
PATVIRTINTA 

Kauno Juozo Naujalio  

muzikos gimnazijos direktoriaus  

2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VĮ - 8 

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos pradinių klasių,  

 Kauno miesto ir Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas 
 

„MEILĖ TĖVYNEI MAŽOJ ŠIRDELĖJ“ 

 

NUOSTATAI 

 

PROJEKTO APRAŠYMAS 

Projektas „Meilė Tėvynei mažoj širdelėj“ organizuojamas jau 19 metus.  

Projekto metu organizuojami pokalbiai, diskusijos apie Lietuvos praeitį, dabartį. Bandome 

įsivaizduoti jos ateitį. Didelis dėmesys skiriamas istoriniams faktams. Ruošiama dailės darbų paroda. 

Projektas baigiamas šventiniais koncertais - minėjimais, kurie šiais metais vyks dvi dienas. 

 

PROJEKTO TIKSLAS 

Paminėti atkurtos Lietuvos respublikos nepriklausomybės atkūrimo dieną – Kovo11-ąją. 

 

PROJEKTO UŽDAVINIAI 

1. Supažindinti su istoriniais faktais. 

2. Paruošti dailės darbus parodai. 

3. Surengti parodą gimnazijoje. 

4. Parengti šventinio minėjimo programą: 

4.1 Parinkti eilėraščius; 

4.2 Suderinti su specialybės mokytojais muzikinius numerius; 

4.3 Repeticijos salėje. 

4.4 Multimedija 

      5.   Projekto baigiamojo koncerto organizavimas: 

             5.1 Pakviesti svečius ir publiką; 

             5.2 Parengti padėkas ir atminimo dovanėles dalyviams; 

             5.3 Organizuoti renginio fotografavimą. 

 

PROJEKTO DALYVIAI 

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos 1 – 4 klasių moksleiviai, Kauno miesto ir Kauno 

rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai. 

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos jaunučių choras ir 2a klasės mokiniai. Vadovė 

Dalia Jurkonienė,  koncertmeisterė Aurika Vitkienė. 

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokytoja Rima Brilienė. 
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PROJEKTO ORGANIZATORIAI 

Ramunė Jarocka - pradinių klasių vyr.mokytoja,  

Aurelija Inokaitienė - dailės mokytoja-metodininkė,  

Dalia Kiškienė - fortepijono mokytoja-metodininkė 

 

PRAJEKTO VIETA 

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija. 

 

PROJEKTO LAIKAS 

2019-02-05 – 2019-03-15. 

 

PROJEKTĄ KURUOJA  

Jurgita Jablonskienė – direktoriaus pavaduotoja bendrajam ugdymui. 

 

PROJE1KTO PROGRAMA 

Vasario 01 – 08 d. pokalbiai klasėse 
Vasario 09 – kovo 06 d. šventinio minėjimo programos ruošimas, repeticijos 

Vasario 08 – 14 d.  dailės darbų kūrimas ir ruošimas parodai 

Vasario 25 – kovo 15d.  gimnazijos mokinių ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinių  

piešinių paroda gimnazijos II aukšto foje. 

Kovo 06 d.ir 08d.- 10val. šventiniai renginiai (koncertai) 

kovo 15d. parodos uždarymas, rezultatų aptarimas 

 

PROJEKTO SAMATA 

Medžiagos dailės darbams Mokinių tėvų lėšomis 

Padėkos, popierius, spausdinimas Gimnazijos ištekliai 

 

SĄLYGOS PARODOS DALYVIAMS 

Dailės darbų parodoje dalyvauja Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos pradinių klasių 

moksleiviai, Kauno miesto ir Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų auklėtiniai. 

Dailės darbus parodai pateikti iki vasario 18 d. į gimnazijos raštinę. 

Dailės darbų atlikimo technika - pasirinktinai. Dailės darbų skaičius ikimokyklinėms 

įstaigoms – neribojamas. 

Formatas – A3 Dešiniajame apatiniame darbo kampe – autoriaus vardas ir pavardė, 

ikimokyklinės įstaigos pavadinimas, pedagogo vardas ir pavardė, darbo pavadinimas. 
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SĄLYGOS KONCERTO DALYVIAMS 

Lietuvių kompozitorių, lietuvių liaudies vokalinis kūrinys - l 

daina.   

Anketą atsiūsti el.paštu daliakiskiene@gmail.com iki vasario 

18d. 

Anketa pridedama 

Pageidautina Lietuvos regionų tautiniai rūbai, tautinė simbolika. 
 
 

Visi projekto dalyviai bus apdovanoti diplomais. 

 

Nuostatus parengė: 

pradinių klasių vyr. mokytoja Ramunė Jarocka ir dailės mokytoja-metodininkė Aurelija 

Inokaitienė 

 

 

 Informacija teikiama tel. 8 613 51342 arba el. paštu daliakiskienie@gmail.com    

 
______________________ 

mailto:daliakiskiene@gmail.com

