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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

GAMTOSAUGINIO STEAM PROJEKTO 

,,MOKAUSI BŪTI  ATSAKINGU IR MYLĖTI ŽEMĘ“ 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Aktualumas. Kovo 20 d. minima Pasaulinė Žemės diena. Balandžio 22 d. Tarptautinė motinos 

Žemės diena. Todėl šiuo laikotarpiu kviečiame respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigas kartu aktyvinti veiklas skirtas gamtosauginiam ugdymui, vesti žaliąsias pamokas, 

pristatyti ir aptarti aplinkos apsaugos problemas, jų sprendimo svarbą. Skatinti gamtos pažinimo 

siekį ir prisijungti prie mūsų organizuojamo projekto „Mokausi būti atsakingu ir mylėti Žemę“. 

STEAM veiklų įtraukimas padės kasdienę veiklą nukreipti problemų sprendimo linkme. 

Gamtosauginiu ugdymu siekime, kad ugdytiniai pajustų gamtos vientisumą ir harmoniją, kad 

suprastų neatsakingo vartojimo pasekmes, poveikį gamtai. Kad gamtos išsaugojimas tiesiogiai 

priklauso nuo aplinkosauginio mūsų visų išprusimo. Meilė gamtai išugdoma per pažinimą ir 

asmeninę patirtį. Kartu mes galime daug. 

2. Projekto „Mokausi būti atsakingu ir mylėti Žemę“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, 

uždavinius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką. 

3. Projektas skirtas gamtosaugos ir STEAM sričių gebėjimams lavinti. 

4. Projekto nuostatai skelbiami Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio darželio internetinėje svetainėje ir 

uždaroje grupėje „Mokausi būti atsakingu ir mylėti Žemę“ socialiniame tinklalapyje „Facebook“. 

5. Projektas vykdomas nuo 2022 m. kovo 20 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

6. Projekto tikslas – skatinti atsakingumą, meilę gamtai, tobulinti gamtosauginius įgūdžius, 

formuoti vertybines nuostatas pasitelkiant kūrybiškumą, STEAM veiklas. 

7. Projekto uždaviniai: 

7.1. Diskutuoti su vaikais apie gamtosaugines problemas ir ieškoti sprendimo būdų. 

7.2. Praktinėmis veiklomis ugdyti gamtosauginius įgūdžius.  

7.3. Sudaryti sąlygas vaikų kūrybiniams gebėjimams atsiskleisti. 

7.4. Siekti gerosios patirties sklaidos tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų. 

7.5. Įtvirtinti gamtosaugines nuostatas per bendradarbiavimą ir problemų sprendimą. 



III. PROJEKTO DALYVIAI 

8. Dalyviai –  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai, tėvai ir pedagogai. 

IV. ORGANIZAVIMO  TVARKA 

9. Projektą organizuoja – Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis darželis. Projekto sumanytoja ir 

koordinatorė -  ikimokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė Vaidutė Šumkauskienė tel. 

860228250 

10. Projekto darbo grupė – Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio darželio Ekologinė metodinė grupė. 

11. Projekto eiga: 

11.1. Projekto „Mokausi būti atsakingu ir mylėti Žemę“ dalyviai iki balandžio 20 d.: 

11.2. diskutuoja, kelia probleminius klausimus apie gamtosaugą, jos išsaugojimą. 

11.3. ieško atsakymų, problemų sprendimo būdų. 

11.4. pasitelkiant kūrybiškumą, STEAM sukuria kūrybinius darbelius, žaislus, (interjero puošybos 

elementus) iš antrinių žaliavų, su kuriais grupėje galėtų žaisti, naudoti ugdymo(si) procese. 

11.5. nuo kovo 30 iki balandžio 30 d. kelia vykdytų veiklų kaip galime saugoti Žemę ar  sukurtų 

kūrybinių darbų, žaislų,...,  nuotraukas į  uždarą grupę socialiniame tinklalapyje „Facebook“ 

„Mokausi būti atsakingu ir mylėti Žemę“ nuoroda 

https://www.facebook.com/groups/1156555281836784 

12. Įkeliant nuotraukas pateikia informaciją – miestas, įstaigos pavadinimas, pedagogo vardas ir 

pavardė, ugdytinio amžius, vardas ar ugdytinių grupės pavadinimas. 

13. Dalyvių darbai bus eksponuojami uždaroje grupėje „Mokausi būti atsakingu ir mylėti Žemę“ 

socialiniame tinklalapyje „Facebook“. https://www.facebook.com/groups/1156555281836784 

14. Dalyvis, pateikęs projektui nuotraukas, turi būti gavęs tėvų sutikimus, jei joje matosi vaikas (-

ai) ir atsako už pateiktą turinį. 

15. Nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų, naudojamos projekto sklaidos viešinimo 

tikslais. 

16. Autorių atstovaujantis asmuo (pedagogas, tėvas/globėjas), atsako už autorių teisių pažeidimus 

pagal galiojančius teisės aktus. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Projekto dalyviams bus parengtos Vilniaus ,,Žilvinėlio“ lopšelio darželio  direktoriaus padėkos 

ugdytiniams ir pedagogams ir įkeltos į uždarą grupę, socialiniame tinklalapyje „Facebook“. 

https://www.facebook.com/groups/1156555281836784 

18. Veiklų įkėlimas į uždarą grupę „Mokausi būti atsakingu ir mylėti Žemę“ socialiniame 

tinklalapyje „Facebook" laikomas autorių sutikimu su nuostatuose pateiktomis sąlygomis. 
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