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RESPUBLIKINIO VAIKŲ, TĖVŲ IR PEDAGOGŲ PROJEKTO 

,,AŠ MYLIU ŽEMĘ“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Respublikinio vaikų, tėvų ir pedagogų projekto ,,Aš myliu Žemę“ (toliau – projektas) nuostatai 

reglamentuoja tikslą ir uždavinius, projekto organizavimo, dalyvių apdovanojimo tvarką. 

2. Projektą organizuoja Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

Liucija Kinderienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Audra Šereikienė. 

3. Parodos nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ internetiniame puslapyje 

www.klaipedoszilvitis.lt.  

 

II SKYRIUS 

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Projekto tikslas – pasitelkiant veiklas ir metodus, padėti vaikams pažinti, saugoti, gerbti, 

puoselėti žemę, formuoti vertybines nuostatas gamtos atžvilgiu, plėtoti vaikų kūrybinius gebėjimus, 

saviraišką. 

5. Projekto uždaviniai: 

5.1. Skatinti kasdienį gamtos  pažinimą stebint pokyčius aplinkoje. 

5.2. Natūralioje gamtinėje aplinkoje plėtoti emocinę, meninę, gamtamokslinę patirtį. 

5.3. Ugdyti gamtos vientisumo jausmą, formuoti ekologines nuostatos. 

5.4. Įtraukti ugdytinius, tėvus, pedagogus į patirtinį ugdymo procesą, vykdant gamtosaugos ugdymo 

veiklas. 

5.5. Įgyvendinti kūrybinius sumanymus, naudojant įvairias medžiagas, technikas ir menines 

priemones. 

5.6. Siekti glaudaus bendradarbiavimo tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 

 

III  SKYRIUS 

DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

 

6. Projekte kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikai, jų   

tėveliai, mokytojai. 

7. Kūrybinių darbų atlikimo techniką ir priemones dalyviai pasirenka savarankiškai. Gali būti 

naudojamos gamtinės medžiagos (šiaudai, džiovinti augalai, šakelės, kankorėžiai ir kt.), popierius, 

kartonas, audiniai, siūlai, folija bei įvairios antrinės žaliavos, tinkančios puošybai.   

 8. Atliktą darbą reikia nufotografuoti. 

9. Darbų nuotraukos turi būti geros kokybės. 

10.  Kūrybinių darbų nuotraukos arba nuotraukų koliažas įkeliamas į socialinio tinklo „Facebook“ 

uždarą grupę ,,AŠ MYLIU ŽEMĘ“.  

11. Būtina nurodyti įstaigos pavadinimą, miestą, grupės pavadinimą, pedagogo vardą, pavardę 

http://www.klaipedoszilvitis.lt/


 

12. Projekto trukmė: 2022 m. kovo 15 d. – 2022 m. balandžio 22 d.  

13. Padėka ir pažyma su dalyvių sąrašu, apie vykdytą projektą, bus įkelta uždaroje grupėje „AŠ 

MYLIU ŽEMĘ“, socialiniame tinklalapyje ,,Facebook“. 
 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Kūrybinių darbų įkėlimas į uždarą grupę ,,AŠ - ŽEMĖS VAIKAS“ socialiniame tinklalapyje 

,,Facebook“ laikoma autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

15. Už dalyvių sutikimą viešinti nuotraukas viešoje internetinėje erdvėje atsako nuotraukų siuntėjas 

ir dalyvaujanti parodoje įstaiga.  

16. Parodos koordinatorės: Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė Loreta  Žiliuvienė ir 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Fetingytė-Astrauskienė  info@klaipėdoszilvitis.lt, 

17. Iškilus klausimams, projekto dalyviai gali kreiptis į priešmokyklinio ugdymo mokytoją Liuciją 

Kinderienę, tel. +37060051817, el. p. liucija.kinderiene@klaipedoszilvitis.lt, ir ikimokyklinio 

ugdymo mokytoją Audrą Šereikienę, tel. +37060107238, el. p. 

audra.sereikiene@klaipedoszilvitis.lt. 

________________________________________________________ 
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