
 

                           PATVIRTINTA 
Anykščių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2022 m. spalio 10  d.  

įsakymu Nr. V-94 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  

VIRTUALAUS PROJEKTO  

    „MATEMATIKA VAIKŲ ŽAIDIMUOSE“ 

NUOSTATAI 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualaus projekto 

„Matematika vaikų žaidimuose“ (toliau – projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, 

uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką. 

2. Projektą organizuoja Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“. Atsakingi asmenys - 

logopedė Ridita Tveritnevienė, mokytoja Vilda Strolienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina 

Stumbrienė (toliau – organizatorius). 

3. Projekto partneris – Anykščių švietimo pagalbos tarnyba.  

4. Projekto nuostatai skelbiami Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ internetinėje 

svetainėje www.eglute.anyksciai.lm.lt, facebook puslapyje, facebook grupėje ,,Specialiųjų pedagogų 

ir logopedų namučiai“, „Auklėtoja auklėtojai“ ir Anykščių švietimo pagalbos tarnybos internetinėje 

svetainėje www.anyksciuspt.lt/.  

5. Projekto trukmė – nuo 2022 m. spalio 10 dienos iki 2022 m. lapkričio 14 dienos.  

6. Informacija apie projektą teikiama telefonu +37061510945 (Ridita), +37067120572 

(Vilda), el. p. eglute.anyksciai@gmail.com.   

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

  7. Projekto tikslas – pasidalinti mokytojų darbo patirtimi, idėjomis, kaip organizuoti vaikų 

matematinį ugdymą, pasitelkus įvairias savo gamybos priemones (išskyrus skaitmenines).  

                  8. Uždaviniai:  

                  8.1. skatinti mokytojų kūrybiškumą, gaminant ir panaudojant kuo įvairesnes vaikų 

matematiniam ugdymui skirtas priemones; 

                  8.2. plėtoti mokytojų, specialistų bendravimą ir bendradarbiavimą, skatinti gerosios 

patirties sklaidą; 

http://www.eglute.anyksciai.lm.lt/
http://www.anyksciuspt.lt/
mailto:eglute.anyksciai@gmail.com


8.3. surengti mokymo priemonių virtualų pristatymą.  

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

9. Projekte dalyvauja Lietuvos ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų 

mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, daugiafunkcinių centrų pedagogai (vaikų amžius, kuriems 

skiriamos priemonės, neribojamas). 

IV SKYRIUS 

VIRTUALAUS PROJEKTO ORGANIZAVIMAS 

   10. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai pagamina matematiniam ugdymui skirtą 

metodinę priemonę (išskyrus skaitmeninę) ir ją išbando su grupės vaikais.  

   11. Priemonės nuotraukos kartu su užpildyta dalyvio kortele (1 priedas) pateikiama 

projekto organizatoriams.  

   12. Priemonės nuotraukose neturėtų matytis vaikų veidų arba jie turėtų būti gražiai 

uždengti. 

13. Nuotraukos turi būti ryškios, kokybiškos. Pateikiama ne daugiau nei 5 nuotraukos.  

14.  Darbus pateikti galima iki spalio 31 dienos.   

 15. Skaitmeninės nuotraukos bus panaudotos kuriant pristatymą, jo nuorodos bus 

skelbiamos Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ internetinėje svetainėje 

www.eglute.anyksciai.lm.lt, Anykščių švietimo pagalbos tarnybos tinklalapyje www.anyksciuspt.lt. 

Pristatymas bus parengtas iki 2022 m. lapkričio 14 d. 

   16. Pateikdamas darbų nuotraukas autorius sutinka, kad jos bus panaudojamos projekto 

sklaidos tikslais. 

17. Dalyvavimas šiame projekte reiškia autoriaus (-ių) sutikimą su visomis projekto 

sąlygomis. 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS 

18. Pedagogams bus išduotos Anykščių švietimo pagalbos tarnybos metodinės veiklos 

pažymos. 

  

Parengė:  

Logopedė metodininkė Ridita Tveritnevienė 

Mokytoja Vilda Strolienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Stumbrienė 

http://www.eglute.anyksciai.lm.lt/
http://www.anyksciuspt.lt/


               Respublikinio ikimokyklinio ir  priešmokyklinio amžiaus vaikų                                                                                                        

               virtualaus projekto „Matematika vaikų žaidimuose“ nuostatų 

               1 priedas 

 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Įstaigos pavadinimas  

Mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė 

kategorija 

 

Elektroninio pašto adresas*, telefono 

numeris 

 

Priemonės pavadinimas  

Kokio amžiaus vaikams skirtas  

Trumpa anotacija/aprašymas/žaidimo 

eiga 

 

Nauda vaikams   

Kita informacija  

*nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųstos metodinės veiklos pažymos ir padėkos 


