
 

 
                                                        

  

 

 

ŠALIES IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ UGDYTINIŲ, JŲ 

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ GERUMO KŪRYBINIO PROJEKTO 

„ŠALTUKO ŠIRDUTĖ“ 

NUOSTATAI 

Kaip svarbu dalintis šiluma ir gėriu. Tai geriausias laikas būti gražiems ir geriems, skleisti gėrį 

šalia esantiems. Pats brangiausias yra tas laikas, kurį mes skiriame geriems darbams. Šv. 

Kalėdos – metas, kai svarbu būti kartu, džiaugtis vienas kito draugija. Raginama suklusti ir 

pabusti naujiems gerumo ir meilės darbams. Tegul geri darbai mus puošia ir džiugina kitus. 

Mokėkime ir mokykime ne tik imti, bet ir duoti. Nes mūsų gebėjimas pasirinkti rūpestį kitu, 

gerumą yra pats didžiausias stebuklas šiandien taip skubančiame pasaulyje. Tai kas keliauja iš 

širdies- širdį visuomet pasiekia.   

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gerumo ir kūrybinio projekto „Šaltuko 

širdutė“ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, 

darbų pateikimo ir organizavimo tvarką, baigiamąsias nuostatas. 

2. Projekto dalyviai: švietimo pagalbos specialistai, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai, jų ugdytiniai ir tėvai.  
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3. Projektą koordinuoja Vilniaus miesto vaikų lopšelio-darželio „Medynėlis“ direktorė Vijolė 

Leleikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Kapustienė. 

4. Projektą organizuoja Vilniaus miesto vaikų lopšelio-darželio „Medynėlis“ švietimo pagalbos 

specialistės: psichologė Ignė Latvienė, vyr. socialinė pedagogė Ieva Ramelienė. 

5. Projekto kontaktinis asmuo: soc. pedagogė Ieva Ramelienė, tel. Nr. 867643132, 

el.p. i.rameliene@gmail.com,  

Psichologė Ignė Latvienė tel.  Nr.869500883, el.p ignelatviene@gmail.com 

6. Informacija apie projektą ir nuostatai skelbiami Vilniaus miesto vaikų lopšelio-darželio 

„Medynėlis“ interneto svetainėje www.medynelis.lt 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

7. Tikslas – gerumu, šilumos ir dėmesio sau ir kitam skleidimu įprasminti adventinį laikotarpį. 

Ugdyti vaikų meninius gebėjimus, saviraišką kuriant kalėdinį žaisliuką - širdutę bei skatinti 

domėjimąsi švenčių papročiais ir tradicijomis skleisti gerumą.  

8. Uždaviniai: 

8.1.  stiprinti ugdytinių dorines savybes bei vertybes: atjautą sau ir kitam, geranoriškumą, 

rūpestingumą, paslaugumą, patirti daug teigiamų emocijų ir įspūdžių; 

8.2.  kūrybiškai ir išradingai taikyti įvairias menines raiškos priemones gaminant 

pakabinamą kalėdinį žaisliuką – širdelę.  

8.3.  skatinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, tėvų/globėjų bei švietimo 

pagalbos specialistų bendradarbiavimą. 

 

III. DALYVIAI 

 

9.  Projekte kviečiami dalyvauti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, 

ugdytiniai jų tėvai ir švietimo pagalbos specialistai. 

 

IV.  ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

10. Projektas vyks nuo 2022 m. gruodžio 5d. iki sausio 2023 m. sausio 6d. 

11. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai, pagalbos šveitimo specialistai grupėse su vaikais kalba 

apie adventą, šventinį laikotarpį, švenčių tradicijas ir papročius. Visi kartu, pasitelkdami 

įvairias kūrybines priemones gamina pakabinamą kalėdinį žaisliuką – širdutę. Visi kartu, arba 

grupės pedagogas ir/ar su grupe/keletu grupės ugdytinių atstovų arba pasitelkdami tėvelius į 
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pagalbą, pagamintus žaisliukus-širdutes perduoda socialiai jautrioms institucijoms (senelių 

namams, ligoninėms, gyvūnėlių prieglaudoms, vaikų globos namų šeimynoms ir kt.).  

Lopšelio/darželio „Medynėlis“ bendruomenė jungiasi prie projekto ir ugdytinių pagamintus 

žaisliukus - širdeles dovanos „ankstukų“ paramos fondo Vilniaus filialui. 

„Ankstukai“ – pirmasis paramos projektas Lietuvoje, atsigręžęs į anksčiau laiko gimusius 

kūdikius. Projekto tikslas – visapusiška pagalba ir parama ankstukams, padedanti 

mažyliams augti, vystytis ir sėkmingai įveikti net ir pačius didžiausius sunkumus. Stebuklus 

kuria ir kiekvienas geradarys, palaikantis ankstukus kovoje už gyvybę. Palaikyti galime ir 

mes. 

12. Darbui vadovaujantis/ darbus organizuojantis švietimo pagalbos specialistas ir/ar pedagogas 

projektui pateikia: 

12.1.  Dvi geros kokybės nuotraukas: Kalėdinio žaisliuko - širdutės nuotrauką ir nuotrauką, 

kur žaisliukas nukeliavo/keliaus bei kam bus padovanotas.  

12.2. Užpildytą priedą Nr. 1. 

12.3. Širdučių darbų bei jų kelionės nuotraukos siunčiamos .pdf arba .jpg formatu.  

13. Būtina išankstinė registracija formoje: https://forms.gle/sK9NM3ZNgFmUNsir6. 

14. Projekto „Šaltuko širdutė“ nuotraukas ir užpildytą priedą siųsti iki 2023 m. sausio 12 d. el.p. 

i.rameliene@gmail.com. 

15. Projekto „Šaltuko širdutė“ darbų nuotraukos bus eksponuojamos Vilniaus lopšelio-darželio 

„Medynėlis“ internetinėje svetainėje. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Medynėlis“ socialinę 

pedagogę Ievą Ramelienę, tel. +37067643132. 

17. Dėl registracijos kreiptis į Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Medynėlis“ psichologę Ignę 

Latvienę, tel.+37069500883. 

18. Pateikdama darbus projektui įstaiga tampa projekto dalyviu. 

19. Visi parodos dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais (raštai bus išsiųsti registracijos 

formoje nurodytu elektroniniu paštu). 

20. Dalyvavimas projekte laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.  

21. Projekto organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose leidiniuose, 

socialinėse erdvėse ir tinklalapiuose. 
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