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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  

UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ KALBOS UGDYMO PROJEKTO  

„MIKLŪS PIRŠTELIAI –  AIŠKŪS ŽODELIAI“ NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kalbos ugdymo projekto 

(toliau – Projektas) „Miklūs piršteliai – aiškūs žodeliai“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, 

uždavinius, organizavimo ir vykdymo tvarką bei trukmę.   

2. Projekto aktualumas: Nustatyta, kad smulkioji motorika (pirštų ir riešo miklumas) tiesiogiai susiję 

su aplinkos suvokimu, intelektine smegenų veikla bei labai glaudžiai siejasi su aiškia garsų 

artikuliacija, sklandžia vaiko kalba. Per pirštukus nerviniai impulsai į galvos smegenis perduoda 

daugybę nervinių signalų, kurie sąlygoja kalbos motorinio centro formavimąsi. Todėl siekiant 

sklandaus kalbos vystymosi, reikia tinkamai išlavinti vaikų smulkiąją motoriką. 

3. Projekto nuostatai skelbiami įstaigos internetinėje svetainėje adresu https://www.kaunovarpelis.lt/. 

Informacija apie projektą viešinama KPKC vasario mėnesio veiklos plane. 
 

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas: Ugdyti vaikų kalbą atliekant įvairias smulkiajai motorikai lavinti skirtas užduotis. 

5. Uždaviniai: 

 Vaikus pamažu pratinti masažuoti bei mankštinti pirštus, riešą ir visą ranką; 

 Žaisti smulkiąją motoriką lavinančius žaidimus; 

 Siekti, kad ir tėvai, ir vaikai patirtų džiaugsmą: vaikai – veiklose, o tėvai galėtų pasidžiaugti 

gerais rezultatais; 

 Vykdyti gerosios patirties sklaidą respublikos mastu. 

 

III. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ 

 

6. Projektą koordinuoja: Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Valerija Segalovičienė. 

7. Projektą organizuoja: Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“ logopedė Renata Ginkuvienė, direktorė 

Lidija Kasiulynienė, psichologė Jurgita Černiauskienė.  

8. Projekte gali dalyvauti ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų logopedai ir specialieji 

pedagogai. Dalyvių skaičius iš vienos institucijos neribojamas. 

9. Projektas vyks nuo 2020 m. vasario 3 d. iki vasario 28 d. 

10. Skaitmenines nuotraukas (1-2 veiklas atspindinčias nuotraukas) ir veiklų aprašus (1 priedas) siųsti 

el. paštu: mikluspirsteliai@gmail.com  iki 2018 m. vasario 28 d.  Išankstinė registracija nereikalinga. 

11. Visų siunčiamų fotografijų dydis neturi viršyti 5 MB, formatas – JPG (JPEG). Jeigu nuotraukoje 

matysis vaikų veidai, kartu atsiųsti skenuotą firminį įstaigos blanką su tėvų parašais dėl sutikimo 

publikuoti vaikų nuotraukas. 

12. Veiklos aprašas rengiamas 12 pt dydžio Times New Roman šriftu, tarpas tarp eilučių 1,5; 

aprašymo apimtis ne daugiau pusė A4 lapo (1 priedas).  

13. Veiklų aprašai pateikti be nuotraukų nebus skelbiami.  

14. 2020 m. kovo mėn. bus sudarytas nuotraukų bei veiklų aprašas –  elektroninis PDF leidinys – 

katalogas, kurį bus galima surasti KPKC internetinėje svetainėje adresu: 

https://www.kaunovarpelis.lt/
mailto:mikluspirsteliai@gmail.com


https://www.kpkc.lt/index.php/veiklos-sritys/39-veikla/parod-katalogai-ir-nuostatai/51-parodu-

katalogai-ir-nuostatai 

15. Informacija apie projektą teikiama telefonu 8 600 16136, el. paštu mikluspirsteliai@gmail.com 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Visiems projekte dalyvavusiems pedagogams bus išsiųstos elektroninės padėkos.  

17. Projekto organizatoriai pasilieka teisę atsiųstas nuotraukas ir aprašus naudoti neatlygintinai, viešai 

publikuoti darbus (nurodant autorines teises naudoti įstaigos internetinėje svetainėje, spaudoje, 

internetinėje erdvėje), keisti ar papildyti Projekto nuostatus. 

 

 

1 priedas 

VEIKLOS APRAŠAS 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Vardas, pavardė, pareigos, 

kvalifikacinė kategorija  

 

El. paštas, telefonas  

Veiklos pavadinimas   

Veiklos aprašymas: 

Tikslas 

Trukmė 

Priemonės 

Eiga 
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