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PATVIRTINTA 

Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

direktoriaus Armando Abazoriaus 

2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-8  

 

TARPTAUTINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

PROJEKTO „SPALVOTA VAIKYSTĖS DIENA‘‘, SKIRTO PAMINĖTI 

TARPTAUTINĘ VAIKŲ GYNIMO DIENĄ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ inicijuojamo projekto „Spalvota vaikystės diena“ (toliau 

− Projektas) nuostatai reglamentuoja šio projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, vykdymo laiką, 

organizavimo tvarką.   

2. Tarptautinis Projektas „Spalvota vaikystės diena“ skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigoms.  

3. Projektą organizuoja ir koordinuoja Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ socialinė pedagogė 

Zita Asbergaitė (zita.asbergaite@gmail.com) ir Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ vyr. 

ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aldona Kalnietienė.  

4. ,,Spalvotos vaikystės dienos“ nuostatai skelbiami Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

internetinėje svetainėje  https://www.zilvitispasvalys.lt/  ir Pasvalio lopšelio-darželio 

„Žilvitis“ facebook paskyroje https://www.facebook.com/PasvalioLDZilvitis.  

 

II. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sąmoningumą, stiprinti 

emocinę vaikų sveikatą ir skatinti draugiškus ir pagarbius vaikų ir suaugusiųjų santykius. 

6. Uždaviniai: 

6.1. organizuoti žaismingą – kūrybišką vaikų užimtumą; 

6.2. teikti vaikams ir bendruomenei kuo daugiau malonių emocijų, įspūdžių;  

6.3. ugdyti vaikų socialinius įgūdžius, kūrybiškumą; 

6.4. plėtoti Lietuvos ir užsienio šalių bendruomenių bendradarbiavimą;  

6.5. pasidžiaugti spalvota vaikystės diena ir išdrįsti apsirengti pižamas.  

 

III. DALYVIAI 

 

7. Projekte ,,Spalvota vaikystės diena“ kviečiami dalyvauti Lietuvos ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą vykdančių mokyklų ir užsienio lietuvių bendruomenių ugdymo 

įstaigos. 

 

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Išankstinė registracija nereikalinga. 

9. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai grupėse 

su vaikais kalba apie vaikystę, laisvę būti vaiku, apie teisę eiti į darželį ar mokyklą, apie teisę 
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jaustis saugiems ir augti sveikiems. Gvildenamos temos apie vaikų gerovę ir saugumą. 

Projekto „Spalvota vaikystės diena“ simbolis – pižama. Visos pižamos skirtingos: vienspalvės, 

spalvotos, margos, visos jos gražios. Pižama siejama su nerūpestinga vaikyste, kurios 

nusipelno kiekvienas vaikas. Iš pirmo žvilgsnio apsirengus pižamą galime prisiminti močiutės 

megztas vilnones kojines, šilto pieno stiklinę vakare, pasaką prieš miegą. Todėl apsirengus 

pižamą siekiame sukurti saugumo jausmą, džiugias emocijas, vėjavaikiškumą ir 

atsipalaidavimą kasdieninėje darželio veikloje. Organizuodami Projektą „Spalvota vaikystės 

diena“ siekiame sujungti bendrame šventime sujungti visus vaikus, tiek Lietuvoje, tiek 

išvykusius svetur.  

10. Įstaigos, dalyvaujančios projekte, su grupės vaikais, pasirinktinai vykdo ugdomąją, kūrybinę, 

meninę veiklą apsirengę pižamomis. Iš vykdomos veiklos siunčia foto nuotrauką, ir/arba 

trumpą 5-10 sekundžių filmuotą fragmentą, kuriame vaikai ir pedagogai užfiksuoti judesyje.  

11. Visi vaikai ir suaugusieji, kurie matomi nuotraukose ar filmukuose yra apsirengę pižamas.  

12. Dalyviai, iki 2022 m. gegužės 28 d. imtinai siunčia užpildytą dalyvio anketą (1 priedas) ir 

veiklos nuotrauką (ar filmuotą medžiagą) el. paštu zita.asbergaite@gmail.com. 

13. Nuotraukos ir/ar filmuota medžiaga turi būti geros kokybės.  

14. 2022 m. birželio 1 d., minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną, kviečiame apsirengti pižamomis, 

įsiamžinti nuotraukose ir jomis pasidalinti socialinėse erdvėse prie jų prirašant 

#spalvotavaikystesdiena  

15. Iš projektui atsiustos medžiagos bus sukurtas trumpas filmukas ir patalpintas Pasvalio lopšelio-

darželio „Žilvitis“ facebook paskyroje https://www.facebook.com/PasvalioLDZilvitis  

16. Atsakingas asmuo parengia informacinio pobūdžio žinutę apie ugdymo įstaigoje įvykdytą 

projektinę veiklą savo ugdymo įstaigos internetiniame puslapyje.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti Projekto nuostatus. 

18. Skaitmeninių fotografijų ir/ar filmuotų medžiagų atsiuntimas organizatoriams laikomas 

autorių sutikimu viešinti elektroninėje erdvėje. 

19. Autorius, pateikdamas nuotraukas ir filmuotą medžiagą projektui, patvirtina, kad yra šios 

medžiagos (nuotraukos ir/ar filmuotos medžiagos) autorius ir yra gavęs joje esančių asmenų 

sutikimą šią medžiagą pateikti projektui. Už autorinių teisių pažeidimus atsako medžiagą 

pateikę asmenys.  

20. Visiems dalyviams ir mokytojams elektoriniu paštu bus išsiųsti Pasvalio lopšelio-darželio 

„Žilvitis“ padėkos raštai ir pažyma apie dalyvavimą projekte (raštai bus išsiųsti nurodytu 

elektroniniu paštu).  

21. Iškilus klausimams dėl Projekto vykdymo/organizavimo, galima kreiptis: el. paštu 

zita.asbergaite@gmail.com, tel. +370 662 60812  

_____________________________ 
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Priedas Nr.1 

 

PROJEKTAS ,,SPALVOTA VAIKYSTĖS DIENA“  

Dalyvio anketa 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, elektroninio 

pašto adresas 

 

 

 

 

 

Ugdymo grupės pavadinimas  

 

 

 

Pedagogų, dalyvaujančių projekte vardai 

pavardės, elektroninio pašto adresas 

 

Kontaktinis elektroninis paštas  

 

 

 

 

 

Atsiųsti elektroniniu paštu:   zita.asbergaite@gmail.com 
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