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LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA 

 

RAJONINIO PRIEŠMOKYKLINIO, SPECIALIOJO IR BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

UGDYTINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,  

PROJEKTO “IŠ MAŽOS ŠIRDELĖS – LIETUVAI“, SKIRTO LIETUVOS ŠIMTMEČIUI 

PAMINĖTI, NUOSTATAI 

 

                         I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

              1.  Rajoninio priešmokyklinio, specialiojo ir bendrojo ugdymo įstaigų ugdytinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių,  projekto “Iš mažos širdelės – Lietuvai“, skirto Lietuvos šimtmečiui 

paminėti, nuostatai nustato mokinių kūrybinių darbų tikslą ir uždavinius, parodos dalyvius, 

organizavimo tvarką. 

             2.  Nuostatai skelbiami Lietuvos sporto universiteto Kėdainių ,,Aušros“ progimnazijos 

internetinėje svetainėje www.ausra.rygveda.lt ir Kėdainių ŠPT 2018 metų kovo mėnesio veiklos 

plane. 

3. Renginio organizatoriai: LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos spec. pedagogės -

metodininkės Asta Dikidži ir Daiva Plungienė, logopedė - metodininkė Laisvė Sarulienė,  mokytoja 

– metodininkė Marija Burneikienė. 

4. Kontaktai pasiteirauti : tel. 8-686-75274 (Laisvė), el. paštu: slaisve@ gmail.com 

 

                                                       II.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

             5. Projekto tikslas -   skatinti domėtis Lietuvos istorine praeitimi, mylėti ir gerbti savo 

Tėvynę,  padėti mokiniams suvokti Vasario 16-osios, Kovo 11-osios prasmę Lietuvai ir sau,  drauge 

švęsti  Lietuvos nepriklausomybės ir valstybingumo atkūrimo dieną. 

            6. Uždaviniai:  

            6.1. ugdyti pilietiškumą ir tautiškumą, 

            6.2. tobulinti mokinių komunikacines kompetencijas, 

            6.3. ugdyti mokinių savarankiškumą, vaizduotę, kūrybiškumą, 

            6.4. plėtoti Kėdainių rajono mokymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.  

             

                                 III. KŪRYBINIŲ DARBŲ DALYVIAI 

7. Kėdainių rajono ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinių grupių auklėtiniai ir  1 – 5 klasių 

mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 

              IV. ORGANIZAVIMO TVARKA 

8. Organizuojamas pokalbis su ugdytiniais apie Lietuvą, jos įžymias vietas, kraštovaizdį, 

istorinius faktus. Spalvoto (geltono, žalio ar raudono) lapo viduryje užklijuojamas piešinys Lietuvai 

(pusė A4 formato balto popieriaus lapo). Ant piešinio užrašomas sveikinimas Lietuvai (1-3 sakiniai 

arba eilėraščio 1 posmelis). 

9. Kiekviena įstaiga užpildo dalyvio anketą ir  siunčia   el. pašto adresu:  slaisve@ gmail.com 

iki 2018 m. kovo  7  d.   ( anketa pridedama).   

 

V. NUMATOMAS REZULTATAS 

10. Mokinių kūrybiniai darbai bus susegti į sveikinimų  knygą „Iš mažos širdelės - Lietuvai“ 

ir eksponuojami internetinėje erdvėje adresu www.ausra.rygveda.lt. 

11. Pedagogams, padėjusiems mokiniams atlikti kūrybinius darbus, bus išduoti 

pažymėjimai. 


