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KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,PUMPURĖLIS“ 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  

UGDYMO ĮSTAIGŲ    PROJEKTO  

,,STEAM DIENELĖ MANO DARŽELYJE“ 

NUOSTATAI 
 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

2020 m. liepos 1 – rugpjūčio 25 d. 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų projekto 

„STEAM dienelė mano darželyje“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų 

pateikimo ir projekto organizavimo tvarką. 

2. Projektas skirtas išnaudoti vasaros teikiamas galimybes organizuojant pažintines, 

patyrimines veiklas gamtoje, ugdant vaikų sakytinės, rašytinės kalbos, skaičiavimo, matavimo, 

tyrinėjimo ir eksperimentavimo gebėjimus. 

3. Projektą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Pumpurėlis“ įsikūręs adresu –        

Žardininkų g. 19,  LT-94240, Klaipėda, tel. 8 46 34 59-14. 

4. Projekto iniciatorė – Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“ direktorės pavaduotoja 

ugdymui  atliekanti įstaigos vadovo funkcijas Asta Levanienė, organizatorės – ikimokyklinio ugdymo 

pedagogės Alina Juškienė, Jolanta Kleibienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Dalia Armanavičienė. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Projekto tikslas – kūrybiškai įgyvendinti ir skleisti STEAM idėjas. 

6. Projekto uždaviniai – sudaryti vaikams sąlygas ugdytis kūrybiškumo, tyrinėjimo, 

skaičiavimo, problemų sprendimo ir kt. gebėjimus; 

                6.1. Kurti, eksperimentuoti, tyrinėti specialiai paruoštose ar kūrybiškai pritaikytose erdvėse; 

                6.2. Skleisti gerąją patirtį, skatinti bendradarbiavimą tarp ikimokyklinių įstaigų. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

 

7. Projekte kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų pedagogai. 

8. Reikalavimai projekte dalyvaujantiems darbams: 



8.1. pristatyti 1-3 skaitmenines fotografijas arba 1-3 fotografijų koliažus kur atsispindėtų vaikų 

patyriminė, eksperimentinė, meninė, pažintinė veikla gamtoje; 

8.2. projektui siunčiamos skaitmeninės nuotraukos, nuotraukų koliažai ir anketa (1 priedas). 

Nuotraukoje ar nuotraukų koliaže užrašomas veiklos pavadinimas; 

8.3. visų siunčiamų fotografijų ir nuotraukų koliažų dydis neturi viršyti 6 MB, formatas – 

PDF. 

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Skaitmenines nuotraukas, nuotraukų koliažus ir dalyvio anketą siųsti iki 2020 rugpjūčio 

25 d. el. paštu l.d.pumpurelis@gmail.com 

10. Projekto paroda vyks 2020 m. rugsėjo 15 – rugsėjo 30 dienomis Klaipėdos lopšelio-

darželio ,,Pumpurėlis“ interneto svetainėje www.pumpurelis.lt  ir lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“ 

facebook paskyroje. 

11. Visiems projekto dalyviams bus išsiųstos  elektroniniu paštu pažymos apie dalyvavimą 

parodoje. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Pateikdamas fotografijas, jų koliažus autorius tampa projekto dalyviu.  

13. Projekto organizatoriai turi teisę dalyvių fotografijas, jų koliažus publikuoti Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ interneto svetainėje www.pumpurelis.lt, lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ 

facebook paskyroje ar panaudoti kitiems STEAM veiklą populiarinantiems tikslams.  

14. Autorius, pateikdamas nuotrauką projektui  patvirtina, kad yra šios nuotraukos ar 

nuotraukų koliažo autorius ir yra gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką ar nuotraukų 

koliažą pateikti projektui. Už autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys.  

 

                               _____________________________________________ 
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                                                                                                                                       Priedas Nr.1 

 

 

 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ PROJEKTO 

„STEAM DIENELĖ MANO DARŽELYJE“ 

 

 ANKETA 
 

 

Ugdymo 

įstaigos 

pavadinimas 

Pedagogo vardas, pavardė, 

pareigos el. paštas, tel. numeris 

Vaiko vardas, pavardė, 

(grupės pavadinimas), 

amžius 

Veiklos 

pavadinimas, 

trumpas veiklos 

aprašymas ( apie 

20 sakinių) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 



                                                                                                                                          Priedas Nr.2 

 

 

 

 

PATEIKTIES PAVYZDYS 

           

 

 

                       
                               Klaipėdos lopšelis-darželis „Pumpurėlis“. Veikla „Paveikslai iš gamtos“ 


