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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ  

VAIKŲ KŪRYBINIO STEAM PROJEKTO „MUZIKA SPALVŲ IR VĖJO“  

VIRTUALIOS PARODOS  

„ŽVILGSNIS PRO RUDENIO LANGĄ“ 

 NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

STEAM gamtos stebėjimo projekto „Muzika spalvų ir vėjo“, virtualios kūrybinės – parodos 

„Žvilgsnis pro rudenio langą“  nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, kūrybinių darbų 

pateikimo, organizavimo ir vykdymo tvarką bei reikalavimus. 

2. Virtualų STEAM kūrybinį projektą - parodą organizuoja Kauno Šančių vaikų lopšelis – darželis. 

Koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui Kristina Dovidaitienė. Kūrybinį projektą – parodą 

rengia ir organizuoja mokytojos - metodininkės Felicija Šlipaitienė ir Virginija Krukonienė. 

3. Virtualaus kūrybinio projekto - parodos nuostatai skelbiami Kauno Šančių vaikų lopšelio-darželio 

tinklalapyje www.sanciudarzelis.lt, Facebook socialinio tinklalapio „Auklėtoja auklėtojai“ (idėjos, 

darbeliai, pamokėlių planai) grupės failuose. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. STEAM gamtos stebėjimo projekto „Muzika spalvų ir vėjo“, virtualios kūrybinės – parodos 

„Žvilgsnis pro rudenio langą“... tikslas – vienyti Respublikos ikimokyklines įstaigų bendruomenes, 

bendrai kūrybai. Skatinti ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikus stebėti, gerėtis, domėtis 

ir pažinti augalus mus supančioje aplinkoje, juos tyrinėjant bei kuriant darbelius įvairiomis 

meninėmis gamtos priemonėmis. 

5. Kūrybinio STEAM  projekto - parodos uždaviniai: 

5.1. Ugdyti vaikų kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą. 

5.2. Naudojant rudens gėrybes ir gamtinę medžiagą kurti STEAM kūrybinius darbelius parodai 

„Žvilgsnis pro rudenio langą“. 

5.3. Aktyvinti vaikų, tėvų ir pedagogų tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant bendro tikslo ir teigiamų 

emocijų.  

 

III. DALYVIAI 

 

6. Virtualiame kūrybiniame projekte - parodoje kviečiami dalyvauti Respublikos ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai kartu su pedagogais, tėvais, 

globėjais. 

 

 

http://www.sanciudarzelis.lt/


IV. REIKALAVIMAI  DARBAMS 

 

7. I projekto etapas „GAMTOS STEBĖJIMAI“ – ugdytiniai su pedagogais organizuoja išvykas – 

gamtos stebėjimus į parką, mišką, botanikos sodą, daržą ar pan. Išvykos metu ugdytiniai su 

pedagogais susipažįsta su augalija. Renka ir kaupia gamtinę medžiagą, įvairias rudens gėrybes 

STEAM kūrybinių darbų parodai „Žvilgsnis pro rudenio langą“.   

 

8. II projekto etapas „KŪRYBA“ – kūrybinio proceso metu savo sugalvotą „langą“ ugdytiniai kartu 

su pedagogais ar tėveliais komponuoja, puošia savo sukaupta gamtine medžiaga. Pro (jau papuoštą) 

pastatytą ar pakabintą „langą“ fiksuojami įvairūs rudens vaizdiniai. Nuotraukos keliamos į uždarą 

Facebook grupę pavadinimu „Žvilgsnis pro rudenio langą“. 

 

 

V. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

9. Kūrybinio projekto - parodos  organizatorius: Kauno Šančių vaikų lopšelis-darželis. 

Miglovaros g. 14. Kaunas, tel.  (8 37) 34 15 06, el. paštas: info@sanciudarzelis.lt 

10. Virtualaus kūrybinio projekto - parodos organizatorės: Kauno Šančių vaikų lopšelio-darželio 

mokytojos: Felicija Šlipaitienė, Virginija Krukonienė.  

11. Kūrybinio projekto - parodos trukmė: 2022 m. spalio 13 d. – lapkričio 9 d.  

12. Kūrybiniame projekte – parodoje dalyvaujantys pedagogai nuotraukas įkelia į specialiai projektui 

sukurtą Facebook grupę „Žvilgsnis pro rudenio langą “.  

13. Virš nuotraukos turi būti parašytas darželio pavadinimas, nurodytas kūrinio autorius arba grupė, 

mokytojo vardas ir pavardė.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Visiems kūrybinio projekto „Muzika spalvų ir vėjo“ - parodos ,,Žvilgsnis pro rudenio langą“ 

dalyviams bus įkelti padėkos raštai, pažymos. 

15. Pateikdamas darbus autorius tampa kūrybinio projekto - parodos dalyviu. 

16. Autorius, pateikdamas nuotraukas kūrybiniam projektui, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius 

ir yra gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti projektui. Už autorinių teisių 

pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

17. Darbų įkėlimas į specialiai projektui sukurtą grupę yra laikomas autorių sutikimu su šiomis 

sąlygomis. 

18. Kilus klausimams prašome kreiptis tel nr: 869917401 arba 861517202.  

 

VII. DARBŲ PAVYZDŽIAI 
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