PATVIRTINTA:
Lopšelio – darželio „Putinėlis“
direktoriaus 2017 m. kovo 10 d.
įsakymu Nr. V- 42

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS
„Ugnis-draugas, Ugnis- priešas“
(Projektas skirtas šv. Florijono – ugniagesių globėjo dienai paminėti)

INFORMACIJA APIE ORGANIZATORIUS
Projekto organizatorius: Klaipėdos lopšelis-darželis “PUTINĖLIS”.
Projekto partneriai: Klaipėdos Prano Domšaičio galerija, Klaipėdos apskrities Priešgaisrinė
valdyba, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka.
Projekto rėmėjai: UAB ,,Breolis”, UAB ,,Ledok”, UAB ,,Samsonas”.
Projekto autorius: Klaipėdos lopšelio - darželio “Putinėlis” direktorė Marina Degtiar.
Projekto organizatoriai: M. Degtiar, L. Uziumskaja, I.Kolganova, S.Jakimanskaja.

PROJEKTO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Projekto „Ugnis-draugas, Ugnis- priešas“ (toliau – projektas) nuostatai
reglamentuoja projekto tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir konkurso vertinimo
tvarką.
2. Projektą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „PUTINĖLIS“ (toliau – organizatorius) ir
partneriai: Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau – Priešgaisrinė valdyba),
Klaipėdos Prano Domšaičio galerija (toliau – galerija), Klaipėdos miesto savivaldybės
viešosios bibliotekos vaikų skyrius (toliau - biblioteka). Projektas skirtas Šv. Florijono- Gaisrų
sergėtojų dienai, kuri minima kiekvienais metais gegužės 4 d.
3. Informacija apie projektą teikiama lopšelio-darželio „PUTINELIS“ interneto svetainėje
www.putinėlis.lt. ir „facebook“ l.-d. „Putinėlis“ paskyroje.

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Tikslas – skatinti vaikų domėjimąsi saugaus elgesio su ugnimi taisyklėmis.
5. Uždavinai:
5.1. atskleisti vaikų kūrybinius gebėjimus deklamuojant ir piešiant M.Vainilaičio
eiliuotą pasaką „Ežio namas“;
5.2.

įtvirtinti saugaus elgesio su ugnimi taisykles;

5.3. atskleisti vaikų kūrybinius polinkius ir gebėjimus, skatinti vaikų
išradingumą;
5.4. skatinti Lietuvos Respublikos pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą.

III. PROJEKTO DALYVIAI
6. Projekte kviečiami dalyvauti 3-7 metų vaikai, lankantys ikimokyklines
įstaigas.

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS
7. Projektas vyks 2017 m. kovo 13 d. – 2017 m. birželio 1 d.
8. Dalyvių registracija prasideda nuo 2017 m. kovo 15 d. iki 2017 m. kovo 22 d.
įstaigos kurios nori dalyvauti projekte privalo užpildyti dalyvio anketą. Dalyvio anketa galima
rasti priede Nr. 1.
9. Nuo kovo 22 d. iki kovo 27 d. projekto organizatorius išsiunčia dalyviams
užduotį (M.Vainilaičio pasakos „Ežio namas“ fragmentą, lietuvių arba rusų kalba), kurį skaitys
ar atmintinai deklamuos tos įstaigos norintys dalyvauti vaikai.
10.

Filmuotą

medžiagą

projekto

dalyviai

siunčia

į

el.

paštą

putinelis.put@gmail.com iki 2017 m. balandžio 20 d.
11. Piešiniai gali būti kuriami A4 formatu, įvairia technika: akvarele, guašu,
akrilu, kreidelėmis, pieštukais, flomasteriais, tušu ir kt., taip pat ir kompiuterine grafika,
piešiniuose gali būti tekstinių užrašų, prie kiekvieno piešinio turi būti priklijuota dalyvio anketa
antroje piešinio pusėje. Anketa piešiniui yra priede Nr. 2
Piešiniai turi atitikti šią tematiką:
 piešiniai turi atspindėti M.Vainilaičio eiliuotos pasakos „Ežio namas“ siužetą ir
priešgaisrinės saugos temas;
 Ugnis – draugas ir priešas;
 Elgesys pastebėjus gaisrą. Gaisrų gesinimo būdai ir priemonės;

 Vaikų apsauga nuo gaisrų;
12. Kūrybinius darbus pristatyti iki 2017 m. balandžio 20 dienos į l.-d.
„Putinėlis“ adresu: Galinio pylimo 5A, Klaipėda LT 91231; tel. (846) 314751.

V. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

13. Konkursinius darbus (piešinius) vertins l.-d. „Putinėlis“ kūrybinė grupė,
Klaipėdos miesto P. Domšaičio meno galerijos atstovai, Klaipėdos Priešgaisrinės valdybos
atstovai ir Facebook vartotojai.
14. Komisijos atrinkti darbai

bus eksponuojami Klaipėdos P. Domšaičio

galerijoje 2017 m. balandžio 26 d iki gegužės 05 d.
15. Baigiamasis renginys bei apdovanojimai vyks Klaipėdos P. Domšaičio
galerijoje 2017m. gegužės 4 d. 11.00 val. (Laikas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į dalyvių
pageidavimus).
16. Pirmąsias tris laimėtojų vietas paskelbs Klaipėdos P. Domšaičio galerijos
atstovai, papildomai bus apdovanotas Facebook simpatijų nugalėtojas, bei Priešgaisrinės
valdybos atstovų apdovanojimas.
17. Kitiems projekto dalyviams bus įteiktos arba el. paštu išsiųsti padėkos raštai
(vaikams ir pedagogams).

VI. BAIGIAMOS NUOSTATOS
18. Dalyvaudami projekte piešinio ir video medžiagos autoriai sutinka, kad jų
kūrybiniai darbai būtų panaudojami projekto organizatorių nuožiūra be papildomo autorių
sutikimo.
19. Parodos dalyvių piešiniai autoriams negrąžinami, jie tampa l.-d. „Putinėlis“
ir projekto partnerių nuosavybe;
20. L.-d. „Putinėlis“ ir projekto partneriai pasilieka teisę piešinius publikuoti ir
reprodukuoti savo nuožiūra, eksponuoti darbus savo internetinėse svetainėse, juos dauginti ir
spausdinti įvairiuose leidiniuose, neišmokėdami honoraro.

RESPUBLIKINIO PROJEKTO
„UGNIS-DRAUGAS, UGNIS- PRIEŠAS“
ĮGYVENDINIMO ETAPAI
TERMINAS

APIBŪDINIMAS

PROJEKTO

ATSISKAITYMO

ETAPAS
2017.03.15

Registracija

-

FORMA
Įstaigos, kurios nori įsitraukti į šį projektą

Užpildo dalyvio

užpildo projekto dalyvio anketą ir siunčia el.

anketą.

paštu: putinelis@gmail.com

2017.03.22

Priedas Nr. 1

2017.03.22

Užduočių

Įstaigos gauna tam tikrą M. Vainilaičio

Patvirtina

-

etapas

eiliuotos pasakos „Ežio namas“ eiliuotą

užduoties gavimą ir

ištrauką.

įsipareigoja, šią

2017.03.29

ištrauką išmokti su
vaikais atmintinai
ir nufilmuoti.
2017.03.22

Piešinių

-

etapas

2017.04.19

Įstaigos kurios dalyvauja projekte kurs su
vaikais

piešinius

atitinkančius

šiuos

reikalavimus: Piešiniai gali būti kuriami A4
formatu, įvairia technika: akvarele, guašu,
akrilu, kreidelėmis, pieštukais, flomasteriais,
tušu ir kt., taip pat ir kompiuterine grafika,
piešiniuose gali būti tekstinių užrašų, prie
kiekvieno piešinio turi būti priklijuota dalyvio
anketa antroje piešinio pusėje. Anketa piešiniui
yra priede Nr. 2
Piešiniai turi atitikti šią tematiką:
 piešiniai turi atspindėti M.Vainilaičio
eiliuotos pasakos „Ežio namas“ siužetą
ir priešgaisrinės saugos temas;
 Ugnis – draugas ir priešas;
 Elgesys

pastebėjus

gaisrą.

gesinimo būdai ir priemonės;
 Vaikų apsauga nuo gaisrų.

Gaisrų

Atsiunčia parodos
dalyvių anketą.
Priedas Nr. 2

2017.04.20

Vaizdo įrašų

Įstaigos atsiunčia nufilmuotus vaizdo įrašus

etapas

(lietuvių arba rusų kalbomis) atitinkančius
šiuos reikalavimus: MP 4 formatas.

2017.04.20

Piešinų

Įstaigos už piešinius gali balsuoti Facebook

-

atrankos

https://www.facebook.com/Klaip%C4%97dos-

2017.04.26

etapas

lop%C5%A1elis-dar%C5%BEelisPutin%C4%97lis1174149512603675/?ref=bookmarks
Spaudžiant po piešinio nuotrauka „Patinka“

2017.04.26-

Piešinių

Visi projekto dalyviai gali aplankyti parodą.

Klaipėda, Liepų g.

2017.05.04

paroda Prano

33. Darbo Laikas:

Domšaičio

II-IV nuo 12 iki 18

galerijoje

val.;
VII nuo 12 iki 17
val., I nedirba.

2017.05.04

Piešinių

Prano Domšaičio galerijoje.

konkurso

Klaipėda, Liepų g.
33.

laimėtojų
apdovanojimai
2017.05.04

M. Vainilaičio

Visi projekto dalyviai gauna šio filmo įrašus.

Po filmo gavimo,

eiliuotos

projekto dalyviai

pasakos „Ežio

informuoja

namas“ filmo

organizatorius.

pristatymas
2017.05.05 –

Piešinių

Visi pageidaujantys turės galimybę aplankyti

Klaipėdos

2017.06.01

paroda

piešinių parodą, bibliotekos darbo metu.

viešosios

Klaipėdos

savivaldybės

miesto

bibliotekos

savivaldybės

Pempininkų

viešosios

filialas, Taikos pr.

bibliotekos,

79/81A, Klaipėda.

Pempinikų
filialas

Priedas Nr. 1

Anketa dalyviams
Nr.

Įstaigos
pavadinimas

Įstaigos adresas

Atsakingo asmens
(vardas, pavardė ir
el. paštas)

Pageidavimas sekti
pasaką lietuvių, rusų
kalbomis (pažymėti
tinkamą langelį)
Lietuvių
Rusų
kalba
kalba

1.

 Viena įstaiga turi galimybę paruošti vaikus, sekti pasaką rusų ir
lietuvių kalbomis (pažymima abiejose langeliuose).
Iš organizatoriaus į el. paštą gauna M. Vanilaičio eiliuotos
pasakos „Ežio namas“ ištrauką lietuvių ir rusų kalbomis.
Paraiškas apie dalyvavimą projekte teikiama iki kovo 22 d.

Priedas Nr. 2

Dalyvio anketa piešiniams
Nr.

Įstaigos
pavadinimas

Vaiko vardas, pavardė ir
amžius

Auklėtojo (kuris ruošė vaiką )
vardas pavardė

1.
2.
3.
4.

 Piešiniai gali būti kuriami A4 formatu įvairia technika: akvarele, guašu, akrilu,
kreidelėmis, pieštukais, flomasteriais, tušu ir kt., taip pat ir kompiuterine grafika;
piešiniuose gali būti tekstinių užrašų, prie kiekvieno piešinio turi būti priklijuota
dalyvio anketa antroje piešinio pusėje.
 Piešiniai turi atitikti šią tematiką:
 piešiniai turi atspindėti M. Vainilaičio eiliuotos pasakos „Ežio namas“ siužetą;
 Ugnis – draugas ir priešas;
 Elgesys pastebėjus gaisrą. Gaisrų gesinimo būdai ir priemonės;
 Vaikų apsauga nuo gaisrų.
Nuo vienos ikimokyklinio ugdymo įstaigos ne daugiau kaip 4 piešiniai!

Piešinius siųsti paštu iki balandžio 19 d.,
adresu: L.-d. „Putinėlis“, Galinio Pylimo 5A,
Klaipėda LT - 91231

