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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“
MENINIS PROJEKTAS „KURIANTIS VAIKAS – LAIMINGAS VAIKAS“

Projekto koordinatorius, kvalifikacija: Aida Gedrimienė, II vadybinė kategorija.

Projekto kūrybinė darbo grupė:
Vadovė: auklėtoja Birutė Šimkutė.

Sekretorė: auklėtoja Loreta Karpuvienė.

Narės: Lina Patkaukienė, Rima Gricanova, Vilma Vilkienė, Marytė Savickienė.

Projekto problemos aktualumas:
Menas yra pati universaliausia kalba, kai žmonės jausmais suvokia vieni kitus, o meninė kūryba,

skatindama žmogaus saviraišką, ne tik ugdo asmenybę, bet ir padeda integruotis ir adaptuotis

visuomenėje, lavina tarpusavio bendravimo įgūdžius. Kiekvienas vaikas meninėje veikloje išgyvena

teigiamas emocijas. Vizualinis menas - tai vaiko raiška vaizdų kalba tapant, liejant akvarele, piešiant

tradicinėmis ir skaitmeninėmis priemonėmis, lipdant, konstruojant, aplikuojant, spauduojant,

lankstant, karpant ir kt. Meninės raiškos srityje vaikui ugdantis tobulėja;

emocijų, patirties, minčių, įspūdžių raiška meninėmis priemonėmis ir būdais; meninės raiškos

priemonių tyrinėjimas ir eksperimentavimas; meninė kūryba ir improvizacija.

Gerinant bendradarbiavimą būtina aktyviau įtraukti tėvelius į projekto įgyvendinimą, suteikti

galimybę labiau pažinti savo vaiką darželio aplinkoje. Sieksime išlaisvinti vaikų kūrybingumą, savo

sukaupta patirtimi dalinsimės  su kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis, skatinsime  aktyviai dalyvauti

kitų ikimokyklinių įstaigų pedagogus su savo ugdytiniais mūsų projekto organizuojamoje piešinių

parodoje – konkurse. Toliau bendradarbiausime su socialiniais partneriais užsienyje.

Projekto vykdymo laikas: 2015-ieji metai (tęstinis).

Tikslas: Žadinti vaikų, pedagogų ir tėvų domėjimąsi naujomis dailės priemonėmis bei technikomis,

netradicinių medžiagų panaudojimu, įtraukti vaikus, jų tėvelius, pedagogus aktyviai dalyvauti

meniniame projekte.

Uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas atsiskleisti vaiko individualumui ir kūrybiškumui, išreikšti save meno kalba.

2. Lavinti vaiko vaizduotę, meninius gebėjimus, fantaziją, skatinant vaiką piešti, supažindinant

su įvairiomis dailės technikomis, ugdant kūrybingą žmogutį.



3. Puoselėti natūralų vaiko gebėjimą stebėti meno kūrinius ir supančią aplinką, lavinanti

meninį, estetinį suvokimą.

4. Skatinti pedagogų aktyvumą, kūrybingumą, iniciatyvumą.

5. Aktyvinti šeimos dalyvavimą meniniame projekte.

6. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje.

7. Siekti, kad kūryba suteiktų vaikams daug džiaugsmo, emocinio pasitenkinimo.

Metodai: Pokalbis, stebėjimas, eksperimentavimas, demonstravimas, iniciatyvos ir saviraiškos

skatinimas, siurprizinis momentas, individuali ir grupinė veikla, parodos.

Priemonės: Dailės priemonės, užduotėlės vaikams, tėvams, pedagogams, antrinės žaliavos, muzikos

ir literatūros kūriniai, vaizdinės metodinės priemonės.

Projekto dalyviai: Įstaigos vaikai, jų tėveliai bei kiti šeimos nariai,  pedagogai, įstaigos

bendruomenė, socialiniai partneriai.

Projekto socialiniai partneriai: Pempininkų vaikų biblioteka, Airijos Korko m. lituanistinė

mokykla „Banga“.

Projekto rezultatai: Matysime  kuriantį ir laimingą vaiką, pažadinsime vaikų, pedagogų ir tėvų

domėjimąsi naujomis dailės priemonėmis bei technikomis, netradicinių medžiagų panaudojimu,

įtrauksime vaikus, jų tėvelius, pedagogus aktyviai dalyvauti meniniame projekte.

Projekto išliekamoji vertė:
1. Bus sudarytos sąlygos atsiskleisti vaiko individualumui ir kūrybiškumui, išreikšti save meno

kalba.

2. Bus   lavinama  vaiko vaizduotė, meniniai gebėjimai, fantazija, skatinant vaiką piešti,

supažindinant  su įvairiomis dailės technikomis.

3. Vaikai gebės stebėti meno kūrinius ir supančią aplinką, išlavins meninį, estetinį suvokimą.

4. Gerės šeimos ir darželio bendradarbiavimas.

5. Plėtosis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje.

6. Kūryba suteiks vaikams daug džiaugsmo, emocinio pasitenkinimo.

Dokumentinė medžiaga: Meninio projekto „Kuriantis vaikas – laimingas vaikas“ aplankas, vaikų

meniniai darbai , nuotraukos, piešinių konkursų nuostatai, padėkos raštai, piešinių ekspozicijos

parodose, kalėdiniai namukai ir nykštukai darželio interjerui.

Projektui įgyvendinti numatomos lėšos: Kanceliarinėms priemonėms, parodų organizavimui,

nuotraukoms (iš viso 60.00 eurų).


