
 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS - DARŽELIS PURIENA 

„Vaikai ir iš smėlio rūmus pastato“ 

(Lietuvių liaudies išmintis) 

 

MENINIS - KŪRYBINIS PROJEKTAS  

„SMĖLIO PILIŲ ARCHITEKTAI“ 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Projektas „SMĖLIO PILIŲ ARCHITEKTAI 2020“ skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikams. „SMĖLIO PILIŲ ARCHITEKTAI 2020“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslus, uždavinius, 

dalyvius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką, dalyvių apdovanojimą, baigiamąsias nuostatas. 

2. Projektą „SMĖLIO PILIŲ ARCHITEKTAI 2020“  organizuoja Klaipėdos miesto lopšelis-darželis 

,,Puriena“ Naikupės g. 27, telefonas 8~46 346258, Projekto iniciatorės ir organizatorės - ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja Rūta Varašinskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Raimonda Pažėrienė. 

3. „SMĖLIO PILIŲ ARCHITEKTAI 2020“ nuostatai skelbiami Klaipėdos miesto lopšelis-darželis 

,,Puriena“ internetinėje svetainėje https://www.darzelispuriena.lt 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Projekto tikslas -lavinti vaikų vaizduotę ir kūrybiškumą, kuriant įvairius statinius ir erdvines skulptūras 

iš smėlio. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Inicijuoti vaikus kurti smėlio skulptūras, statyti įvairius statinius ir puošti juos natūraliomis 

gamtinėmis medžiagomis; 

5.2. Pakviesti bendraamžius ir šeimos narius kurti smėlio statinius; 

https://www.darzelispuriena.lt/


5.3. Užfiksuoti kūrybos proceso akimirkas nuotraukose, pasidalinti įspūdžiais. 

III. DALYVIAI 

6. Projekte „SMĖLIO PILIŲ ARCHITEKTAI 2020“  kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės nariai: vaikai, tėvai ir pedagogai. 

IV. ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Projekto dalyvių registracija vyks liepos 1-15 d. Paraiška (dalyvio kortelė - Priedas Nr. 1) pateikiama 

elektroniniu paštu: kniezaiteruta@gmail.com . Laiško pavadinimu- Projektas ,,SMĖLIO PILIŲ 

ARCHITEKTAI 2020“.  

8. Reikalavimai kūrybiniams darbams: 

8.1. Darbai gali būti individualūs ir kolektyviniai; 

8.2. Papildomos medžiagos smėlio pilims kurti ir dekoruoti pasirenkamos savo nuožiūra  (tai gali būti 

pagaliukai, gėlės, medžių lapai, kamštukai, kriauklytės, vėliavėlės ir t.t.); 

8.3.Pastačius smėlio pilį, ją reikia nufotografuoti ir sukurti foto nuotraukų koliažą;  

8.4.Ant nuotraukos nurodyti įstaigos pavadinimą, kūrybinę grupę, smėlio pilies pavadinimą; 

9 .Ugdymo įstaigos gali pateikti neribotą kiekį kūrybinių darbų 

9.1. Nuotraukų koliažus siųsti elektroniniu paštu kniezaiteruta@gmail.com iki 2020 m. liepos 31d.  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

10. Pasibaigus projektui, iš kūrybinių darbų  bus sukurta ,,SMĖLIO PILIŲ ARCHITEKTAI“ elektroninė 

knyga ir patalpinta Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Puriena“ internetinėje svetainėje. 

11.Visi projekto dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais. Padėkos raštus išsiųsime dalyvio anketoje 

nurodytu elektroniniu paštu.  

12. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytoją Rūta Varašinskienę, tel. 8 602 40 783, el. paštu kniezaiteruta@gmail.com 

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI  
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Priedas Nr. 1 

 

„SMĖLIO PILIŲ ARCHITEKTAI“ 

 

PARAIŠKA 

 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo įstaiga 

(pavadinimas, adresas, tel. Nr., el. paštas) 

Pedagogo vardas ir pavardė 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


