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KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO ,,DOBILĖLIS“ 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ ĮSTAIGŲ 

 STEAM PROJEKTO „SAVO DARŽELYJE, AUGINU DAIGELĮ NUO SĖKLELĖS IKI LAPELIO“  

NUOSTATAI 

 

 

I. SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų,  STEAM projekto  „Savo darželyje, 

auginu daigelį, nuo sėklelės iki lapelio“  nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, 

dalyvius, kūrybinių darbų pateikimo tvarką, projekto organizavimą ir autorių apdovanojimą. 

2. Projektas skirtas panaudoti visas STEAM galimybes auginant augalus savo grupėje, organizuoti 

pažintines veiklas, atskleisti tyrinėjimo bei eksperimentavimo gebėjimus. 

3. Projekto nuostatai bus skelbiami Kauno vaikų lopšelio – darželio „Dobilėlis“ internetinėje svetainėje, 

adresu: www.dobilelis.lt  bei Facebook socialinio tinklalapio „Auklėtoja Auklėtojai  (idėjos, 

darbeliai, pamokėlių planai)“ grupėje: https://www.facebook.com/groups/976828812401540 

 

 

II SKYRIUS 

PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Projekto tikslas: 

 Puoselėti vaiko saviraišką, eksperimentavimą, pažinimą, per įvairias veiklas plėtojant žinias apie 

gamtą bei augalų auginimo ciklą. 

2. Projekto uždaviniai: 

 Eksperimentuoti bei tyrinėti: sėklas, sodinukus, augalus užaugintus grupėje, ieškoti naujų raiškos 

formų, naudojant STEAM metodiką. 

 Sudaryti sąlygas įvairiomis formomis pažinti sėklas bei augalus; 

 Sėklas bei sodinukus panaudoti skatinant vaikų kūrybiškumą įgyvendinant kūrybines idėjas, 

išradingumą, vaizduotę. 

 Kūrybiškai įgyvendinti ir skleisti STEAM idėjas; 

 Skleisti gerąją patirtį, skatinti bendradarbiavimą tarp ikimokyklinių įstaigų. 

 

III SKYRIUS 

PROJEKTO  ORGANIZATORIAI 

 

1.   Projektą organizuoja Kauno lopšelis- darželis „Dobilėlis“. 

2.   Projekto iniciatorė direktorė Ilona Sliesarčiukienė. 

3.   Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Belevičienė. 

4. Projektą organizuoja vyresnioji mokytoja Daiva Kniukštienė, mokytoja metodininkė Laima 

Pacevičienė. 

5.   Kontaktinis telefono Nr. 8 612 17010. El. pašto adresas: daiva.kniukstiene@gmail.com 

http://www.dobilelis.lt/
https://www.facebook.com/profile.php?id=976828812401540&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=976828812401540&ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/976828812401540
mailto:daiva.kniukstiene@gmail.com


 

IV SKYRIUS 

DARBŲ PATEIKIMO TVARKA 

 

 

1. Projekte kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogai. 

2. Reikalavimai projekte dalyvaujantiems darbams: 

 eksperimentuoti su sėklomis, daigais, užaugintais augalais. Procesą fotografuoti.  

 prisijungus į uždarą Facebok grupę, patalpinti 2-4 nuotraukas arba nuotraukų koliažą, su 

trumpu aprašymu apie vykdytą veiklą ; 

 facebook grupės nuoroda: https://www.facebook.com/groups/811167493086980 

 parašyti ugdymo įstaigos miestą ir pavadinimą,  autoriaus vardą arba  grupės pavadinimą,  

vaikų amžių, pedagogo vardą, pavardę.  

 projektui siunčiamos skaitmeninės nuotraukos arba koliažai turi būti ryškūs, geros kokybės; 

 projektas vykta kovo 23 – gegužės 31 dienomis. 

 

 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Autorius, pateikdamas nuotraukas parodai, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius. Už autorinių 

teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

2. Pateikdamas darbus autorius tampa projekto dalyviu. 

3. Autorius, pateikdamas nuotrauką parodai, patvirtina, kad yra gavęs jose esančių asmenų sutikimą šią 

nuotrauką pateikti parodai. Už autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikią asmenys.  

4. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

5. Projekte dalyvavusiems įstaigų  mokytojams bus išsiųstos padėkos bei pažymos apie dalyvavimą. 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/811167493086980

