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NUOSTATAI 

AKTUALUMAS 

Kiekvienais metais, kovo 20 ir 22 dienomis, visame pasaulyje švenčiama Vandens diena ir Žemės 

diena. Projekto – parodos tikslas: ugdyti gamtosauginę kompetenciją, skatinti saugoti gamtos resursus ir 

sąmoningai juos naudoti.  

Vanduo yra gyvybės lopšys Žemėje. Jis ypatingas tuo, kad atveria vandenynų paslaptis, 

bylojančias apie nenutrūkstamą vandens judėjimą Žemėje, be kurio neįmanomas joks gyvybės 

pasireiškimas. Jis nepakeičiamas žmogaus kasdienybėje. Pramonės, žemės ūkio įmonių veikla, 

neįsivaizduojama be vandens. Vanduo reikalingas visiems: žmonėms, gyvūnams, augalams.  

Artėjant šiai dienai, siekiame atkreipti dėmesį į tai, kaip mes galime prisidėti prie šių, 

nepakartojamų išteklių tausojimo.  

Siūlome su vaikais, dar kartą aptarti vandens naudą žmogui, gyvūnams, gamtai. Kiekvieno iš 

mūsų maži darbai gali prisidėti prie gamtosaugos, padėti tausoti šį nepaprastai vertingą žemės išteklių. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, pedagogų, tėvų bendruomenės projekto 

– parodos ,,ŽINOK – KIEKVIENAME LAŠE GYVYBĖ BUNDA“ (toliau Paroda) nuostatai 

reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką. 

1.2. Projekto – parodos darbo grupė Kauno lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos Laima Motiejūnienė, Audronė Jurevičienė, Jurgita Stirbienė, Aušrinė Karpavičiūtė - 

Korickienė, Joana Tėvelytė, Lijana Neverauskienė. Parodą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Rasa Ratkevičienė. 

 



II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas: 

Ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą, idėjų generavimą bei 

aplinkosaugą, pasitelkiant STEAM ugdymo(si) metodus (mokslą, tyrinėjimus, eksperimentus, kita), 

inovatyviais ir netradiciniais būdais. 

 

Uždaviniai: 

2.1.  Inicijuoti ir organizuoti pažintines veiklas, kurios skatintų vaikus tyrinėti, pažinti žemės resursus,    

ekologines žemės problemas. 

2.2. Į ugdymo(si) procesą integruoti STEAM veiklas, išbandant įvairias kūrybines technikas, 

eksperimentuojant. 

2.3. Sudaryti sąlygas vaikams ieškoti informacijos įvairiose šaltiniuose. 

2.4. Paskatinti atsiskleisti vaikų emocijoms ir išradingumui. 

2.5. Formuoti vaikų suvokimą ir savimonę apie Žemės, Vandens tausojimą ir išsaugojimą. 

2.6. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, tėvais, kolegomis, dalinantis gerąja darbo 

patirtimi STEAM ugdymo srityje. 

 

III. PARODOS ORGANIZAVIMO IR DARBŲ PATEIKIMO TVARKA 

 

Projekto plėtojimo laikas nuo 2022 m. kovo 7 d. iki 2022 m. kovo 31 d. 

1 etapas: Vanduo – visko pradžia ir gyvybė. O kaip kalba vanduo, kokius garsus jis skleidžia? Idėjos 

veiklai: grupėje, namuose tyrinėdami ir eksperimentuodami su vandeniu, klausykite, kokius garsus 

girdite? Nufilmuokite labiausia patikusį garsą (trukmė iki1 min.). Video medžiagą atsiųskite Jurgitai el. 

paštu jstirbiene@gmail.com iki 22.03.15 d. Iš Jūsų atsiųstos medžiagos bus sukurtas filmas „Vandens 

garsai“ ir patalpintas į mūsų el. darželio svetainę https://vaivorykste.kaunas.lm.lt/. 

 

2 etapas: Vaikų – tėvų – pedagogų kūrybinių darbų paroda „Jei vanduo švarus – gyvenu ramus“. Paroda 

vyks nuo 2022 m. kovo 7 d. dailės studijoje prie „vandenyno sienos“. 

3.1. Plėtoti temą: Kas vandenyje gyvena? Idėjos veiklai: žuvys, žinduoliai, moliuskai, vėžiagyviai, kt., 

kuo jie minta? Kur slepiasi nuo pavojaus? Kokią įtaką vandens telkiniams daro neatsakingas 

žmogaus elgesys? Kita. 

3.2.  Naudojant antrines, gamtines, kitas medžiagas, kurti vandens gyventojus. Plėtojant STEAM 

organizuoti veiklas skirtas „Vandens“, „Žemės“ dienoms paminėti. 
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3 etapas: Vaikų – tėvų – pedagogų kūrybinių  darbų paroda ,,Padėti tikrai visiems galiu, kad Žemė bustų 

pamažu“. 

3.3.  Pagrindinis akcentas – laistytuvas. Projekto – parodos dalyviai savarankiškai pasirenka projekto 

plėtojimo idėjas ir veiklas, kūrybinio erdvinio darbo atlikimo techniką, plėtojant STEAM. 

Laistytuvą  papildyti bundančios gamtos simboliais. 

3.4.  Paroda (laistytuvai) bus eksponuojama Kauno lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė“ edukacinėje 

erdvėje – šiltnamyje. 

3.5.  Sukurtą kompoziciją Laistytuve su užrašu, nurodant: įstaigos, grupės pavadinimą, dalyvio 

vardą/pavardę) nunešti į šiltnamį. 

 

4 etapas: Eksperimentai su vandeniu. Grupės mokytojai su vaikais atlieka įvairius eksperimentus su 

vandeniu ir vieną labiausiai patikusį, pasisekusį nufotografuoja. Nuotraukas su trumpu bandymo 

eksperimento aprašu atsiųsti Laimai pumyte0@gmail.com iki 22.03.18 d. Iš Jūsų atsiųstų foto bus 

sukurtas filmas ir patalpintas mūsų darželio svetainėje  https://vaivorykste.kaunas.lm.lt/ 

 

5 etapas: Projekto užbaigimas. Veikla kieme 2022 m. kovo 31 d. 10.30 val. 

3.6. Kiekviena grupė parengia sveikinimą žemei (ne ilgesnį kaip 3 min.). Tai gali būti eilėraštis, 

dainelė, šokis, palinkėjimas, žaidimas, kt. Galima jungtis po dvi grupes. 

3.7. Pageidautina, kad vaikai turėtų kokį aprangos akcentą susijusį su žeme, vandeniu, pavasariu. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

4.1.    Darbai turi atlikti parodos nuostatus.  

4.2.    Pateikdamas darbus parodai autorius tampa parodos dalyviu. 

4.3.   Organizatoriai pasilieka teisę parodos ir renginio metu fotografuoti kūrybinius darbus, naudoti 

neatlygintinai, viešai publikuoti. 

4.4.   Parodos organizatoriai pasilieka teisę parodos dalyvių darbus, vardus ir pavardes skelbti Kauno 

lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė“ internetinėje svetainėje https://vaivorykste.kaunas.lm.lt 

4.5.   Visiems parodos dalyviams bus išsiųsti Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“  padėkos raštai. 

4.6.  Kilus klausimams dėl projekto ir parodos, kreiptis į Laimą Motiejūnienę, Audronę Jurevičienę, 

Jurgitą Stirbienę. 
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