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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VIRTUALAUS STEAM PROJEKTO 

 ,,ŠIMTAS ZUIKIŲ SUSIRINKO, NET ŽALIA GIRELĖ LINKO“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projekto - ,,Šimtas zuikių 

susirinko, net žalia girelė linko“ nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo 

ir organizavimo tvarką. 

2. Projekto aktualumas. Velykos - pavasario pabudimo iš žiemos miego šventė.  Bundančios gamtos 

jėgą simbolizavo neįtikėtinai vislus gyvūnas - kiškis. Kaip ir kiaušinis - visko pradžios, gyvybės ir 

pilnatvės simbolis. Stebuklingas gyvūnas įsivaizduotas dalinantis geriems vaikams kiaušinius ir 

paliekantis pilną šventinių kiaušinių lizdą. Įgyvendinant kūrybinius sumanymus STEAM idėjas, 

naudojant įvairias medžiagas, ieškoti netradicinių vaizdavimo priemonių, bei atlikimo technikų, 

Velykinio kiškio atvaizdavimui. 

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

Kaunas. Virtualios parodos koordinatorė Šančių lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ramona Kristina Dovidaitienė, projekto idėjos autorės lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Kristina Sakalė ir priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Gina 

Jurevičienė.  

4. Parodos nuostatai skelbiami Facebook paskyroje Auklėtoja auklėtojai  

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas – skatinti bendrystėje švęsti gražiausią pavasario šventę, ugdyti vaikų, pedagogų, tėvų 

kūrybiškumą ir saviraišką. 

 Uždaviniai    

- skatinti įgyvendinti kūrybines idėjas, fantazijas, kuriant velykinį kiškį; 

- lavinti meninį, estetinį skonį; 

- puoselėti Velykines tradicijas, papročius; 

- aktyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinių ir    priešmokyklinių 

ugdymo įstaigų; 

III. DALYVIAI 

6. STEAM projekte kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, pedagogai, tėvai ir šeimos nariai. 

 



IV. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

7. Projekto trukmė 2022 m. kovo 21d. – balandžio 19 d. 

8. Dalyviai STEAM veiklas (būdus, metodus, formas, priemones) pasirenka savarankiškai.  

9. Parodos nuotraukos arba nuotraukų koliažas, kuriame matytųsi atliekama STEAM veikla, keliama 

nuo kovo 21d. į FB grupę ,,Šimtas zuikių susirinko, net žalia girelė linko“. Būtina nurodyti įstaigos 

pavadinimą, miestą, grupės pavadinimą, pedagogo vardą ir pavardę bei darbo pavadinimą. 

Vėliau įkelti darbai nebus registruojami. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

10. Pedagogai gaus organizatorių parengtas pažymas ir padėkas apie dalyvavimą projekte, kurios bus 

patalpintos uždaroje Facebook socialinio tinklapio grupėje. 

Lai atbundančios gamtos džiaugsmas įsiverš į širdį ir  

įkvėps Jus naujiems darbams! 

Su artėjančiom šv. Velykom! 

 

 

 

 

 

 


