
Vilniaus savivaldybės 

Grigiškių lopšelis – darželis „Pelėdžiukas“ 

 

Šeimos kūrybinių darbų projektas  

„Puodelis Mamytei“ 

 

 

 

Nesibaigiantis karantinas...  Covid -19...  Nerimas...  Net atėjus pavasariui negalima atsipalaiduoti... 

Visi palinkę prie kompiuterių  ir telefonų ekranų... Daug dėmesio -  socialiniams tinklams... 

Artėja labai graži pavasario šventė - Motinos diena (gegužės mėnesio pirmasis sekmadienis)! 

Kaip švęsime? Sukurkime šventę - pagaminkime puodelį Mamytei ir pakvieskime atsigerti arbatos... Kodėl reikia kviesti? 

Pakvieskime Mamytę išeiti į kiemą/sodą/prie upės... Pakvieskime Mamytę pailsėti ir  pakelti akis nuo kompiuterio, telefono 

ekranų, pasidžiaugti ūgtelėjusiais/iu vaikais/u, pažvelgti į mėlyną dangų ir  ... garsiai pasvajoti...  

Tiesiog  pabūti kartu, pailsėti ir  švęsti Motinos dieną kitaip...  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir jų tėvelių kūrybinių darbų projekto „Puodelis 

Mamytei“ (toliau - projektas) nuostatai reglamentuoja renginio tikslą ir uždavinius, dalyvius, organizavimo 

tvarką. 

2. Projekto organizatorius - Vilniaus  savivaldybės Grigiškių lopšelis - darželis „Pelėdžiukas“. 

3. Projekto iniciatoriai: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Keizikienė, pavaduotoja ugdymui Sigita 

Urbanavičienė. 

4. Kūrybinių darbų projekto parodos organizatoriai -  mokytojos: Lina Keizikienė, Elvyra Navickienė, Lina 

Podrezienė, pavaduotojos: Sigita Urbanavičienė, Rita Alenovič. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Parodos tikslas - įgyvendinti kūrybos džiaugsmą, netradiciškai švenčiant Motinos dieną. 

6. Parodos uždaviniai: 

6.1. Sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui su savo šeimos nariais sukurti savitą meninį darbą Mamytei; 

 



6.2. Ugdyti  lopšelio - darželio bendruomenės narių kūrybiškumą ir  išradingumą; 

6.3. Sudaryti sąlygas meninei ir kūrybinei saviraiškai. 

 

III. DALYVIAI 

7. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, mokytojai,  tėveliai, šeimos nariai. 

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMAS 

8. Kūrybinių darbų projekto dalyviai įvairia technika, įvairiomis medžiagomis  namuose, grupėje, kuria  

erdvinį puodelį. (Puodelis neturi būti žemesnis nei 10 cm, bet gali būti ir labai įspūdingo dydžio... Puodelis 

gali būti gaminamas iš įvairių antrinių žaliavų, gamtinės medžiagos, popieriaus, tekstilės ir pan. Kadangi 

kūrybinių darbų ekspozicija vyks lauke, todėl puodelis Mamytei turi būti pastatomas pievoje ir  atsparus 

drėgmei.) 

9. Ant puodelio pritvirtinti kortelę, ant kurios užrašyti ,,Mamyte, aš tave myliu, nes ...........“ (parašykite, 

kodėl mylite savo mamytę) bei vaiko vardą ir grupę. 

10. Pagamintą puodelį atnešti grupės mokytojai iki 2021 m. balandžio 29 d. 

11. 2021 m. balandžio 30 d. įstaigos kieme bus parengta  kūrybinių darbų paroda. 

12. Visi dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais. 

 

                                                 _____________________________________ 

 


