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RESPUBLIKINIO VIRTUALAUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 
VAIKŲ, PEDAGOGŲ IR UGDYTINIŲ TĖVELIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTO 

„GLOBOKIME PAUKŠTELIUS ŽIEMĄ“ NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir ugdytinių šeimos narių 

Respublikinio virtualaus kūrybinių darbų projekto „Globokime paukštelius žiemą“ nuostatai 
reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką. 

2. Projekto organizatorius – Klaipėdos lopšelis-darželis „Pušaitė“, Debreceno g. 43, tel. (8-
46) 346246; el. pašto adresas sekretoriatas@pusaite.lt 

3. Projekto rengėjai – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Nijolė Lekavičienė, Gabija 
Naujokaitė. 

4. Projekto nuostatai skelbiami įstaigos internetinėje svetainėje www.pusaite.lt, socialinio 
tinklo „Facebook“ grupėje ,,Auklėtoja auklėtojai (idėjos darbeliai, pamokėlių planai)“ ir uždaroje 
„Facebook“ grupėje ,,Globokime paukštelius žiemą“.   

 

II SKYRIUS 
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
5. Tikslas – gilinti ir plėsti vaikų žinias apie žiemojančius paukščius, skatinti norą jiems 

padėti ir globoti sudėtingomis žiemos sąlygomis. 
6. Uždaviniai: 
6.1. supažindinti vaikus su žiemojančiais paukščiais (išvaizda, mityba, jų skleidžiamais 

garsais); 
6.2. formuoti rūpestingą požiūrį į paukščius, skatinti vaikus jiems padėti bei globoti; 
6.3. skatinti iniciatyvumą, kūrybiškumą, saviraišką bei puoselėti šiltą ryšį su gamta ir joje 

esančiais paukšteliais; 
6.4. skatinti išbandyti įvairias meninės raiškos priemones bei atlikimo technikas; 
6.5. bendradarbiauti su kitomis ikimokyklinio  ugdymo įstaigomis ir dalintis gerąja patirtimi.  

 
III SKYRIUS 
DALYVIAI 

 
7. Projekte kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, 

pedagogai ir ugdytinių tėveliai. 
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IV SKYRIUS 
PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 
8. Projekto dalyviai nufotografuoja įvairią veiklą, kurioje atsispindėtų projekto tema 

,,Globokime paukštelius žiemą“. Nuotraukos keliamos į uždarą „Facebook“ grupę ,,Globokime 
paukštelius žiemą“  https://www.facebook.com/groups/1559983344423902 

9.  Projekto darbus kelti nuo 2023 m. sausio 23 d. iki 2023 m. vasario 10 d.  
10. Prie kiekvieno darbo turi būti nurodytas veiklos pavadinimas, autoriaus vardas ir 

pavardė, grupės pavadinimas, amžius, pedagogo vardas ir pavardė, ugdymo įstaigos pavadinimas. 
11. Nuotraukose negali matytis dalyvių veidai.  
12. Projekto darbų skaičius neribojamas. 
13. Dalyvio anketą (1 priedas) siųsti el. paštais: nlekaviciene@gmail.com arba 

gabijanaujokaite14@gmail.com 
 

V SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
14. Autorius, pateikdamas nuotraukas projektui, tampa šio projekto dalyviu bei sutinka, kad 

pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintai ir be apribojimų naudojamos projekto sklaidos tikslais. 
14.1. Projekto dalyviams bus įteikti padėkos raštai bei pažymos, kurios bus išsiųstos jų 

nurodytu elektroniniu paštu. 
14.2. Nuotraukos autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių teisių 

pažeidimus. Pateikdamas nuotrauką, jis patvirtina, kad yra šių nuotraukų autorius. 
14.3. Papildomą informaciją teikia Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė” ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja Nijolė Lekavičienė, el. paštas: nlekaviciene@gmail.com, mokytoja Gabija 
Naujokaitė, el. paštas: gabijanaujokaite14@gmail.com 

 
________________________ 
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Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo įstaigų kūrybinių darbų nuotraukų parodos 
„Globokime paukštelius žiemą“ nuostatų  
1 priedas  

  
 

 DALYVIO ANKETA  

  
Ugdymo įstaigos pavadinimas     

  
Idėjos iniciatoriaus (-ių) 
vardas (-ai), pavardė (-ės)  

  

Dalyvių el. paštas   

  
 

________________________ 

 


