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TARPTAUTINIO VAIKŲ MENO PROJEKTO „KARŪNA MAMAI“ 

NUOSTATAI 

 

Tradiciškai septynioliktąjį kartą rengiame vaikų meno projektą Motinos dienai paminėti:  

„Vėjo malūnėliai“ 2004 m., „Žemės žuvys“ 2005 m., „Mano namas mamai“ 2006 m., „Mėlynoji paukštė“ 

2007 m., „Gėlė mamai“ 2008 m., „Drugelis mamai“ 2009 m., „Bitelė ratuota“ 2010 m., „Svajų gaudyklės“ 

2011 m., „Laivelis mamai“ 2012 m., „Skarelė mamai“ 2013 m., „Skėtis mamai“ 2014 m., „Vėtrungė 

mamai“ 2015 m., „Raktelis mamai“ 2016 m., „Laiškas mamai“ 2017 m., „Juosta mamai“ 2018 m, 

„Vėduoklė mamai“ 2019 m. 

  Pirmieji penki vaikų meno projektai vyko Kauno Laisvės alėjoje, prie savivaldybės.  

Nuo 2007 metų į šį projektą įsijungė Lietuvos ugdymo įstaigos. Nuo 2015 m. projektas tapo tarptautiniu. 

Karantino metu vykstant nuotoliniam vaikų ugdymui, šiais metais projekto dalyviai ir partneriai 

bendradarbiauja virtualioje erdvėje. 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Šie nuostatai reglamentuoja tarptautinio vaikų meno projekto „Karūna mamai“ (toliau – projektas) 

  tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Projekto organizatorius – Kauno menų darželis „Etiudas“ 

 

II. PROJEKTO TIKSLAS 

3. Išgyventi kūrybos džiaugsmą netradiciškai švenčiant Motinos dieną Lietuvos, užsienio šalių vaikų  

  ugdymo įstaigose. 

 

III. PROJEKTO UŽDAVINIAI 

4. Sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui sukurti savitą karūną Mamai; 

5. Sutelkti respublikos, užsienio šalių ugdymo įstaigų bendruomenes rengti vaikų meno projektą, skirtą 

Motinos dienai; 

6. Tobulinti pedagogų kompetenciją vaikų meninio ugdymo srityje. 

 

IV. PROJEKTO DALYVIAI 

7. Projekte kviečiami dalyvauti Lietuvos, užsienio šalių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio  

 ugdymo įstaigų vaikai, pedagogai, tėvai, kiti bendruomenės nariai. 

 

V. PROJEKTO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 

8. Projektas vykdomas 2020 m. kovo - balandžio mėn. 

9. Kovo mėn. ugdymo įstaigos ieško partnerių, bendraminčių, planuoja ir organizuoja projekto  

 įgyvendinimą.  



10. Balandžio mėn. projekte dalyvaujančių ugdymo įstaigų vaikai savo namuose klijuoja, konstruoja, 

dekoruoja įvairių dydžių dailės objektus – karūnas. Naudojamos įvairios gamtinės arba dirbtinės 

medžiagos: šiaudai, šakos, audiniai, siūlai, popierius, plastikas, folija ir kt. 

11. Balandžio 30 d. organizuojama akcija „Karūna mamai“ - projekto baigiamoji dalis, kurios 

metu vaikai savo sukurtas karūnas dovanoja mamoms, kuria menines kompozicijos savo namų 

aplinkoje. Akcijos nuotraukas, filmuotą medžiagą vaikų tėvai siunčia pedagogams, kurie įkelia 

informaciją į savo įstaigų interneto svetaines. 

12. Gegužės 1-15 d. (po projekto įgyvendinimo) įstaigos, dalyvavusios projekte, siunčia 

  informaciją el. paštu etiudas@dr.com. 

12.1. Užpildytą duomenų lentelę (1 priedas) siųskite Word dokumentu, kurio pavadinime turi būti 

nurodytas miestas ir įstaigos pavadinimas. Laiško temoje parašykite projekto pavadinimą „Karūna 

mamai“; 

 12.2. Dvi nuotraukas, atspindinčias akcijos akimirkas JPG formatu (nuotraukų, kuriose pozuojama 

  nesiųskite);  

 12.3. Publikacijas spaudoje, nuorodas internete (jei tokių buvo). 

13. Projekto dalyvių atsiųsta informacija bus naudojama projekto katalogui. 

14. Projekto dalyvius konsultuoja Kauno menų darželio „Etiudas“ direktorė Regina Žukauskienė  

  tel. +370 671 00270, dailės mokytoja Lina Statkevičienė el. paštu linabaglina@gmail.com. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Pažymas pedagogams, padėkas įstaigoms ir parengtą projekto katalogą atsiųsime dalyvių  

  informacinėje lentelėje (1 priedas) nurodytu el. pašto adresu. 

 

 

                          _____________________________________________________________ 
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1 priedas 

 

INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ VAIKŲ MENO PROJEKTE „KARŪNA MAMAI“ 

 

               

 

 

 

 

 

Miestas,  

rajonas 

 

 

Įstaigos 

pavadinimas, 

telefono nr. ir  

el. pašto 

adresas,  

 (nurodytu el. 

pašto adresu 

bus siunčiama 

pažyma) 

Dalyviai 

Vaikai  

(nurodyti 

tik skaičių) 

 

Pedagogai 

(nurodyti 

skaičių  ir 

parašyti 

pilną vardą 

ir pavardę 

lietuviškomis 

raidėmis)    

Tėvai 

(nurodyti 

tik 

skaičių) 

Kiti dalyviai 

(bendruomenė, 

šeimos nariai) 

(nurodyti tik 

skaičių) 

 

 

 

 

 

 

 

Viso: 

 

 

 

 

     


