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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
ADVENTINIO PROJEKTO „PO GRUODŽIO ŽVAIGŽDĖM“
NUOSTATAI
Adventas – laukimo metas... Nuščiuvusi gamta, pritilę paukščiai ir atsitolinusi saulė,- visa kreipia
ir mus rimties ir susikaupimo link. O visas krikščioniškasis pasaulis orientuojasi ne tik į išgyvenimą,
kaip gamta, bet ir į aukštesnės dvasinės tikrovės siekį – dieviškąjį atėjimą į žemę Išganytojo,
atveriančio žmogui naujų galimybių perspektyvą. Bet viskas, kaip visada, didele dalimi priklauso nuo
mūsų pačių,- neužtenka turėti galimybę, neužtenka žinoti,- tam, kad kažką pasiektum – turi pats išeiti į
kelią. Ir Atėjusysis sakė: „Aš esu kelias,...“. Ši paprasta ir geniali tiesa slypi net mūsų lietuviškame
žodyje tikėjimas – tik_ėjimas...
Keturios Advento savaitės – puiki vaikų dvasinio ugdymo erdvė. Per simbolius, ritualus,
pasakojimus, adventines dainas, ratelius vyksta vaikui priimtiniausia edukacija, padedanti pažinti
pasaulį ir ugdyti save. Šiuo išskirtiniu laikotarpiu įvairiais kūrybiniais būdais galima plėtoti vaikų
pasaulėžiūrą, perteikti lietuviškąsias tradicijas, išgyventi bendrumą, būti dėmesingesniu ir
geranoriškesniu šalia esantiems, susitaikyti, susikaupti, tamsoje šviesėti pačiam ir pasitikti
pargrįžtančią į žemę saulę ir ateinantį pas mus Dievą.
Tad kviečiame į adventinį kelią visus, norinčius prisijungti į keliaujančiųjų būrį,- juk būryje
visada smagiau, ką ypač pajutome pastaruoju metu, prarasdami šią paprastą bet, pasirodo, tokią
brangią galimybę.
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų adventinio projekto „Po gruodžio
žvaigždėm“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir
organizavimo tvarką bei laimėtojų apdovanojimą.
2. Projekto organizatorius – Kauno lopšelis–darželis „Rokutis“ (Baltaragio g.1, Kaunas
tel. 8-37 43 60 49; el. p ldrokutis@gmail.com).
Projekto koordinatorės: priešmokyklinio ugdymo mokytojos Dalė Šimkaitienė el. p.
dalailute@gmail.com, tel. 867329016; Ingrida Juknevičienė el. p. eiguliodukte@gmail.com, tel.
861574753; meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Stela Jencienė el. p. jencienestela@gmail.com, tel.
860181767; logopedė Saturna Sporišienė el. p. saturna57@gmail.com, tel. 867122143; direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Lina Pochylienė, el. p. lina.pochyliene@gmail.com, tel. 868560760.
3. Projekto nuostatai skelbiami Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“ tinklapyje www.ldrokutis.lt.
4. Socialiniai partneriai: Kauno miesto savivaldybės Panemunės seniūnija; vaikams rašanti poetė Zita
Gaižauskaitė.
II SKYRIUS
PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Tikslas:
Skatinti vaikus domėtis ir praktiškai integruotis į savo krašto tradicinę bei krikščioniškąją kultūrą,
ramiai, darniai ir kūrybiškai išgyventi adventinį laikotarpį ir džiugiai pasitikti šv. Kalėdas.
6. Uždaviniai:
6.1. tradiciškai, kūrybiškai ir išradingai inicijuoti keturias adventines savaites;
6.2. ugdyti vaikų dvasines vertybes;
6.3. skatinant saviraišką, kūrybiškumą, stiprinti vaikų meninės kompetencijos įgūdžius, teikti kūrybinį
džiaugsmą;

6.4. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų.
III SKYRIUS
DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA
7. Adventiniame projekte dalyvauja respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai,
mokytojai. Vienas dalyvis – gali būti abu grupės mokytojai su ta pačia vaikų grupe.
8. Projekto dalyviai savo įstaigose ( grupėje) organizuoja adventinius vakarus:
I vakaras „Advento vainiką pinu“ lapkričio 30 d.;
II vakaras „Himnas šviesai“ gruodžio 7 d.;
III vakaras „Piemenų džiaugsmas“ gruodžio 14 d.;
IV vakaras „Laiškas angelui“ gruodžio 21 d.
Mokytojai su vaikai aiškinasi Advento (iš lotyniško adventus – atėjimas) savaitės prasmę, susipažįsta
su adventiniais simboliais, uždega žvakę, susikuria priimtinus ritualus. Kalbasi apie Advento
ypatumus, laikosi rimties, nusiteikia draugiškam bendravimui, gerumui, atvirumui, nuoširdumui.
Kiekvieno vakaro metu vaikai užsiima kūrybine veikla. Kūrybinių vakarų pavadinimus bei veiklas
galima keisti - sukurti savas. (Žiūrėti 2 priedą: „Galimos veiklos“)
9. Dalyviai veiklas fiksuoja fotoaparatu (viena foto – veiklos procesas, antra foto – gautas rezultatas).
Veiklas, susijusias su dainavimu, rateliais – filmuojame (iki 5 min. filmuotos medžiagos). Nuotraukas
ir filmuotą medžiagą atsiusti per savaitę iki kito adventinio vakarojimo el. adresu
ldrokutis@gmail.com
10. Siunčiant nuotraukas ir filmuotą medžiagą turi būti siuntėjų duomenys (įstaigos pavadinimas,
veiklos pavadinimas, pedagogo vardas pavardė, ugdytinių grupės pavadinimas, vaikų amžius).
11. Veiklos nuotraukos bus eksponuojamos organizuojančios įstaigos socialiniuose tinkluose el.
adresu /www.facebook.com/kaunolopselisdarzelis.rokutis
Filmuota medžiaga bus patalpinta el. adresu
https://www.youtube.com/channel/UC0eHaeZc0xDXIXI3N2mP5Xw/featured?view_as=subscriber
11.1. Nuotraukos, filmuota medžiaga, atsiųsta vėliau nurodyto termino, neatitinkančios nurodytų
reikalavimų bei projekto tematikos, nebus eksponuojamos.
11.2. Nuotraukų ir filmuotos medžiagos autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių
teisių pažeidimus.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Dalyvio anketą atsiųsti iki lapkričio 27 d. el. adresu ldrokutis@gmail.com
13. Iki gruodžio 23 d. paskelbsime 3 pedagogus ar jų komandas, kurie kūrybiškiausiai, prasmingiausiai
ir orginaliausiai organizuos adventinius vakarus. Juos atrinks mūsų įstaigos mokytojų komisija:
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokių) mokytojai, logopedas.
Vertinimo kriterijai:
• Kūrybiškumas;
• Originalumas;
• Vertybių ugdymas;
• Vaikų indėlis.
14. Trys originaliausių adventinių savaičių vakarojimo dalyviai (ar jų komandos) gaus kalėdinę dovaną
- siurprizą. Atsiėmimo sąlygas pateiksime vėliau.
15. Iki 2020 m. gruodžio 30 d. įstaigoms ir pedagogams, dalyvavusiems respublikiniame
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų adventiniame projekte „Po gruodžio žvaigždėm“, bus
išsiųstos padėkos ir pažymos Jūsų nurodytu elektroniniu paštu.
__________________________

1 priedas

INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ RESPUBLIKINIAME IKIMOKYKLINIO IR
PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ADVENTININIAME PROJEKTE
„PO GRUODŽIO ŽVAIGŽDĖM“
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el. paštas
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2 priedas
Galimos veiklos:
I vakaras „Advento vainiką pinu“.
Uždegama pirmoji Advento žvakė, pristatoma kaip ji vadinasi ir kodėl. Vaikai su mokytojais iš įvairios
gamtinės medžiagos pina Advento vainikus. Būtinas elementas - žalios eglės, kėnio ar pušies šakelės.
Vienas vainikas lieka grupėje, kitus vaikai gali neštis ir į namus. Paliktasis grupėje papuošimas
keturiomis žvakėmis: jos reiškia keturias Advento savaites. Viena po kitos žvakių uždegimas reiškia
artėjimą prie Jėzaus gimimo, šviesos pergalės prieš tamsą. Žvakės yra dviejų spalvų: trys violetinės ir
viena rožinė. Violetinė išreiškia atgailą ir grįžimą pas Viešpatį, rožinė - džiaugsmą dėl tuoj gimsiančio
Jėzaus. Advento vainikas papuošiamas spalvotomis juostelėmis ir naudojamas kaip simbolis
kiekvienai advento savaitei išgyventi.
II vakaras „Himnas šviesai“.
Šalia pirmos uždegama ir antroji žvakė, aiškinamasi kaip ir kodėl taip ji pavadinta. Šį vakarą
gaminami žibintai, kaip šviesos sugrįžimo simbolis. Juos galima daryti iš kartono, vaškinio popieriaus
ir kt., išpuošti karpytomis saulutėmis, žvaigždelėmis arba išpiešti liaudiškais raštais. Žibintus naudoti
kitų vakarų foniniam apšvietimui ar pan.
Galima veikla – žvakių gamyba ar kt.
III vakaras „Piemenų džiaugsmas“
Uždegama pirma, antra ir trečia Advento žvakės, pristatoma kaip pastaroji vadinasi ir kodėl. Šį vakarą
gali lydėti piemenukų dainos ir rateliai,- tai puiki kūrybinė šios temos išraiška. Galima lipdyti Betliejų
iš molio, terakotos, šilto vaško.
IV vakaras „Laiškas angelui“
Uždegama ketvirtoji Advento žvakė, įvardijama, kaip ji vadinasi ir kodėl. Šį vakarą jau dega keturios
žvakės. Rengdamiesi Jėzaus gimimui, mąstome ir apie Mariją, Juozapą ir kitus, kurie pirmieji
išgyveno didį džiaugsmą. Tad pamąstykime ir apie angelus. Angelas Gabrielius yra džiugiosios žinios
nešėjas. Vaikų laiškai gali būti skirti ir angeliukui, kuris nuolat saugoja vaiką. Laiške galima išreikšti
padėką už džiugiąją naujieną angelui Gabrieliui arba padėkoti savo angeliukui už tai, kad jis saugo,
padeda, paprašyti pagalbos, paguodos...
Galima veikla – giesmelių giedojimas, angelų iš popieriaus, molio, terakotos lipdyba, angelų parodos
parengimas ir kt.

