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ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BORUŽĖLĖ“ 

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ  

TARPTAUTINIO MUZIKINIO PROJEKTO 

„MAŽŲJŲ PĖDUČIŲ PATREPSIUKAS“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų tarptautinio muzikinio projekto 

„Mažųjų pėdučių patrepsiukas“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, organizatorius, 

dalyvius, partnerius, organizavimo tvarką, foto ir video pasirodymų vertinimą. 

2. Projektą organizuoja – Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“, Likiškėlių g. 14, LT-63163 

Alytus.  

3. Projekto iniciatorės – meninio ugdymo mokytoja metodininkė Sonata Malanavičienė ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Inga Gudelevičienė. Projekto koordinatorė 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Brenkevičienė. 

4. Informacija apie projektą skelbiama Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ interneto 

svetainėje https://www.boruzele-alytus.lt/  bei kitose interneto platformose. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Projekto tikslas – skatinti kūrybiškumą ir meilę Tėvynei, išreiškiant gebėjimus per šokį. 

6. Projekto uždaviniai: 

6.1. Skatinti domėjimąsi savo kultūra, lietuvių liaudies šokiais. 

6.2. Lavinti ritmo pojūtį, choreografinę patirtį, judesių plastiškumą, estetinį suvokimą. 

6.3. Įtraukti bendruomenės ir kitų įstaigų narius bendrystei. 

6.4. Vykdyti mokytojų gerosios patirties sklaidą, bendradarbiaujant su kitomis šalies 

ugdymo įstaigomis bei lituanistinėmis mokyklomis iš įvairių Europos valstybių. 

 

III SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIAI 

 

7. Kviečiami dalyvauti užsienio ir šalies lopšelių-darželių, mokyklų-darželių ir mokyklų 

meninio ugdymo (muzikos) mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas. 

https://www.boruzele-alytus.lt/


IV SKYRIUS 

DALYVAVIMO TVARKA 

 

8. Mokytojai kartu su mokiniais ruošia lietuvių liaudies šokį ar ratelį su laisvai pasirenkamu 

pritarimu. Privalumas: šokio apranga – tautiniai drabužiai. 

9. Įstaigos, norinčios dalyvauti projekte, iki 2023 m. balandžio 1 d. užpildo dalyvio paraišką 

(1 priedas) ir siunčia adresu: projektaspatrepsiukas@gmail.com  

10. Dalyviai, atsiuntę dalyvio paraiškas, bus pakviesti prisijungti prie uždaros Facebook 

grupės „Mažųjų pėdučių patrepsiukas“ https://www.facebook.com/groups/575975597424249/ 

11. Jūsų video įrašų ar foto lauksime uždaroje Facebook grupėje „Mažųjų pėdučių 

patrepsiukas“ iki 2023 m. balandžio 30 d. Siųsdami medžiagą projektui, nurodykite įstaigos 

pavadinimą, mokytojo vardą, pavardę, atliekamo kūrinio ar veiklos pavadinimą. Projekto 

organizatoriai neatsako už viešoje erdvėje publikuojamos medžiagos asmens duomenų apsaugą, 

atsakomybę prisiima projekte dalyvaujančios įstaigos. 

12. Projekto dalyvius konsultuoja: meninio ugdymo mokytoja metodininkė Sonata 

Malanavičienė, tel. Nr. +37065745345 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Organizatoriai turi teisę projektui pateiktus video įrašus ir nuotraukas naudoti projekto 

viešinimui, publikuoti internetinėje svetainėje be atskiro autoriaus sutikimo. 

14. Visiems projekto dalyviams, nurodytais el. pašto adresais, bus išsiųsti Alytaus lopšelio-

darželio ,,Boružėlė“ padėkos raštai ir pažymos apie dalyvavimą virtualiame muzikiniame projekte 

„Mažųjų pėdučių patrepsiukas”.  

15. Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstus vaizdo įrašus publikuoti Alytaus lopšelio-darželio 

,,Boružėlė“ internetinėje svetainėje. 

 

 Projekto trukmė 2023 m. vasario 7 d. – 2023 m. balandžio 30 d. 

 

______________________ 
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      Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

tarptautinio muzikinio projekto  

„Mažųjų pėdučių patrepsiukas“ nuostatų   

      1 priedas 

 

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

TARPTAUTINIO MUZIKINIO PROJEKTO 

„MAŽŲJŲ PĖDUČIŲ PATREPSIUKAS“  

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Įstaigos pavadinimas, kontaktai 

(adresas, tel. el.paštas) 

 

Pedagogo vardas, pavardė, 

pareigos, kvalifikacinė 

kategorija, telefono Nr., el. 

pašto adresas 

 

Šokis, ratelis ar šokio 

kompozicija (pavadinimas) 

 

Vaikų amžius, grupė  

Mokytojo vardas Facebook 

socialiniame tinkle 

 

 

______________________ 

 


