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RESPUBLIKINIO VIRTUALAUS IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO 

ĮSTAIGŲ VAIKŲ, TĖVŲ IR PEDAGOGŲ STEAM PROJEKTO 

 „AKMENUKŲ PAVEIKSLAI“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų 

STEAM projekto „Akmenukų paveikslai“ (toliau vadinama projektas) nuostatai reglamentuoja 

parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką. 

2. Vaikai yra smalsūs, nuolat besimokantys, turintys natūralų poreikį tyrinėti ir kurti. STEAM 

idėjos svarbios sudarant sąlygas vaikams geriau ir giliau pažinti pasaulį, fantazuoti, kurti ir 

klausinėti. Projektas „Akmenukų paveikslai“ skirtas išnaudoti vasaros teikiamas galimybes 

organizuojant veiklas gamtoje, lavinant vaizduotę, kūrybiškumą, estetinį suvokimą, smulkiąją 

motoriką, bei ugdant meilę gamtai. Pasirinkta tema vaikai eksperimentuoja, tyrinėja, analizuoja 

pasitelkdami į pagalbą gamtos ir matematikos mokslus, technologijas, inžineriją ir menus. 

3. Projekto nuostatai skelbiami internetinėje svetainėje www.vilniauskodelciukas.lt, įstaigos 

Facebook paskyroje ir Facebook grupėse „Auklėtoja auklėtojai“, „Auklėtojų kambarys“, 

„Akmenukų paveikslai“. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Projekto tikslas– suteikti galimybę vaikams išgyventi  kūrybos džiaugsmą projektuojant ir 

formuojant įvairias kompozicijas  iš akmenukų. 

5. Projekto uždaviniai: 

5.1 Sužadinti vaikų atradimo ir pažinimo džiaugsmą, sudarant sąlygas vaikams domėtis STEAM 

veikla, ugdyti vaikų kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą, meninius gebėjimus. 

http://www.vilniauskodelciukas.lt/


5.2 Išgyventi kūrybinį džiaugsmą, teigiamas emocijas, kuriant ir atrandant naujas meninės 

veiklos priemones. 

5.3 Skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų narių bendravimą ir bendradarbiavimą bei dalintis 

gerąja patirtimi. 

 

III. DALYVIAI 

6. Projekte kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, jų mokytojai ir 

tėveliai. 

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

7. Projektą organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“, Laisvės pr. 59, tel. (85) 241 3988 

8. Projekto koordinatorės – direktorė Daiva Gudelevičienė, pavaduotoja ugdymui Aušra Kimutytė 

– Kulbokienė. Parodos organizatoriai ir rengėjai – ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Jolita 

Vilčinskaitė – Druskienė, Kristina Chorocejienė, Žydrė Bojarūnienė, Ingrida Gražienė, Diana 

Chadzevičienė. 

9. Projekto dalyviai dėlioja paveikslus iš akmenėlių. Juose vaizduoja augalus, gyvūnus, žmones ir 

kt.. 

10. Dalyviai fotografuoja paveikslus ir kokybiškas nuotraukas su darželio pavadinimu, dalyvių 

vardu ir pavarde kelia į šiam projektui sukurtą internetinę  facebook grupę „Akmenukų 

paveikslai“ iki 2021 m. rugpjūčio 15 d. 

11. Dalyvių darbai bus eksponuojami facebook grupėje „Akmenukų paveikslai“ iki 2021 m. spalio 

31 d. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12. Projekto dalyviams bus parengtos Vilniaus lopšelio – darželio „Kodėlčiukas“ direktorės 

padėkos, pažymos patvirtinančios apie dalyvavimą projekte. Padėkos ir pažyma bus įkeltos į 

facebook grupę „Akmenukų paveikslai“. 

13. Organizatoriai pasilieka teisę projekto metu atsiųstus darbus naudoti neatlygintinai, viešai 

publikuoti. 

14. Dalyviai pateikę darbus projektui, sutinka su visomis sąlygomis. 

15. Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu akmenuku.paveikslai@gmail.com  

 

mailto:akmenuku.paveikslai@gmail.com

