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JONIŠKIO R. SKAISTGIRIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS

VYKDOMO PROJEKTO „LAUKIAM KALĖDINIO STEBUKLO” NUOSTATAI

 
PROJEKTO ORGANIZATORIAI: Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos ikimokyklinio

ugdymo skyriaus pedagogės: Regina Brijūnienė, Stasė Jonaitienė, Odeta Vaitiekūnienė, Violeta

Rudienė, Gintautė Vasiliūnienė; teatro mokytoja Angela Lapienė.

PROJEKTO LAIKAS: 2021-11-29 iki 2021-12-23.

PROJEKTO DALYVIAI: Projekte dalyvauja Skaistgirio gimnazijos ikimokyklinio

ugdymo skyriaus vaikai, pedagogės; prie projekto jungsis rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigos

(Rajoninė virtuali paroda - susitikimas „Stebuklingos kalėdinės eglutės istorija”).

PROJEKTO TIKSLAS:

Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas, kuriant

įvairiomis technikomis ir priemonėmis. Atsižvelgiant į vaikų kultūrinę ir socialinę patirtį,

individualias galimybes, padėti vaikams suvokti Šventų Kalėdų laukimo prasmę, perteikti

prieškalėdinio laikotarpio nuotaiką ir svarbą.

UŽDAVINIAI:

 1. Laukiant  gražiausių metų švenčių, kurti jaukią ir šiltą atmosferą darželyje, „įžiebti“ 

Kalėdinę nuotaiką darželyje, laukti gražiausių metų švenčių;

2. Skatinti ugdytinių ir kitų bendruomenės narių bendrystę, kuriant originalias

stebuklingas kalėdines dekoracijas, kūrybai panaudojant įvairias medžiagas;

3. Ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų fantaziją, kūrybiškumą, kuriant stebuklingos

kalėdinės eglutės istoriją (pasaką, ketureilį, mįslę, dainelę ir kt.);

4. Klausytis eilėraščių, pasakojimų, sakmių ir istorijų apie Adventą, gerumą, pagalbą

žmonėms.

PROJEKTO ORGANIZAVIMO ETAPAI

DATA PROJEKTO 

DALIS

RENGINYS ATSAKINGI

2021-11-29 - 2021-12-17 I DALIS Rajoninė ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų virtuali 

nuotraukų paroda, virtualus 

susitikimas „Stebuklingos 

kalėdinės eglutės istorija”  

Stebuklingų kalėdinių eglučių

gamyba, fotografavimas, 

eglučių istorijos (pasakos, 

pasakojimai, ketureilis, 

Skaistgirio 

ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus 

pedagogės
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mįslės, dainelės ir kt.) 

kūrimas.

2021-12-06 – 2021-12-20 II DALIS Kalėdinis paštas.

Vaikai dekoruos atvirukus, 

pieš linkėjimus, savo 

darbeliais pradžiugins 

draugus, įsijungs į 

gimnazijoje organizuojamą 

gerumo akciją „Kalėdinis 

stebuklas: atverk širdelę 

gerumui!“.

Skaistgirio 

ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus 

pedagogės, socialinė

pedagogė.

2021-12-06 – 2021-12-10 III DALIS Kalėdinių žibintų 

gaminimas.

Kalėdinių žaisliukų 

gaminimas. 

Į kalėdinių žibintų darymą 

įtraukiami tėveliai. Žibintus 

su vaikais gamins namie.

Skaistgirio 

ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus 

pedagogės.

2021-12-13 IV DALIS Šviesos – Šv. Liucijos dieną.

Šviesos diena visiems 

primena, kad nors lauke ir 

tamsu, viduje visada šilta ir 

šviesu. Žibintais papuoš savo 

grupę. 

Žvakės šviesa su 

darželinukais dalinsis 

Skaistgirio gimnazijos 

skautai. 

Skautai ves edukaciją- 

mokymus „Bičių vaško 

žvakių žemiški stebuklai”. 

Gamins žvakutę iš bičių 

vaško. 

Skaistgirio 

ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus 

pedagogės, 

Skaistgirio 

gimnazijos skautai.

2021-12-14 – 2021-12-17 V DALIS Puošiamos grupių erdvės. Skaistgirio 

ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus 

pedagogės.

2021-12-17 VI DALIS „Kalėdinė popietė”.

Į svečius kvies teatro 

mokytoja Angela Lapienė ir 

IIIg klasės pasirenkamojo 

dalyko (teatras) dalyviai.

Skaistgirio 

ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus 

auklėtojos, teatro 

mokytoja A. 

Lapienė

2021-12-20- 2021-12-23 VII DALIS „Suskambo Kalėdų 

varpeliai”.

Kalėdinių dainelių, istorijų 

klausymasis.

Skaistgirio 

ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus 

pedagogės.

2021-12-22 VIII DALIS Virtualus susitikimas   

„Stebuklingos kalėdinės 

eglutės istorija su 

Skaistgirio 

ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus 
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kavos/arbatos puodeliu“

„Microsoft Teams“ 

komunikacijos platformoje.

(II etapas rajoninės 

ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų virtualios nuotraukų 

parodos, virtualaus susitikimo

„Stebuklingos kalėdinės 

eglutės istorija“).

pedagogė Violeta 

Rudienė.

SIEKIAMI REZULTATAI:

Adventas – gražiausias, paslaptingiausias ir prasmingiausias prieškalėdinis laikotarpis.

Tai geras laikas tapti kitokiu – tapti geresniu nei vakar, sau pačiam ar šalia esančiam.

Advento ir Kalėdų laikotarpis kupinas gražių papročių, prasmingų apeigų, dainų,

žaidimų, burtų, tikėjimų bei ateities spėjimų. Projekto metu vaikai kartu su auklėtojomis žais advento

– Kalėdų laikotarpio žaidimus, klausysis ir dainuos kalėdines dainas, klausysis kalėdinių pasakojimų.

Laukdami gražiausių metų švenčių, per kūrybinį darbą visa ikimokyklinio ugdymo

skyriaus bendruomenė sieks, kad pajaustų Kalėdų laukimo džiaugsmą, pasitikėjimą savimi, patirs

daug  įspūdžių, išgyvens to laikotarpio dvasią, patirs džiugių emocijų.

Gruodžio mėnuo – gera proga išnaudoti grupėse esančias šviesos priemones, spalvotas 

lempas ir žvakeles – jaukumui,  tyrinėjimams ir netikėtiems atradimams. Vaikai geriau suvoks šviesos

ir tamsos, ugnies reikšmę, Grupėse kaups informaciją iš įvairių šaltinių apie ugnį, eksperimentuos su

dirbtine ir natūralia šviesa, kalbės apie saugų elgesį su ugnele. Grupių bendruomenė papuoš darželio

grupių erdves savo gamybos žibintais. Į kalėdinių žibintų darymą įtraukiami tėveliai. Žibintus su

vaikais gamins namie. Žvakės šviesa su darželinukais dalinsis Skaistgirio gimnazijos skautai.

Skautai ves edukaciją-mokymus „Bičių vaško žvakių žemiški stebuklai”. Gaminsime

žvakutę iš bičių vaško.

Darželio koridoriuje įsikurs Kalėdinis paštas. Vaikai dekoruos atvirukus, pieš linkėjimus,

savo darbeliais pradžiugins draugus, įsijungs į gimnazijoje organizuojamą gerumo akciją.

Kurs stebuklingą kalėdinę eglutę iš gamtinių, antrinių medžiagų, pasitelks fantaziją ir

išradingumą, kurs nepaprastą stebuklingą kalėdinės eglutės istoriją.

___________________________
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