PATVIRTINTA
Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“
direktoriaus 2021 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. V-27(1.2.)
ALYTAUS MIESTO IR RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS
VAIKŲ, JŲ TĖVŲ, MOKYTOJŲ ILGALAIKIO PROJEKTO
„LINAS RENGIA IR MAITINA“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Alytaus miesto ir rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių ilgalaikio
projekto „Linas rengia ir maitina“ ( toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą,
uždavinius, veiklas, organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Projektą organizuoja Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“. Projekto darbo grupė: Edita
Kvedaravičienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, Evelina Kazlauskienė, ikimokyklinio ugdymo
auklėtoja, Edita Bilienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, Laima Labutytė, meninio ugdymo
pedagogė. Projekto koordinatorė – Diana Kirkliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
3. Projektas skirtas lietuvių liaudies papročių ir tradicijų puoselėjimui, gyvai
supažindinant su linais ir jų nauda.
4. Projekto nuostatai skelbiami Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ interneto svetainėje,
adresu: https://alytauslinelis.lt/.
II SKYRIUS
PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Projekto tikslas – plėtoti Alytaus miesto ir rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų
bendradarbiavimą, skatinant saugoti ir puoselėti lietuvių liaudies tradicijas bei papročius.
5. Uždaviniai:
6.1. skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir jų šeimos narių, mokytojų
kūrybiškumą, išradingumą, saviraišką;
6.2. puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias;
6.3. stebėti linų augimo procesą nuo jų pasėjimo iki brandaus augalo;
6.4. prisidėti prie žaliųjų ugdymo erdvių kūrimo ir plėtotės švietimo įstaigų aplinkoje,
skatinant artimiausios aplinkos pažinimą ir kūrybiškai panaudojant ugdymo procese;
6.5. puoselėti liaudies tradicijas, kaupti etnokultūrinę patirtį kuo įvairesniais ir priimtinais
pagal amžių būdais bei formomis.
III SKYRIUS
DALYVIAI
7. Projekto dalyviai - ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, jų
tėvai/globėjai, mokytojai.
IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI PROJEKTO DALYVIAMS
8. Projektas vyks nuo 2021 m. gegužės 24 d. iki 2021 m. spalio 29 d.
9. Projekto vykdymo moduliai:
9.1. Pirmas modulis: „Lino kelias“ - linų sėjimas, auginimas ir nuėmimas. Vaikai kartu su
tėvais/globėjais, pedagogais darželio lauko erdvėse, namuose, sode ruošia dirvą linų sėjimui.

Vaikams pasakojama apie dirvožemį, kokios sąlygos yra būtinos linų auginimui. Vasarą prižiūri ir
stebi augalus, fiksuoja jų augimą, gauna naujų žinių. Tai didelė patirtis, nes vaikai gali stebėti augalo
išvaizdą, lapų ir žiedų spalvą bei formą, naujai subrandintas sėklas. Rekomenduojama esant
galimybei apsilankyti muziejuose ir apžiūrėti lietuvių naudotus linų apdirbimo įrankius. Visa tai
fiksuoti skaitmeninėse nuotraukose ir iki 2021 rugsėjo 10 d. siųsti el. paštu
kazlauskiene.evelina@gmail.com .Iš nuotraukų bus kuriamas „Lino kelio“ albumas.
9.2. Antras modulis: Parodos „Baltas lino gyvenimas“ organizavimas. Darbų atlikimui
galima naudoti lino pluoštą, audinį, siūlus, sėklas, įvairias meninės raiškos technikas bei priemones.
Sukurtus darbelius pristatyti į Alytaus lopšelį-darželį „Linelis“ adresu Jaunimo g. 13 iki 2021
rugsėjo 24 d. Prie darbelio pridėti dalyvio kortelę (tekstas rašomas didžiosiomis raidėmis Times New
Roman, šrifto dydis 14, (žr. 2 priedą)). Nuo 2021 m. spalio 4 d. darbai bus eksponuojami Alytaus J.
Kunčino viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje. Parodos ekspoziciją bus galima
pamatyti Alytaus lopšelio - darželio „Linelis“ interneto svetainėje https://alytauslinelis.lt/.
9.3. Trečias modulis: lopšelis-darželis „Linelis“ projekto užbaigimui organizuoja festivalį
„Po lino žiedu“, kuriam projekto dalyviai atsiunčia nufilmuotą meninį pasirodymą (tai gali būti
eilėraštis, pasakojimas, šokis, daina, lininio drabužio demonstravimas) iki 2021 m. spalio 15 d. el.
paštu vargolaima@gmail.com . Bus sukurtas bendras projekto dalyvių video filmukas „Po lino
žiedu“.
10. Projekto organizatoriai neatsako už viešoje erdvėje publikuojamos medžiagos asmens
duomenų apsaugą. Tuo rūpinasi projekte dalyvaujančios įstaigos.
11. Įstaigos norinčios dalyvauti projekte iki 2021 m. birželio 11 d. užpildo dalyvio anketą
(žr.1 priedą) ir siunčia adresu diana.kirkliauskiene@gmail.com.
12. Projekto dalyvius konsultuoja Edita Kvedaravičienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,
tel. nr. 8-673-87144 ir Laima Labutytė, meninio ugdymo pedagogė, tel. nr. 8-603-64284.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Pateikdami vaizdo įrašus ar nuotraukas, patvirtinate, kad turite sutikimą juos naudoti.
17. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus
eksponatus.
18. Dalyvių eksponatai negrąžinami.
19. „Lino kelio“ elektroninis albumas ir video filmukas „Po lino žiedu“ bus išsiųsti projekto
dalyviams.
20.
Pedagogams,
užsiregistravusiems
interneto
registravimo
sistemoje
https://www.semiplius.lt , bus išduodamos Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos dalyvio
pažymos. Kiekvienam moduliui bus atskira registracija: pirmas modulis nuo gegužės 6 d. iki rugsėjo
5 d.; antras modulis nuo 2021m. rugsėjo 10d. iki rugsėjo 19 d.; trečias modulis nuo rugsėjo 24 d.
iki spalio 10 d.
21. Pedagogams, kurie registruosis į visus tris modulius per https://www.semiplius.lt
sistemą, pasibaigus projektui bus išduodami ilgalaikės programos „Linas rengia ir maitina“ 40 val.
pažymėjimai.
22. Visiems projekto dalyviams bus išsiųstos padėkos registracijos anketoje nurodytu el.
pašto adresu.

Priedas Nr.1
ALYTAUS MIESTO IR RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS
VAIKŲ, JŲ TĖVŲ/GLOBĖJŲ, MOKYTOJŲ ILGALAIKIO PROJEKTO
„LINAS RENGIA IR MAITINA“
DALYVIO ANKETA
Ugdymo įstaigos pavadinimas
Pedagogo (-ų) vardas, pavardė
El. paštas

Priedas Nr.2
DALYVIO KORTELĖ

ĮSTAIGA
PEDAGOGAS ARBA TĖVAI/GLOBĖJAI
DALYVIS

