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KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „OBELĖLĖ“ 

 

RESPUBLIKINIO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR  

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS,  

PROJEKTO „OŽIO DIENA“ 

NUOSTATAI 

 

 

I  SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja projekto   „Ožio diena“ (toliau – projektas) tikslus, dalyvius, 

įgyvendinimo tvarką.  

2. Projekto dalyviai – šalies įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, vaikai, pedagogai.  

3. Projekto iniciatorius – Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas: paminėti rudens palydėjimo, žiemos pakvietimo šventę – Ožio dieną. 

5. Uždaviniai:  

5.1. susipažinti su lietuvių liaudies  šventės papročiais, tradicijomis ir jos simboliu ožiu;  

5.2.  kurti šventės simbolį Ožį, panaudojant įvairias kūrybines priemones (įvairias dailės 

technikas, konstruktorius, buitines atliekas, gamtinę medžiagą ir t.t.); 

5.3.  švęsti Ožio dieną dainuojant lietuvių liaudies dainas, šokant ratelius, žaidžiant žaidimus, 

atliekant tai dienai būdingus ritualus; 

5.4.  stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp ugdymo įstaigos bendruomenės narių bei 

šalies įstaigų. Dalintis gerąja darbo patirtimi.  

 

 

 



III  SKYRIUS  

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ 

 

6. Aptarkite su vaikais Ožio dienos papročius, tradicijas,  būdingas jūsų regionui. 

7. Pasirinkę įvairias kūrybines priemones, sukurkite šventės simbolį – Ožį.       

8. Palydėkite rudenį, pakvieskite žiemą dainuodami dainas, žaisdami žaidimus, šokdami 

ratelius. 

9. Kūrybinės veikos procesą, šventinio renginio akimirkas  fiksuokite nuotraukose, filmuotoje 

medžiagoje.  

10. Skaitmeninių nuotraukų koliažus, arba filmuotą medžiagą ir dalyvio anketą (priedas Nr. 1) 

iki  lapkričio 25 d. siųskite elektroniniu paštu, adresas: projektai.kupobelele@gmail.com. 

11. Dalyvaujant projekte reikia turėti tėvų raštiškus sutikimus, kad skaitmenines nuotraukas 

galėtume eksponuoti internetinėje erdvėje. Sutikimų siųsti nereikia.  

12. Už dalyvių sutikimą eksponuoti nuotraukas internete atsako nuotraukų siuntėjas.  

13. Iki gruodžio 15 d. projekto dalyviams bus išsiųstos padėkos registracijoje nurodytu el. pašto 

adresu.  

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZATORIAI 

14. Projektą organizuoja Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“ (P. Mažylio g. 16, Kupiškis 

LT- 40123, tel. 8 459 35386, el. paštas kupiskio.obelele@gmail.com). 

15. Projektą koordinuoja Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėle“ direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Jurgita Naikauskienė. 

16. Projekto iniciatorės: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Jurevičienė, muzikos 

mokytoja Laima Vaidilienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vitalija Vaitiekūnaitė.  

17. Projekto medžiagą patalpinsime organizatoriaus tinklalapyje 

https://www.obelele.kupiskis.lm.it. 
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1 priedas 

PROJEKTO „OŽIO DIENA” 

DALYVIO ANKETA 

Įstaigos pavadinimas  

 

El. p. adresas ir telefono Nr.  

 

Pedagogo (-ų) vardas, pavardė  

 

Trumpas veiklos aprašymas  

 

 

 

 

 

 

 


