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                                                PATVIRTINTA
                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas“      
                                                                           direktoriaus 2022 m. sausio 25 d.         
                                                 įsakymu Nr. V-5


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SVIRPLIUKAS“ RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS                 VAIKŲ VIRTUALIOJO MENINIO PROJEKTO-PARODOS
,,JŪRA M. K. ČIURLIONIO AKIMIS“ NUOSTATAI


I SKYRIUS  BENDROSIOS NUOSTATOS

Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualiojo meninio projekto-parodos ,,Jūra M. K. Čiurlionio akimis“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslą ir uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką, terminus ir padėkų įteikimą dalyviams.
Projekto-parodos nuostatai bus skelbiami įstaigos interneto svetainėje www.svirpliukas.lt" www.svirpliukas.lt ir socialinio tinklo Facebook grupėje: „Auklėtoja auklėtojai idėjos,  darbeliai, užsiėmimų, veiklos planai)“.

Projekto aktualumas.
           Projektas-paroda skirta Klaipėdos miesto 770 metų jubiliejui paminėti, akcentuojant  miesto, kaip uostamiesčio svarbą ir reikšmę Lietuvai, į jūrą pažvelgiant ryškaus menininko akimis. Jos grožį perteikti ir atskleisti vaikams padės M. K. Čiurlionio kūryba: simfoninė poema ,,Jūra” ir tapybos darbų ciklas ,,Jūros sonata”.

II SKYRIUS
PROJEKTO-PARODOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Projekto-parodos tikslai:
   pasveikinti Klaipėdos miestą jubiliejaus proga, aptarti su vaikais miesto, kaip   
   uostamiesčio svarbą ir reikšmę Lietuvai;
	   susipažinti su žymaus Lietuvos menininko M. K. Čiurlionio kūryba, jos atspindžiais   

   jūros tematika muzikoje ir tapyboje;
	   ugdyti meninį vaikų skonį klausant profesionaliosios muzikos – M. K. Čiurlionio  

   simfoninės poemos „Jūra“ ir stebint dailininko tapybos darbų ciklą „Jūros sonata“.
Projekto uždaviniai:
  organizuoti įstaigoje užsiėmimą skirtą M. K. Čiurlionio kūrybai;
	  užsiėmimo metu aptarti Klaipėdos miesto reikšmę Lietuvai: Klaipėda – Lietuvos vartai į   
   jūrą;
	   jūra – vieno reikšmingiausių Lietuvos menininkų M. K. Čiurlionio akimis. Klausyti     

  ištraukos iš simfoninės poemos „Jūra“, apžiūrėti tapybos darbų ciklą „Jūros sonata“;
	   nupiešti savo įsivaizduojamą jūrą laisvai pasirinktomis atlikimo priemonėmis  

  (kreidelės, spalvoti pieštukai, flomasteriai, guašas, akvarelė ir kt.);
	   sudaryti sąlygas vaikų kūrybinei saviraiškai atsiskleisti;
	  skatinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų bendradarbiavimą ir  

  patirties sklaidą.

III SKYRIUS PROJEKTO ORGANIZATORIAI

Projektą-parodą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Svirpliukas“, Liepų g. 43A,LT 92145, Klaipėda.
Projekto-parodos iniciatorės ir organizatorės: Jurgita Kolpertė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja ir  Kristina Malceva, meninio ugdymo mokytoja. 
	Projekto-parodos koordinatorės: Audronė Šiliauskienė direktorė ir Ona Šapalienė pavaduotoja ugdymui. 
	Kontaktinis telefono Nr. 8 682 82184, el. p. jurgitakolperte@yahoo.com

IV SKYRIUS
DARBŲ PATEIKIMO TVARKA

	Projekte-parodoje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo mokytojai ir jų ugdytiniai.

Reikalavimai projekto-parodos dalyviams:
vaikų darbus fotografuojate ir talpinate nuotraukas socialinio tinklalapio Facebook paskyros grupėje ,,JŪRA M. K. ČIURLIONIO AKIMIS“;
	prieš nuotrauką parašykite miestą, ugdymo įstaigos, grupės pavadinimą, vaikų amžių, pedagogų  vardus ir pavardes, (iš įstaigos siųsti 1–2 darbelius);
projekto-parodos darbus siunčiate nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. vasario 28 d.
	Facebook paskyros nuoroda: https://www.facebook.com/groups/465894578322016" https://www.facebook.com/groups/465894578322016



V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

	Autorius, pateikdamas nuotraukas projektui-parodai atsako už galimus autorinių teisių pažeidimus.

Dalyvavimas projekte-parodoje reiškia autoriaus sutikimą su visomis parodos sąlygomis.
	Projekto-parodos dalyviams bus išduotos Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Svirpliukas“ padėkos, kurios, pasibaigus projektui-parodai, bus įkeltos į socialinio tinklalapio Facebook paskyros grupę ,,JŪRA M. K. ČIURLIONIO AKIMIS“. 


____________________________


