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Tarptautinio eTwinning projekto įstaigoje nariai – vadovai, mokytojai 

 Projekto nariai –direktorė Jolanta Bitvinskienė, pavaduotoja ugdymui Lina Vosylė 

 Projekto veiklas vykdė visi darželio mokytojai. 

 Už etnokultūrinę veiklą lopšelyje darželyje atsakinga meninio ugdymo mokytoja Laima Kubilienė.  

 Lopšelyje darželyje „Klumpelė“ lietuvių tautinė kultūra puoselėjama kaip pirminė ir pamatinė 
vertybė.  

 Etnokultūra remiasi lietuvių liaudies kūryba. Tai dorovinio, estetinio, darbinio ugdymo vienovė – 
mokanti suprasti ir mylėti grožį, ugdanti pagarbą žmonėms ir gamtai.  

  Etninė kultūra – ne muziejinė vertybė, bet gyvas šiandienos reiškinys, ji yra dinamiška, kintanti, 
atsinaujinanti bei egzistuojanti čia ir dabar. 
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Lopšelio darželio „Klumpelė“ „Žilvičiukų“ ansamblio 
dalyvavimas folkloro festivaliuose 

 Kasmet dalyvaujame Kauno ir respublikos folkloriniuose vaikų projektuose, festivaliuose: 

 Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų folkloro grupių festivalis „Čip čipo, rip ripo“  

 Vaikų folkloro šventė Rumšiškėse. „Žilvičiukų“ ansamblio pasirodymas – pasaka „Trivainėlis“  

 Vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis“  

 Tarptautinis vaikų folkloro festivalis „Baltų raštai“  

 

5 



Tarptautinio eTwinning projekto įstaigoje nariai – vaikai 
 

 „Pagranduko“ grupė 4-5 m. prisistato 
savo kūrybiniais darbeliais 

 „Žilvičio“ grupė 6-7 m.  darželio kieme 
visais metų laikais 

 

 

6 



Tarptautinio eTwinning projekto įstaigoje nariai – partneriai  
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Partneriai ne projekto dalyviai 
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KAIŠIADORIŲ KULTŪROS CENTRAS 



I time – table (veikla įstaigoje) 

Veiklų skaičius įstaigoje  

2020-01-2021-10 

Grupės/grupių pavadinimas 

2020 m. – 5 veiklos/ renginiai 

2021 m. – 5 veiklos/renginiai 

 

 

Etwinning projekte dalyvavo „Pagranduko“, 

„Žilvičio“ grupės 

Bendruose įstaigos renginiuose dalyvavo visos 

darželio grupės  
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Netradicinės veiklos savaitė „Kelionė į muzikos pasaulį“ 
 

 Plėtojama laisva kūrybinė veikla netipinėje aplinkoje – darželio salėje:  

vaikai turi didelę erdvę savo individualiai piešimo kūrybai klausantis muzikos. 

 Muzikos pažintis: piešimas pagal M.K.Čiurlionio, V.A.Mocarto muziką. 

 „Ugdymas menu ir mene“.  

  “Piešiu muziką“  
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 “Piešiu muziką“: visų amžių vaikų piešiniuose daug spalvų! 
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Šventinis rytmetys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 
(kovo 11-ajai) paminėti, “Kuriu Lietuvą”  
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II time – table (l.d. „Klumpelė“ inicijuota veikla tinklaveikoje su partneriais) 

Veiklų skaičius su partneriais 

2020-2021 m. 

Grupės/grupių pavadinimas 

3 tinklaveikos su Kauno ikimokyklinėmis įstaigomis: 

 

2020-11-24  Virtuali vaikų kūrybinių darbų paroda „Baltiški 

raštai vaikų piešiniuose“.  

 

 

2020-12-15  Kalėdinių dovanėlių pasimainymas ir 

šventiniai sveikinimai tarp darželių partnerių „Vėrinėlis“ ir  

„Vilnelė“. 

 

2021-03-10  Tinklaveikla su l.d. „Vėrinėliu“ ir l.d. „Lineliu“ 

vaikų kūrybos knyga „Apie Lietuvą“, skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai – kovo 11-ajai. 

 

 

Parodoje dalyvavo 74 vaikai, 20 

pedagogų iš 9 Kauno apskrities 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų. 

 

Dalyvavo 3 priešmokyklinio amžiaus 

grupės. 

 

 

Knygos kūrime dalyvavo l.d. „Klumpelė“ 

visų 6 grupių vaikai ir po dvi grupes iš 

kitų darželių. 
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Virtualios tinklaveikos su projekto partneriais knygos  

Virtuali knyga „Baltiški raštai 
vaiko piešinyje“  

 

 https://www.klumpele.lt/page/3/ 

 

Virtuali ir tikra knyga „Apie 
Lietuvą“ 
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TARPKULTŪRINĖS KOMUNIKACIJOS ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS IR JŲ INTEGRAVIMAS 

UŽSIENIO KALBŲ IR KITŲ DALYKŲ PAMOKOSE /WORLD UNIVERSITIES TO SCHOOLS 

 

Kauno lopšeliai  darželiai 

 “Klumpelė”, “Vėrinėlis”, “Linelis” 
 

 

VAIKŲ KŪRYBOS KNYGA, 
skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai (kovo 11-ajai) paminėti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KAUNAS, 2021 
 

https://www.klumpele.lt/page/3/
https://www.klumpele.lt/page/3/


I. Rezultatas: patobulintos mokytojų kompetencijos:  

 Bendrakultūrinė kompetencija  

• Saugoti ir plėtoti daugialypę Lietuvos kultūrą; 

• gerbti ugdytinių socialinį, kultūrinį, kalbinį ir etninį 
tapatumą; 

• susipažinti su kitų šalių kultūrų įvairove;  

• mokyti vaikus bendražmogiškų vertybių.  

 Profesinė kompetencija. Patobulinome  

• informacinių technologijų naudojimo; 

• ugdymo(si) aplinkų kūrimo; 

• dalyko turinio planavimo ir tobulinimo; 

• vaikų motyvavimo ir paramos jiems; 

• profesinio tobulėjimo kompetencijas.  

 Bendroji kompetencija 

• komunikacinė ir informacijos valdymo; 

• bendravimo ir bendradarbiavimo; 

• reflektavimo ir mokymosi mokytis.  
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Dalyvavimas projekto tinklaveikoje su partneriais  

 Nuotolinis kūrybinis rytmetys „H.K. Anderseno 
pasakų šaly“, „Skirtukas mano pasakų knygai“ 
su l.d. „Linelis“ ir „Kūlverstukas“. 

 Dalyvavimas respublikiniame  nuotoliniame  
folkloro festivalyje  „Šėltinis – 2020” ir „Šėltinis 
2021“. 

 Dalyvavimas parodoje „Mano jausmų barzdukas 
- 2021“  

 Dalyvavimas tarptautiniuose Tiltuose su  

su studentu iš Prancūzijos Alex 2021 04  

su studentu iš Indijos Pulkit Gupta 2021 05 

 

 http://linoit.com/users/linutemac/canvases/Lina 
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• Indija 

Prancūzija  



Pažintis su Indijos drambliais  



Naudoti mokymo(si) metodai, būdai ir priemonės  
mokymo(si) tikslams projekte pasiekti: 

 Refleksija veikloje ir po 
veiklos 

 Diskusija 

 Mokymasis komandoje 

 Mokymasis menu 

 Mokymasis poroje 

 Ugdymas(is) be sienų, 
ugdymas(is) ne įstaigoje 

 Steam  

 Informacinių technologijų 
naudojimas IKT (interaktyvi 
lenta, QR kodai, kt.) 
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 Steam veikla: mozaikos iš gamtinės medžiagos  



II. Rezultatai organizacijai 

     1. Įstaigos rezultatai:  

Vaikų savijauta, pasitikėjimas, 
pasididžiavimas savimi atskleidžiant 
jų individualius meninius gebėjimus. 

Dalyvavimas kultūriniuose 
renginiuose už įstaigos ribų padeda 
kurti lopšelio darželio įvaizdį ir 
žinomumą.   

Dalyvavimas nuotoliniu būdu 
bendruose tinklaveikose su kitais  
darželiais, ugdo vaikų tapatumo, 
socialumo , savivertės ir tautinės 
savimonės kūrimo gebėjimus.  

 

https://www.regionunaujienos.lt/pasibaige-xii-
tarptautinis-vaiku-ir-jaunimo-folkloro-
festivalis-baltu-rastai-2020/ 
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2. Rezultatai vaikui   

 Smiltė (nuo 5 min.20 s. ) 

https://www.youtube.com/watch?v=dvxvnopCGyA&t
=475s 

 Dagnė (nuo 15 min.) 

 Ugnė (nuo 16 min.) 

 https://youtu.be/nijyAVUDZaA 

Pripažįstamas ugdytinio individualumas kaip 
vertybė, laiduojanti jo mokymosi sėkmę ir pažangą. 
Vaikas pamato save tarp kitų vaikų tų pačių 
gebėjimų kontekste (žodinėje, dainuojamojoje, 
vaizdinėje meninėje veikloje) 
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II. Rezultatai organizacijai 

3. Ugdymo(si) aplinkos:   

Fizinė aplinka, vidaus ir 
lauko priemonės, erdvės 
panaudojamos kryptingai - 
orientuotos į ugdymo 
tikslus bei uždavinius.  
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„Kiekviename vaike slepiasi didelės kūrybinės 

galios, tik reikia sukurti aplinką, skatinančią pastebėti 

ir pritaikyti“. 

 [K.Stankevičienė file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article%20Text-9283-1-10-

20160117%20(1).pdf] 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/9603-Article Text-9283-1-10-20160117 (1).pdf


Maloniai dėkojame už dėmesį, visiems 
linkėdami kuo daugiau žaisti, piešti, 

dainuoti, muzikuoti ir šiaip bendrystėje 
gražiai pasibūti.  
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VIZUALIZACIJA IR DIZAINO MAKETAS:  
DR. A. TAMUŠAUSKAITĖ /EDUKOLOGIJA/ 
TAMUSAUSKAITE@MAIL.COM  

Visos teisės saugomos: 
 dr. Asta Tamušauskaitė  
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