
 PATVIRTINTA  

 Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vėjelis“ 

direktorės Rasos Vėbrienės 

 2022-01-25 įsakymu Nr. V-15/22 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

ĮSTAIGŲ, UGDANČIŲ TAUTINIŲ MAŽUMŲ VAIKUS IR MOKANČŲ JUOS 

LIETUVIŲ KALBOS, PROJEKTO 

„SKAMBIUS ŽODŽIUS TARIU TAU, LIETUVA!“ 

NUOSTATAI 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio, ugdymo įstaigų ugdančių tautinių mažumų 

vaikus ir mokančių juos lietuvių kalbos, projekto „SKAMBIUS ŽODŽIUS TARIU TAU, 

LIETUVA!“ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, 

atsakingus vykdytojus, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.  

    Projektas skirtas paminėti Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną ir 

inicijuoti vaizdo sveikinimo kūrimą kartu su tautinių mažumų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigomis.  

2.   Projekte kviečiamos dalyvauti Lietuvos tautinių mažumų ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo įstaigos, kurių ugdytiniai mokomi lietuvių kalbos. 

 3.  Projekto aktualumas. Tautinės mažumos yra neatsiejama mūsų visuomenės dalis, su Lietuva    

susijusios ilgalaikiais istoriniais ir kultūriniais saitais. Ištisus šimtmečius tautinėms 

bendrijoms teko svarbus vaidmuo kuriant Lietuvos valstybę.   

   Nuo 2021 m. rugsėjo 1 dienos ugdymo įstaigose, vykdančiose ugdymą tautinių mažumų 

mokyklose, darželiuose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikai 

mokomi lietuvių kalbos. Šiuo projektu norime paskatinti ir pakviesti tautinių mažumų 

vaikus bei jų pedagogus dalyvauti projekte „Skambius žodžius tariu Tau, Lietuva“, kurio 

metu bus sudarytos sąlygos atskleisti vaikų lietuvių kalbos gebėjimus sakant palinkėjimus, 

deklamuojant eilėraščius, dainuojant dainas, kuriant siužetinius spektakliukus lietuvių kalba 

(iki 4 min.).  

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas – ugdyti pagarbą Lietuvai ir atskleisti vaikų meilę jai. 

5. Uždaviniai:  

5.1. Ugdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų, tobulinančių lietuvių kalbą, 

pilietiškumą, meilę, pagarbą savo šaliai. 



2 
 

5.2. Skatinti vaikų saviraišką ir kūrybiškumą įspūdžius apie Lietuvą išreiškiant judesiu, 

žodžiais, mintimis, kūno kalba. 

5.3.   Atskleisti ugdytinių lietuvių kalbos gebėjimus įgytus lietuvių kalbos valandėlėse. 

 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

  6. Projekto organizatoriai – Vilniaus lopšelis-darželis „Vėjelis“ (Gabijos g. 21, LT-06109 

Vilnius, tel. (8 5) 247 3656, el. p. rastine@vejelis.vilnius.lm.lt).  

  7. Projekto iniciatorė – lietuvių kalbos mokytoja Andžela Karalevičienė.  

  8. Projektas vykdomas nuo 2022 m. vasario 4 d. iki 2022 m. kovo 10 d.  

  9. Projektui teikiami nufilmuoti vaikų pasirodymai tema „SKAMBIUS ŽODŽIUS TARIU 

TAU, LIETUVA!“, kurių trukmė ne ilgesnė nei 4 min. Tai gali būti palinkėjimai, eilėraščių 

deklamavimas, dainų, skirtų Lietuvai atlikimas ir mini siužetiniai spektakliukai lietuvių 

kalba.  

  10. Sveikinimų skaičius iš vienos įstaigos nėra ribojamas.  

  11. Dalyviai, norintys dalyvauti projekte tiksliai užpildo dalyvio paraišką. (Priedas Nr. 1) ir 

atsiunčia ją elektroniniu paštu konkursas.andzela.karaleviciene@gmail.com kartu su 

nufilmuotu sveikinimu iki 2022 m. kovo 1 d. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12. Projektui atsiųsta vaizdo medžiaga bus sumontuota į vientisą sveikinimą, skirtą Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.  

13. Dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais. 

14. Organizatoriai įgyja teisę atsiųstą filmuotą medžiagą savo nuožiūra naudoti informaciniais 

bei edukaciniais tikslais (be autoriaus sutikimo). Dalyvavimas šiame projekte laikomas 

dalyvių sutikimu su šiomis sąlygomis.  
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Priedas Nr. 1 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

ĮSTAIGŲ, UGDANČIŲ TAUTINIŲ MAŽUMŲ VAIKUS IR MOKANČŲ JUOS 

LIETUVIŲ KALBOS, PROJEKTO 

„SKAMBIUS ŽODŽIUS TARIU TAU, LIETUVA!“ 

DALYVIO ANKETA 

 

 

MIESTAS,  ĮSTAIGOS PAVADINIMAS 

 

 

 

 

PASIRODYMO ŽANRAS  

(palinkėjimai, eilėraščiai, daina, iki 4 min. 

trunkantis siužetinis spektakliukas) 

 

ATLIEKAMO KŪRINIO 

PAVADINIMAS, MUZIKOS BEI 

TEKSTO AUTORIAI  

 

TRUKMĖ   

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ, 

TELEFONO NR.  

ELEKTRONINIS PAŠTO ADRESAS 

 

 

Dalyvio anketą (Priedas Nr.1) ir vaizdo įrašą siųsti el. p.: 

konkursas.andzela.karaleviciene@gmail.com iki 2022 m. kovo 1 dienos imtinai. 
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