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NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Kauno Šančių lopšelio-darželio S T E A M  projekto virtualios parodos „Pavasaris eina gėlių 

takais-2022“ (toliau– Paroda), nuostatai reglamentuoja parodos tikslus, dalyvius, organizavimo 

tvarką, terminus. 

1. Paroda skirta plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 

2. Parodos organizatoriai Kauno Šančių lopšelis-darželis. Parodos koordinatorės: Kauno Šančių 

lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Dovidaitienė, el.paštas 

sanciudarzelis@gmail.com , priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Kristina Sakalė, 

el.paštas kristina.pugalskiene@gmail.com telf.:868946413. Parodos nuostatai skelbiami internetinėje 

grupėje „AUKLĖTOJA AUKLĖTOJAI“, „TIK PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAI“ ir 

šiai parodai sukurtoje virtualioje facebook grupėje „Pavasaris eina gėlių takais - 2022“. 
 

            Pavasario gėlės – pačios pirmiausios, pačios gražiausios, pačios pačiausios. Laukiame jų kaip 

tikrojo pavasario pranašo, kuris garsiai šaukia:JAU ATĖJAU! Ir ne veltui pavasario gėlės dažniausiai 

būna mažos, bet labai ryškios. Jos kaupė savo energiją visą žiemą, kad pirmai progai pasitaikius, galėtų 

tiesiog iššokti iš žemės ir visą mūsų dėmesį pasiglemžti sau. 

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas – stebėti, grožėtis, atrasti ir pažinti pavasarines gėles, žydinčius krūmus ir medžius bei perteikti 

juos pasitelkiant STEAM metodą. 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti edukacines išvykas į artimiausią pievą, parką, pagal galimybes VDU Botanikos 

sodą. 

2. Suteikti vaikams žinių apie pavasarinius augalus taikant STEAM veiklas ugdymo(si) procese.. 

3. Plėtoti vaikų meninę raišką, veiklose naudojant gamtinę medžiagą, antrines žaliavas (tualetinio 

bei popierinio rankšluosčio ritinėlius) 

4. Jausti ryšį su gamta, norą pažinti ją, ugdyti meilę gamtai. 

5. Skatinti vaikų, tėvų, pedagogų bendradarbiavimą įgyvendinant kūrybines idėjas 
 

 

II. DALYVIAI 

6. Parodoje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų pedagogai, ugdytiniai, jų tėveliai. 
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III. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA IR DARBŲ PATEIKIMAS 

7. Panaudojant STEAM metodus skatinti vaikų vaizduotę, kūrybiškumą kuriant kūrybinį darbą  iš 

gamtinės  medžiagos. 

Parodos dalyviai organizuoja edukacines išvykas (darželio pieva, parkas, Nemuno pakrantė, VDU 

botanikos sodas ir t.t...). 

8. Savarankiškai prisirenka įvairios gamtinės medžiagos ir kuria erdvinius kūrybinius darbus. 

9. Kūrybinis darbas atliekamas naudojant gamtinę medžiagą, antrines žaliavas (tualetinio bei popierinio 

rankšluosčio ritinėlius) ir spalvotą  popierių. 

Į pagalbą pedagogui naudingos nuorodos (vaizdo įrašai) 

       Pavasaris                                                                        Žaidimas „Man patinka visos gėlės“ 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

           Pasakos apie gėles                                                  Sodų žydėjimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                                                                         

 

 

 

 

 

 



https://www.youtube.com/watch?v=nCX4qVixeZ0  

https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhMFhlc  

https://www.youtube.com/watch?v=n8lVMGOZgdM  

https://www.youtube.com/watch?v=ae6UaHBA1n4  

https://www.youtube.com/watch?v=rmMxMPAsMtM  

https://www.youtube.com/watch?v=3uA4C3kh5qI  

https://www.youtube.com/watch?v=zprD1Vz-ChQ  

 

Darbai turi atitikti parodos temą. 

Darbai keliami į sukurtą Facebook grupę ,,Pavasaris eina gėlių takais – 2022“ nuo 2022 m. gegužės 12 

d. iki birželio 3 d. Pasibaigus terminui, darbų prašome nebekelti į grupę. 

Darbuose vaikų veidų neturi matytis. Išankstinė registracija nereikalinga. 

Darbų skaičius iš vienos įstaigos neribojamas. 

10. Įkeldami darbą į Facebook grupę, keliamo darbo viršuje parašykite miesto, darželio įstaigos 

pavadinimą, vaiko vardą ir amžių, grupės pavadinimą, mokytojos vardą pavardę. 

 

V. PARODOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

Parodos dalyviams bus išsiųstos padėkos ir pažymos, vaikams padėkos apie dalyvavimą parodoje 

 

 
Pavyzdys 
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