
 

 

„Kiekvienas vaikas yra nepakartojama kūrybinė laboratorija su nežabota fantazija,  

kurios skrydis beribis ir nesuvaldomas.“ (K.Čiukovskis) 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

INOVATYVIŲ IDĖJŲ LAUKO ERDVĖSE PROJEKTO 

„KIEME ŠOKA VASARA“ 

NUOSTATAI 
  

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų inovatyvių idėjų lauko erdvėse 

projekto (toliau – projekto) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, 

darbų pateikimo ir organizavimo tvarką. 

2. Projektu „Kieme šoka vasara“ siekiama atskleisti ir parodyti kokia įdomi ir prasminga gali būti 

vaikų veikla lauke, įprastoje žaidimų aikštelėje.  

3. Projekto organizatorius – Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“, Gėlių g. 2a, LT-25114, Lentvaris, 

Trakų rajonas, tel. (8-528-28992); el. paštas silasdarzelis@gmail.com, auklėtos Irena 

Kraičinska, Renata Vladimirenko. 

4. Projekto nuostatai skelbiami Lentvario lopšelio –darželio „Šilas“ interneto svetainėje 

www.lentvariosilas.lt.  

  

II. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas - aktyvinti vaikų žaidybinę veiklą lauke, lavinti kūrybiškumą, pažintinius gebėjimus, 

patirti atradimo džiaugsmą.  

Uždaviniai: 

6.1. skatinti vaikų domėjimąsi artimiausia aplinka, gebėjimą sutelkti dėmesį, suvokimą, įsiminimą, 

samprotavimą, problemų sprendimą, kritišką mąstymą, taikant įvairius pažinimo būdus: stebėjimą, 

eksperimentavimą, modeliavimą, spontanišką kūrimą; 

6.2. patiriant judėjimo laisvę, padėti atsiskleisti kūrybiškumui ir saviraiškai, skatinti vaikų 

pasitikėjimą savimi; 

6.3. inovatyviomis idėjomis dalintis su projekte dalyvaujančiais pedagogais; 

PATVIRTINTA 

Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ 

direktoriaus   2018-04-05 

įsakymu Nr. V-28 

 

mailto:silas@zebra.lt
http://www.lentvariosilas.lt/


III. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

7. Projektas vyksta nuo 2018 birželio 1d. iki 2018 birželio 30d. 

8. Dalyvių registracija vyks iki 2018 m. gegužės 31d. Paraiška (priedas Nr. 1) pateikiama 

elektroniniu paštu renata_vlad@yahoo.com arba ivitkovska@yahoo.com.  

  

  

VI. REIKALAVIMAI PROJEKTO DALYVIAMS 

  

9. Kiekvienas pedagogas, dalyvaujantis projekte, fiksuoja veiklų akimirkas nuotraukose. 

10. Projekto dalyviai siunčia trumpus veiklų ar žaidimų aprašymus (5–6 sakiniai), nurodo veiklai 

reikalingas priemones ir 1-2 nuotraukas. Informacija pateikiama Word formatu. 

11. Medžiagą siunčia adresu: renata_vlad@yahoo.com arba  ivitkovska@yahoo.com. 

12.  Atkreipiame dėmesį, kad siųsdami projekto medžiagą jūs prisiimate atsakomybę už jos 

viešinimą (turėti tėvų sutikimą). 

13. Visi projekto dalyviai už dalyvavimą projekte gaus padėkas elektroniniu paštu. 

14. Dalyviams bus išsiųsta, sukaupta medžiaga su įdomiausiomis ir inovatyviausiomis idėjomis, 

kurias kiekvienas galės pritaikyti savo darbe. 

15. Projekto organizatoriai pasilieka teisę gautą medžiagą publikuoti darželio ir kituose 

tinklapiuose. 

 

 

KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI! 
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Priedas 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

INOVATYVIŲ IDĖJŲ LAUKO ERDVĖSE PROJEKTO 

„KIEME ŠOKA VASARA“ PARAIŠKA 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

Ugdymo įstaigos adresas, 

el. paštas 

 

Pedagogo vardas, pavardė 

 

 

Pedagogo el. paštas, 

telefono nr. 

 

 

 


