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RESPUBLIKINIO  IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ISTAIGŲ 

VIRTUALAUS   STEAM PROJEKTO - AKCIJOS „MORKADIENIS“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualaus  STEAM projekto - 

akcijos „Morkadienis“ (toliau vadinamas akcija) nuostatai reglamentuoja projekto tikslus, uždavinius, 

organizavimo tvarką, eigą ir dalyvavimo sąlygas. 

2. Projektas skirtas lapkričio 8-ąjai, Europos sveikos mitybos dienai paminėti. 

3. Projekto organizatorius Kauno Šančių lopšelis-darželis, adresas Miglovaros g. 14, LT-45293,  

Kaunas. Akcijos koordinatorė Šančių lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramona 

Kristina Dovidaitienė, projekto idėjos autorė Šančių lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Kristina Sakalė ir meninio ugdymo (muzikos) vyresnioji pedagogė Deimantė 

Vaitkaitienė.  

 II. PROJEKTO AKTUALUMAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Aktualumas. Sveika mityba yra vienas pagrindinių sveikatą lemiančių gyvensenos veiksnių bei ligų 

riziką mažinančių elementų. Lapkričio 8-ąją minima Europos sveikos mitybos diena. Pasaulio 

sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, mūsų sveikata didžiąja dalimi priklauso nuo gyvensenos ir 

mitybos. Įvairių mokslinių tyrimų duomenimis, mitybos įpročiai net 25–30 proc. turi įtakos mūsų 

sveikatai. Sveiką mitybą svarbu skatinti jau ikimokykliniame amžiuje. 

4. Tikslas – skatinti sveiką gyvenseną ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tarpe. 

5. Uždaviniai: 

1. Suteikti vaikams žinių apie vaisiuose ir daržovėse (morkoje) slypinčius vitaminus. 

2. Sveikai maitintis ir pamėgti daržovių patiekalus juos pasigaminant patiems. 

3. Ugdyti vaikų pažinimo, meninę ir sveikatos saugojimo kompetencijas.  

4. Organizuoti įstaigoje akciją, Europos sveikos mitybos dienai paminėti. 

5. Suteikti galimybę įstaigų bendruomenių nariams realizuoti kūrybines galias, reprezentuoti savo 

įstaigą bei dalintis gerąja darbo patirtimi. 

 



III. PROJEKTO DALYVIAI 
 

6. Projekte kviečiami dalyvauti Respublikos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, mokytojai, tėvai.  

 

 

IV. DALYVAVIMO PROJEKTE SĄLYGOS 

7. Įstaigos, norinčios dalyvauti projekte, nuo 2021 m. lapkričio 8 d. iki  26 d. turi prisijungti prie 

uždaros facebook‘o grupės MORKADIENIS.  

8. Iki 2021 m. lapkričio 26 d. pasirinktą dieną/savaitę grupėje ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai su vaikais: 

• kalba apie sveiką gyvenseną, rudens gėrybes vaisius ir daržoves, o ypatingai apie morkas ir jų 

naudą sveikatai;  

• kuria dekoracijas, piešia, aplikuoja, ragauja patiekalus iš morkų;  

• žaidžia judriuosius žaidimus, mokosi eilėraščių, mįslių, dainų apie šią daržovę. 

• mokytojai užfiksuotas veiklų akimirkas – koliažus patalpina uždaroje Facebook grupėje 

MORKADIENIS  nuo 2021 m. lapkričio 8 d. iki  26 d.  

9. Dalyviai keldami koliažą į socialinius tinklus parašo: ugdymo įstaigos pavadinimą, vaikų grupės 

pavadinimą, pedagogo vardą ir pavardę.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

11.  Projekto - akcijos dalyviams bus išduotos elektroninės pažymos ir padėkos apie dalyvavimą 

akcijoje.  

12. Bus sukurta virtuali projekto – akcijos knyga.  

14. Papildoma informacija teikiama telefonu 868946413 

 

 

 

 

 

 

       


