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RESPUBLIKINIO VIRTUALAUS IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ 

PROJEKTO „RUDOLFAS – ELNIAS ŠVYTINČIA NOSIMI“ 

 NUOSTATAI 

 

Tai, kad Kalėdų Senelis keliauja rogėmis, žino kiekvienas – juk jis gyvena tolimoje 

šiaurėje, o ir Kalėdos būna žiemą. Senelio roges traukia devyni šiauriniai elniai, o viso kinkinio vedlys 

yra Rudolfas Raudonnosis. Kalėdų istorija ne tik sustiprina mūsų tikėjimą stebuklais, bet ir  moko, 

kad neįprastos savybės nebūtinai yra trūkumai, kad, būtent, mūsų skirtumai yra mūsų stiprybė. Šios 

istorijos vienas veikėjų, Elniukas Rudolfas, nuo pat vaikystės išsiskyrė savo kitoniškumu, ne visi jį 

priėmė, ne visi su juo draugavo, kai kurie netgi išjuokdavo. Kalėdų Senelis Rudolfą paskyrė savo 

pagalbininku, ir, kuomet jam buvo suteiktas šansas, jis netgi  tampa kinkinio vedliu. Rudolfo švytinti 

nosis pagelbėjo ir toliau gelbsti Senelio kinkiniui keliaujant per tirštą rūką. 

 Apie pagarbą kitam žmogui ir toleranciją vaikai kalbės kurdami meniškus darbelius, 

kuriuose privalės išryškinti Rudolfo Raudonnosio nosies kitoniškumą, padedantį visų laukiamam 

Kalėdų Seneliui atrasti kiekvieno vaiko namus visame pasaulyje. 

 



I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio virtualaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų 

“Rudolfas – elnias švytinčia nosimi” projekto nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, 

dalyvius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką, reikalavimus bei sąlygas darbų pateikimui,  

baigiamąsias nuostatas. 

2.PParodos rengėjas ir vykdytojas: Vilniaus lopšelis - darželis „Spygliukas“, Architektų g. 16, 

LT-04120, el.paštas: rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt   , tel. 852442179. 

3.PParodą organizuoja ir vykdo Vilniaus  lopšelio - darželio „Spygliukas“  priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja-metodininkė Laima Cicėnienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Gitana 

Selevičienė. Parodos koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irutė Budrikienė. 

4. Projekto nuostatai publikuojami socialinio tinklo ,,Facebook” paskyrose: „Auklėtoja 

auklėtojai“ ir „Rudolfas – elnias švytinčia nosimi“ ir Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“ 

internetinėje svetainėje www.spygliukas.vilnius.lm.lt. 

 

II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – ugdyti ir gilinti vaikų kūrybiškumo, meninės raiškos, aplinkos pažinimo, 

tyrinėjimo gebėjimus, estetinę pajautą; ugdyti vaikų empatiją, toleranciją. 

            6. Uždaviniai: 

6.1. Skatinti ugdytinius aktyviai dalyvauti meninėje, kūrybinėje veikloje, suteikti 

kūrybinės sėkmės, pasitikėjimo, džiaugsmo pojūčius. 

6.2. Aktyviai veikdami, ugdytiniai plės savo turimas žinias apie Šv. Kalėdų šventės 

papročius, tradicijas bei simbolius. 

6.3. Ugdytinių socialinių įgūdžių ugdymas (darbas poromis, grupėse, pagarba kitų 

idėjoms, pasitikėjimas savimi). 

6.4. Skatinti kūrybiškumą ir tyrinėjimo džiaugsmą: 

     6.4.1. Ieškoti netradicinių vaizdavimo priemonių. 

              6.4.2. Ieškoti įvairių atlikimo technikų. 

         6.5. Vaikų savarankiškumo ir iniciatyvos mokymosi procese didinimas. 

 

III. PARODOS DALYVIAI 
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7. Parodos dalyviai: Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir jų 

ugdytiniai. Dalyvių skaičius neribojamas. 

 

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA IR DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

8. Ugdytiniai kartu su mokytojais ir/arba tėvais prisimena Kalėdų istoriją. Skaitant 

akcentuojama empatija, pagarba kitaip atrodančiam. 

9. Pasirinkę atlikimo techniką ir priemones jie pavaizduoja elnią Rudolfą išryškindami jo 

išskirtinumą – švytinčią nosį (nosis švyti dėka LED lemputės; pabrėžti išskirtinumą gali blizgi 

girliandos detalė; tinkamas ir piešimo būdu perteiktas nosies švytėjimas ir pan.). 

10. Kūrinys nufotografuojamas. Nuotrauka publikuojama projektui skirtoje “Facebook” 

grupėje “Rudolfas – elnias švytinčia nosimi” ir grupėje „Auklėtoja auklėtojai“. 

11. Keliant nuotraukas viršuje būtina nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą, vaiko vardą 

pavardę, amžių/grupės pavadinimą ir mokytojo (-ų) vardą, pavardę. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12. Dalyvavimas parodoje reiškia dalyvių sutikimą, kad parengti darbai būtų naudojami 

(nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų) organizatorių internetinėje 

svetainėje ir/ar socialinio tinklo ”Facebook” grupėse. 

13. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti parodos „Rudolfas – elnias švytinčia nosimi” 

nuostatus. 

14. Projektas vyks nuo 2021m. lapkričio mėn. 29 d. iki 2021m. gruodžio 31 d. Projektui 

parengtas darbų fotografijas galima įkelti į Facebook grupę  „Rudolfas – elnias švytinčia nosimi“  iki 

2021m. gruodžio 31 d. 

15. Pasibaigus parodai dalyviams Facebook grupėje „Rudolfas – elnias švytinčia nosimi“  bus 

įkeltos padėkos. 

16. Kilus klausimams arba dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis el. p. 

pavaduotoja@spygliukas.vilnius.lm.lt arba tel. 852443003. 
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