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IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ  

RESPUBLIKINIO ETNINIO PROJEKTO  

,,TU, LINELI, ŽYDRAŽIEDI!” NUOSTATAI 
 

      Jau greit žiema persiris į savo karaliavimo laiko antrą pusę, pradėsime ilgėtis saulutės šviesos ir 

šilumos. Ateis vasaris,  turintis vasarą menantį vardą. Vasario 3 d. – Šv. Blažiejaus arba Linų diena. 

Kasdienių darbų sūkuryje prisiminkime senolių tradiciją pagerbti taip svarbų augalą liną už jo 

teikiamą vėsą karštą vasaros dieną ir už lino patalų šilkinį švelnumą žiemą. 

  

I  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų etninio projekto ,,Tu, lineli, 

Žydražiedi!“ (toliau – projektas) nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius ir 

organizavimo tvarką, eigą ir dalyvavimo sąlygas.  

2. Projektą organizuoja: Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, adresas Birutės 9, LT-86142, 

Kelmė, Kelmės švietimo pagalbos tarnyba. 

3. Projekto iniciatorės Kelmės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ meninio ugdymo vyresnioji 

mokytoja Dalia Dargienė, mokytoja metodininkė Roma Kančauskienė, dirbanti pagal ikimokyklinio 

ugdymo programą, mokytoja metodininkė Snieguolė Petrauskienė, dirbanti pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą. 

4.  Informacija apie projektą skelbiama Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ interneto svetainėje 

https://www.azuoliukas.kelme.lm.lt/  

 
II.  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – Prisiminti  senolių tradiciją pagerbti taip svarbų lietuviams augalą liną, skatinti ugdymo 

įstaigas propaguoti folklorą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tarpe, kaip saviraiškos 

ir bendravimo priemonę. 

6. Uždaviniai:  

6.1. Supažindinti vaikus su linų apdorojimo etapais (rovimu, džiovinimu, pėdų rišimu, pėdų 

statymu, suvežimu į klojimą, linų kūlimu, mynimu, brukimu, šukavimu, verpimu, audimu, virvės 

pynimu) ir tuos veiksmus lydinčiais papročiais,  burtais,  mįslėmis, dainomis, rateliais, žaidimais. 

 

6.2.Skleisti ir puoselėti liaudies tradicijas ir papročius,  pritaikant juos šiuolaikiniame gyvenime. 

 

6.3. Plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, dalintis gerąja patirtimi. 

 

 

 

 

https://www.azuoliukas.kelme.lm.lt/


 

III. PROJEKTO DALYVIAI 

 

7. Projekte kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, meninio 

ugdymo (muzikos) mokytojai; mokytojai dirbantys pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas,  ugdytiniai ir jų šeimų nariai. 

 

IV. DALYVAVIMO PROJEKTE SĄLYGOS 

 

8. Įstaigos, norinčios dalyvauti projekte, iki 2021m. vasario 1 d.  užpildo dalyvio paraišką  

(priedas) ir siunčia adresu lineliszydraziedis@gmail.com 

 Dalyviai, atsiuntę dalyvio paraiškas, bus pakviesti prisijungti prie uždaros Facebook grupės ,,Tu 

lineli, Žydražiedi!“ 

 

9. Iki 2021 m. vasario 12 d. uždaroje Facebook grupėje ,,Tu lineli, Žydražiedi!“ lauksime projekto 

dalyvių vaizdo įrašų ar nuotraukų. Siųsdami medžiagą projektui nurodykite įstaigos pavadinimą, 

mokytojo vardą, pavardę, atliekamo kūrinio, ar veiklos pavadinimą. 

 

10. Projekto dalyvius konsultuoja: 

 Meninio ugdymo vyresnioji mokytoja Dalia Dargienė, cvirkine@gmail.com  mob. tel. 

nr.868224409.  

Mokytoja metodininkė Roma Kančauskienė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, 

kancausk@gmail.com, mob. tel.861182474.  

Mokytoja metodininkė Snieguolė Petrauskienė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 

snieguole4@gmail.com , mob.tel. 865291154. 

11. Projekto trukmė 2021 m. sausio 11 d. –  2021 m. vasario 12 d.  

 

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Pateikdami vaizdo įrašus, ar nuotraukas, patvirtinate, kad  turite sutikimą juos naudoti. 

13. Dalyviams (pedagogams), užsiregistravusiems internetinėje registravimo sistemoje 

https://semiplius.lt/, bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos dalyvio pažymos. 

Kalendoriuje ieškoti 2021-01-11 datos renginį. Registracija iki 2021-01-29 dienos. 

14. Visiems projekto dalyviams bus išsiųstos padėkos registracijoje nurodytu el. pašto adresu. 

 

________________________________ 
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priedas 

 

                                                     DALYVIO PARAIŠKA 

Įstaigos pavadinimas, 

kontaktai (adresas, 

telefonas, elektroninis 

paštas) 

 

Mokytojo(ų) vardas, 

pavardė, 

pareigos, kvalifikacinė 

kategorija, telefono nr.,  

el. pašto adresas 

 

Kūrinio/ veiklos 

pavadinimas 

 

 

Vaikų amžius, grupė 

 

 

 


