RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIS PROJEKTAS

„Pasakų laboratorija“
NUOSTATAI

I.

Bendrosios nuostatos

1. Respublikinis kūrybinis projektas „Pasakų laboratorija“ (toliau - projektas).
2. Projektas skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikų matematinių gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymui.
3. Projektą organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis „Ozas“ ir „Švietimo ekspertai“, UAB.
4. Projekto partneriai „Žaislų muziejus”, leidykla „Raidynėlis“.
5. Projekto kuratorė „Žaislų muziejaus“ steigėja Indrė Jovaišaitė-Blaževičienė.
II.

Tikslas

6. Kartu su vaikais siekti kūrybinės laisvės, ugdant matematinius gebėjimus, išbandyti įvairius
tyrinėjimus, bandymus.
III.

Uždaviniai

7. Skatinti vaikus skaičiuoti, atlikti lengvus aritmetinius veiksmus, suprasti trupmenas (pusė, ketvirtis
ir t. t.)
8. Turtinti vaikų patirtį įvairiais bandymais, eksperimentais.
9. Skatinti pedagogus bendradarbiauti su vaikais, ieškoti naujų formų/būdų, kurie padėtų lavinti
loginį mąstymą.

VI. Vykdymo laikas
10. Respublikinio kūrybinio projekto „Pasakų laboratorija“ vykdymo laikas 2016 m. spalio 24 d. –
lapkričio 28 d. Projekto rezultatai bus aptariami respublikiniame forume, apie kurį informuosime
visus dalyvius. (Numatoma preliminari data – 2016 m. gruodis).

V.

Dalyviai

11. Projekte gali dalyvauti ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankantys vaikai nuo 2 m iki 7 m.
VI.

Projekto sąlygos

12. Projekto dalyvius kviečiame pagal savarankiškai pasirinktų pasakų, ar kitų vaikų literatūros
kūrinių siužetą kurti ir atlikti įvairias skaičiavimo užduotis, kurių metu vaikai susipažintų su
skaitmenimis, lengvais aritmetiniais veiksmais, trupmenomis (pusė, ketvirtis, trečdalis ir t. t.)
13. Projekto dalyviams siūlome matematiką integruoti į kulinarines veiklas (sverti, matuoti,
pjaustyti).
14. Pedagogai pasirinktai pasakai parenka įvairių bandymų, eksperimentų, kuriuos išbando drauge su
vaikais grupėje.
15. Pedagogai skatina vaikų diskusijas, kurių metu lavėja vaikų loginis mąstymas.
16. Vaikų veikla (skaičiavimo užduotys ir bent vienas bandymas-eksperimentas), kartu su vaikų
mintimis bei nuotraukomis turi būti aprašyta .doc formato dokumente (ne daugiau, kaip 3 lapai).
Aprašus siųsti el. paštu boruzeles.ozas@gmail.com iki š. m. lapkričio 28 d.
17. Pedagogai, projektui siunčiantys nuotraukas kuriose nufotografuoti vaikai, privalo turėti vaikų
tėvų leidimą fotografuoti ir naudoti nuotraukas.
18. Būtina dalyvių registracija. Registruotis el. paštu boruzeles.ozas@gmail.com (forma Nr. 1)
paraiškas siųsti iki š. m. lapkričio 20 d.
19. Visi projekto dalyviai gaus padėkas už dalyvavimą projekte.
20. Kontaktai pasiteiravimui tel. +370 659 09717

Forma Nr. 1

……………………………………………………………………………
(Įstaigos pavadinimas)

PARAIŠKA DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE
„Pasakų laboratorija“
2016 m

Auklėtojos vardas, pavardė

Įstaigos pavadinimas, vaikų
skaičius, amžius

Kontaktai (el. paštas, tel.)

