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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

ETNOKULTŪRINIO PROJEKTO „PAŽINK TAUTOS LOBYNĄ“ 

 

NUOSTATAI 

 

 Senovės tradicijų puoselėjimas padeda nepamiršti tautos šaknų. Skatindami vaikus 

domėtis savo šeimos ir giminės tradicijomis, bendruomeniniais papročiais, tradiciniais amatais ir juos 

puoselėjančiais žmonėmis, gamtine ir kultūrine aplinka, praeities ir dabarties įvykiais, tautos 

vertybėmis, sukuriame mažiesiems tvirtą, vertybėmis grįstą pamatą asmenybės augimui.  

 Didėjantis atotrūkis tarp šiuolaikinio žmogaus gyvenimo ir senųjų tradicijų savaime mus 

verčia ieškoti vis kitų būdų, kaip įdomiai vaikams perteikti etnines žinias. Kviečiame įsijungti į 

etnokultūrinį projektą, puoselėti seną, garbingą, gražią, turtingą mūsų kultūrą, pasidalinti 

kūrybingomis, naujomis etnokultūrinio ugdymo idėjomis. 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etnokultūrinio projekto „Pažink 

tautos lobyną“ (toliau – projekto) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų 

pateikimo ir organizavimo tvarką.  

2. Projekto organizatorius – Kauno lopšelis–darželis „Rokutis“ (Baltaragio g.1, Kaunas 

tel. 8-37 43 60 49; el. p ldrokutis@gmail.com).  

Projekto koordinatorius: 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 tautinės kultūros centras.  

 

II SKYRIUS 

 PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas: 

 

Žadinti ugdytinių tautinę savimonę, perteikiant lietuvių tradicinės kultūros elementus, formuojant 

vertybėmis grįstą vaiko asmenybę. 

 

6. Uždaviniai:  

 

6.1. siekti etninio ugdymo ir šių dienų sąsajos; 

6.2. ieškoti naujų būdų, netradicinių erdvių tautiškumo ugdymui; 

6.3. stiprinti vaikų pažintinius, meninius, kūrybiškos saviraiškos gebėjimus; 

6.4. parengti etninio ugdymo patirties nuotraukų parodą; 

6.5. skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimą. 
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III SKYRIUS  

DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Etnokultūriniame projekte dalyvauja respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, 

mokytojai, vaikų šeimos nariai.  

8. Projekto dalyviai savo įstaigoje/grupėje organizuoja (pasirinktinai):  

•  Etnokultūros elementų integravimas į bendrą ugdomąją veiklą - (liaudies dainos, žaidimai,      

   smulkioji tautosaka...) 

• Etnokultūrinis projektas – |pvz.: Veliu veliu veltinėlį (spalio 3 d. – Veltinio diena), Ganau 

ganau aveles (spalio 4 d. – pasaulinė gyvūnijos diena), Rudenėlio darbai ir gėrybės (spalio 

14 d. – derliaus diena) ir kt. 

• Etnokultūrinis renginys – pvz.: Baltų ženklai, Senolių išmintis, Iš močiutės skrynelės, ... 

• Kalendorinė šventė  - pvz.: Rudens lygė (lygiadienis), Dagos diena („daga“ reiškia daigus, 

 t. y., sudygusius grūdus, o kartu ir jų derlių), Šv. Mykolas... 

• Išvyka į tautodailininko dirbtuves – domėtis tautodailininko  asmenybe, kūryba, išbandyti jo 

veiklą. 

• Etnoviktorina – pvz.: sukurti priešmokyklinukų virtualią etnoviktoriną.  

• Skaitmeninių edukacinių priemonių etnine tema kūrimas. 

• Edukacija  Kauno tautinės kultūros centre – žiūrėti nuorodą 

http://ktkc.lt/2019/11/13/edukaciniai-uzsiemimai/ 

• Ir kita... 

 9. Dalyviai veiklas fiksuoja fotoaparatu (fiksuojamas veiklos procesas, rezultatas).  Veiklas, susijusias      

     su dainavimu, rateliais, žaidimais siūlome filmuoti (iki 5 min. filmuotos medžiagos).    

10. PowerPoint programoje  parengti etninės veiklos pristatymo skaidrių rinkinį (5 - 6 skaidrės). 

10.1. Skaidrių pristatyme turi atsispindėti duomenys: įstaigos pavadinimas, dalyviai (ugdytinių grupės   

        pavadinimas, vaikų amžius), pedagogo(ų) vardas(ai) pavardė(s), veiklos pavadinimas, trumpas   

        veiklos aprašymas, 6 – 8 nuotraukos, kuriose užfiksuota sėkmingiausi etninės veiklos momentai. 

10.2. Parengtą PowerPoint pristatymą ir filmuotą medžiagą atsiųsti iki spalio 22 d. el. adresu   

         ldrokutis@gmail.com    

11. PowerPoint pristatymas ir filmuota medžiaga bus eksponuojama organizuojančios įstaigos ir  

      Kauno tautinės kultūros centro socialiniuose tinkluose el. adresu:       

      www.facebook.com/kaunolopselisdarzelis.rokutis          

      https://m.facebook.com/447750338713520 

12. Kauno tautinės kultūros centre bus parengta Jūsų organizuotos etninės veiklos patirties nuotraukų  

      paroda. Nuotraukas parodai atrinks bei pagamins organizuojanti įstaiga.   

      Paroda veiks 2021 m. lapkričio 3 – 30 dienomis Kauno tautinės kultūros centre, adresas: Adomo  

      Jakšto g. 18, Kaunas. 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Dalyvio anketą atsiųsti iki rugsėjo 27 d. el. adresu ldrokutis@gmail.com 

14. Iki 2021 m. spalio 29 d. įstaigoms ir pedagogams, dalyvavusiems respublikiniame ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etnokultūriniame projekte „Pažink tautos lobyną“, bus išsiųstos 

Kauno tautinės kultūros centro padėkos ir pažymos Jūsų nurodytu elektroniniu paštu.   

15. Mokytojai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė, darbovietė) bus naudojami 

metodinei pažymai parengti ir įtraukti bendrame sąraše. 

16. Mokytojai, pateikdami veiklą atspindinčias nuotraukas ir/ar filmuotą medžiagą, atsako už tai, kad 

turi tėvų sutikimus dėl vaiko nuotraukų/filmuotos medžiagos viešinimo svetainėje. 

17. 2021m. lapkričio mėnesį Kauno lopšelis – darželis „Rokutis“ KPKC organizuos seminarą 

etnokultūrine tema Kauno ikimokyklinių įstaigų pedagogams. Jei turite gražios patirties šioje srityje, 

kviečiame pasidalinti. Plačiau apie seminarą pranešime vėliau. 

___________________ 
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ETNOKULTŪRINIO PROJEKTO  „PAŽINK TAUTOS LOBYNĄ“ 

 

DALYVIO ANKETA  
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