
PATVIRTINTA 

Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ 

direktoriaus 2021 m. vasario 19 d. 

įsakymu Nr. V-19 

 

 

 

 
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

MOKYTOJŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ 

 METODINIŲ PRIEMONIŲ PROJEKTO 

„PENKI POJŪČIAI“ 

NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo 

pagalbos specialistų metodinių priemonių projekto (toliau – projekto) nuostatai reglamentuoja 

projekto tikslą ir uždavinius. 

2. Projektą organizuoja Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“, Dainų g. 31, Šiauliai, LT- 

78236. 

3. Organizatoriai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alvyda Vaškevičienė, auklėtoja 

metodininkė Valdonė Krencienė, vyresnioji logopedė Reda Juockuvienė ir vyresnioji specialioji 

pedagogė Roberta Račienė. 

4. Projektą nuostatai bus publikuojami: 

4.1. Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ internetinėje svetainėje 

https://rugiagele.tavodarzelis.lt/; 

4.2. socialinio tinklo „Facebook“ Šiaulių lopšelio-darželio ,,Rugiagėlė“ paskyroje. 

 
II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Projekto tikslas – dalintis profesine patirtimi, kaip stiprinami kiekvieno vaiko gebėjimai 

pažinti pasaulį per pagrindinius pojūčius (uoslę, regą, klausą, lytėjimą, skonį). 

6. Uždaviniai: 

6.1. pristatyti sukurtą metodinę priemonę, skirtą ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus 

vaikų penkių pojūčių lavinimui (vienam arba keliems iš penkių pojūčių); 

6.2. suteikti galimybę dalintis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojams, 

švietimo pagalbos specialistams profesiniais, asmeniniais gebėjimais, gerąją darbo patirtimi; 

6.3. skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos 

specialistų kūrybinę raišką. 

https://rugiagele.tavodarzelis.lt/
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III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

7. Projekte kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

mokytojai, švietimo pagalbos specialistai. 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 
8. Pedagogas, dalyvaujantis projekte, pateikia: 

8.1. užpildytą projekto dalyvio kortelę (priedas); 

8.2. savo sukurtos metodinės priemonės dvi nuotraukas: vienoje nuotraukoje priemonė, kitoje 

– ugdomoji veikla su ta priemone (turi nesimatyti vaikų veidų). 

9. Užpildytą dalyvių anketą siųsti el. paštu r ugiagele5pojuciai@gmail.com bei metodinių 

priemonių nuotraukas siųsti nuo 2021 m. vasario 23 d. iki 2021 m. kovo 22 d. 

10. Projekto „Penki pojūčiai“ fotografijų dydis neturi viršyti 5 MB, formatas – JPG (JPEG). 

11. Dalyvių skaičius iš vienos įstaigos neribojamas. 

12. Iš projekto dalyvių pateiktos medžiagos bus sukurta metodinių priemonių knyga ,,Penki 

pojūčiai“ ir nuo 2020 m. kovo 29 d. patalpinta Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ internetinėje 

svetainėje https://rugiagele.tavodarzelis.lt/ bei socialinio tinklo „Facebook“ Šiaulių lopšelio- 

darželio ,,Rugiagėlė“ paskyroje. 

 
V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
13. Dalyvis, pateikdamas metodinės priemonės nuotraukas bei priemonės ir veiklos aprašymą, 

patvirtina, kad yra šios metodinės priemonės autorius. 

14. Dalyvavimas šiame projekte reiškia dalyvio sutikimą su visomis projekto sąlygomis. 

15. Projekto organizatoriai pasilieka teisę gautą projekto medžiagą publikuoti nurodytose 

svetainėse. Pateikdamas darbus, autorius tampa jos dalyviu bei sutinka, kad darbai, autorių asmens 

duomenys (vardas ir įstaigos pavadinimas) būtų naudojami viešinimui. 

16. Projekte dalyvavusiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojams, 

švietimo pagalbos specialistams bus išduotos pažymos apie dalyvavimą projekte ir Šiaulių lopšelio- 

darželio ,,Rugiagėlė“ direktoriaus padėkos raštai. 

17. Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu rrugiagele5pojuciai@gmail.com arba mob. 

868361840 (Roberta Račienė, vyresnioji specialioji pedagogė) arba mob. 860345454 (Valdonė 

Krencienė, ikimokyklinio ugdymo specialiosios paskirties grupės auklėtoja metodininkė). 

 

https://rugiagele.tavodarzelis.lt/
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Priedas 
 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

MOKYTOJŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ 

 METODINIŲ PRIEMONIŲ PROJEKTO 

„PENKI POJŪČIAI“ 

DALYVIO KORTELĖ 

 

AUTORIAUS VARDAS, PAVARDĖ, 

PAREIGOS 

 

UGDYMO ĮSTAIGOS 

PAVADINIMAS, ADRESAS 

 

KONTAKTINIS EL. PAŠTAS  

PRIEMONĖS PAVADINIMAS  

TRUMPAS PRIEMONĖS 
APRAŠYMAS (tikslas ir paskirtis) 

 

 


