
PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ 

direktoriaus 2023 m. sausio 27 d. 

įsakymu Nr. V-24 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“  

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IR 

PEDAGOGŲ STEAM KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTO „PAVEIKSLAS LEDE‘‘ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ respublikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ir pedagogų STEAM kūrybinių darbų projekto „Paveikslas lede“ nuostatai 

reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Projektą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“, adresas  I. Simonaitytės g. 

26, Klaipėda, tel. +370 682 07 907, el. p., volungeleklaipeda@gmail.com , ekologinio projekto 

darbo grupė: priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Gedminienė, ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos Emilija Jocienė, Alma Rumšienė, Erika Liutinskienė, Reda Karčikienė, Vida 

Kuršaitienė. 

3. Projektą koordinuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė Renata 

Vasiliauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Ilona Gaidienė. 

4. Projekto nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė‘‘ puslapyje 

www.volungele.lt , Facebook grupėje „Auklėtoja auklėtojai“. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Projekto tikslas – skatinti pedagogus kūrybiškai integruoti patyriminio ugdymo veiklas į 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus programų ugdymo turinį, taikant STEAM veiklos 

metodą. 

6. Uždaviniai: 

6.1. skatinti vaikus tyrinėti, eksperimentuoti, kurti ir atrasti šalčio ir gamtinės medžiagos 

sukuriamą meną; 

6.2. visais pojūčiais lauke, grupėje – per tyriamąją, pažinimo, kūrybinę, fizinę veiklas – 

tyrinėti ir išsiaiškinti vandens ir ledo savybes; 

6.3. užfiksuoti smagiausias akimirkas, panaudojant planšetes, telefonus, fotoaparatus; 

6.4. plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimą 

respublikoje, dalijimąsi gerąja patirtimi. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

7. Projekto dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, 

pedagogai ir kiti bendruomenės nariai. 

 

IV SKYRIUS 

DALYVAVIMO TVARKA 

 

8. Projekto dalyviai kviečiami kurti paveikslus lede: 

8.1. pasitelkiant saviraišką, šaldyti sukurtus darbelius lede; 

mailto:volungeleklaipeda@gmail.com
../../../../Darbo/AppData/Local/Temp/www.volungele.lt


8.2. dalyviai fotografuoja savo kūrybinius darbelius ir pateikia kokybiškas nuotraukas (ne 

didesnės nei 5 megabaitų apimties ir JPG formatu); 

8.3. iš vienos ugdymo įstaigos siunčiamos 2-3 nuotraukos (pavyzdys – 2 priedas). 

8.4. nuotraukose kūrybiniai darbai pateikiami be dalyvių; 

8.5. kūrybinių darbų nuotraukos nuo 2023 m. vasario 1 d. iki vasario 28 d. siunčiamos el. 

p. adresu paveikslaslede@gmail.com (prisegant užpildytą dalyvio anketą 1 priedas). 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Už autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

10. Visiems projekto dalyviams į elektroninius paštus bus atsiųsti Klaipėdos lopšelio-

darželio ,,Volungėlė“ direktoriaus padėkos raštai, dalyvio pažymos ir sukurta vaizdo įrašų filmuota 

pateiktis. 

11. Projekto organizatoriai įsipareigoja neviešinti projekto dalyvių pateiktos asmeninės, 

kontaktinės informacijos. 

12. Iškilus klausimams projekto dalyviai gali kreiptis į priešmokyklinio ugdymo mokytoją 

Vilmą Gedminienę, mob. +370 6157 0966, el. p. paveikslaslede@gmail.com 

___________________ 
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 1 priedas 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO -DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“  

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IR 

PEDAGOGŲ STEAM KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTO „PAVEIKSLAS LEDE‘‘ 

DALYVIO ANKETA 

 

Įstaigos pavadinimas, adresas  

Ugdytinio vardas, pavardė / grupė / vaikų 

amžius 

 

Paruošusio pedagogo vardas, pavardė  

Pedagogo el. paštas  

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2 priedas 

 

___________________ 


