 59, el. paštas kursenunykstukas@gmail.com 

   

Projekto nuostatai   skelbiami Šiaulių r. lopšelio–darželio „Nykštukas“ tinklapyje 

https://www.kursenunykstukas.lt/ 
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ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“ 

 

 

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ VIRTUALUS VIDEO PROJEKTAS  

„KYBUR VYBUR KABARAI – MOKAUSI KALBĖT GERAI“ 

 

                             1 Priedas 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Įstaigos pavadinimas, adresas  

Mokytojo(ų) vardas, pavardė, 

pareigos, kvalifikacinė kategorija, 

telefono Nr., el. pašto adresas. 

 

 

Kūrinio (veiklos) pavadinimas 

 

 

 

Vaikų amžius, grupė 

 

 

 

 


