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RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

PROJEKTAS  

„MANO MUZIKA TAU, TĖVYNE!“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Mano muzika Tau, 

Tėvyne!“ (toliau – projekto) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo 

ir dalyvavimo tvarką, baigiamąsias nuostatas. 

2. Projekto organizatorius – Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“, Ukmergės g. 19 LT–49318 

Kaunas, tel. 8-37386599, el. paštas gandriukas.kaunas@gmail.com  

3. Projektas skirtas ikimokyklinių,  priešmokyklinių ugdymo įstaigų vaikų pilietiškumo, meilės savo 

tėvynei jausmo stiprinimui įvairios muzikinės raiškos būdais. 

4. Projektą organizuoja Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ meninio ugdymo mokytoja Jelena 

Jakštienė. 

5. Projekto koordinatoriai - Kauno lopšelio–darželio „Gandriukas“ direktorė Loreta Aurelija 

Saulevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Nijolė Jasulaitienė. 

6. Projekto nuostatai skelbiami Kauno m. lopšelio – darželio „Gandriukas“ internetinėje svetainėje, 

adresu https://www.kaunoldgandriukas.lt/index.php/veikla/projektu-nuostatai 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

7. Projekto tikslas - Ugdyti ir stiprinti ugdytinių pilietiškumo jausmą, meilę savo tėvynei, 

pasitelkiant įvairią muzikinę raišką (dainą, šokį, grojimą). 

8. Projekto uždaviniai: 

8.1. Ugdyti pilietiškumą, dvasingumą, meilę gimtajam kraštui. 

8.2. Sudaryti galimybę vaikams tobulinti ir atskleisti savo muzikinius gabumus. 

8.3. Skatinti dalyvių pasitikėjimą savo jėgomis, tobulinti sceninę kultūrą. 

8.4. Stiprinti ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą 

respublikoje. 
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III SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIAI 

 

9. Projekto dalyviai – Lietuvos Respublikos ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikai, mokytojai. 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

1. Pageidaujantys dalyvauti projekte, turi užpildyti dalyvio anketą (priedas Nr. 1). Anketą 

atsiųsti iki 2023 m. kovo 3 d. el. pašto adresu: jelena.jakste@gmail.com 

2. Dalyviai bus prijungti prie uždaros Facebook grupės „Mano muzika Tau, Tėvyne“. 

3. Projekto dalyvis pasirinktinai atlieka: 

✓ vokalinį kūrinį; 

✓ vokalinį – instrumentinį kūrinį; 

✓ instrumentinį kūrinį; 

✓ šokį, ratelį; 

4.  Atliekami kūriniai turi atitikti Lietuvos temą. 

5. Filmuotą pasirodymą įkelti į uždarą Facebook grupę iki 2023 m. kovo 10 d. 

6. Iš vienos įstaigos gali dalyvauti tik vienas atlikėjas ar kolektyvas (vienas pasirodymas). 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Projekto dalyviams iki 2023 m. kovo 17 d. pažymos ir padėkos raštai už dalyvavimą projekte bus 

įkelti į uždarą Facebook grupę „Mano muzika Tau, Tėvyne“. 

8. Mokytojai, pateikdami vaizdo įrašus, patvirtina, kad turi tėvų sutikimą juos naudoti ir skelbti 

viešoje erdvėje. 

9. Iškilus klausimams projekto dalyviai gali kreiptis į Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ 

meninio ugdymo mokytoją Jeleną Jakštienę el. paštu jelena.jakste@gmail.com arba skambinti telefonu 

+370 684 10888 . 

 

 

 

                                                     Kviečiame visus dalyvauti! 

 

 

 

______________________________________________________ 
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priedas Nr. 1 

 

 

 

                                PROJEKTAS ,,MANO MUZIKA  TAU, TĖVYNE” 

                                       

                                                    DALYVIŲ ANKETA 

 

 

 

 

1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas. 

 

2. Atliekamo kūrinio pavadinimas.  

3. Kūrinio autorius.  

4. Kūrinio atlikėjas/atlikėjai.  

5. Meninio ugdymo mokytojo vardas, 

pavardė, el. pašto adresas, telefono 

nr. 

 

 

                                                 

                                         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


