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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

PROJEKTO „VAIKŲ ATRADIMAI DARŽELYJE“ 

 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Vaikų atradimai 

darželyje“ (toliau – Projektas) nuostatai nustato projekto tikslą ir uždavinius, dalyvius, projekto 

organizavimą, projekto įgyvendinimą, apdovanojimus. 

2. Projekto organizatoriai – Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“ (toliau – Organizatoriai). 

3. Įstaigos adresas: Mindaugo g. 20, 57457 Kėdainiai. 

4. Įstaigos telefonas: (8 347) 61 687. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Projekto tikslas – organizuoti vaikų eksperimentinę veiklą, siekiant sužadinti ugdytinių 

smalsumą, norą tyrinėti, pažinti ir atrasti. 

6. Uždaviniai: 

6.1. Organizuoti įstaigoje įvairius eksperimentus, bandymus ir atradimus pasitelkiant įvairias 

eksperimentines ar buitines priemones, taip pat gamtines bei antrines žaliavas. 

6.2. Supažindinti vaikus su saugaus elgesio taisyklėmis kuomet naudojame pavojingas 

medžiagas ar įrankius eksperimentams vykdyti. 

6.3. Skatinti vaikus diskutuoti, reflektuoti apie organizuojamos veiklos procesą bei gautą 

rezultatą. 

6.4. Sudaryti sąlygas vaikams atrasti tai kas jiems yra nauja, neįprasta, būnant patiems aktyviais 

organizuojamos veiklos dalyviais. 

6.5. Plėtoti bendradarbiavimą tarp projekto dalyvių dalinantis gerąja patirtimi organizuojant 

eksperimentinę vaikų veiklą darželiuose. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

7. Projekte kviečiami dalyvauti visų Respublikinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai ir pedagogai. 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS 

 

8. Projekto pradžia 2021 m. spalio 1 d., pabaiga – 2021 m. spalio 29 d. 



9. Norintys dalyvauti Projekte, užpildo dalyvio anketą (1 priedas) ir iki 2021-10-15 atsiunčia ją 

el. p. konfpuriena@gmail.com. Laiško tema – Vaikų atradimai darželyje. 

10. Projekto koordinatorius – mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 

Greta Stundžienė, tel. 8 634 30 373. 

 

V SKYRIUS 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS 

 

11. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai organizuoja eksperimentinę 

vaikų veiklą pasitelkiant įvairias priemones ir medžiagas. 

12. Pagal pateiktą šabloną (2 priedas) aprašo eksperimento ar atradimo veiklos metu naudotas 

priemones, veiklos eigą ir gautus rezultatus. Vykdomą veiklą svarbu įamžinti ir kartu į veiklos 

aprašymą įkelti 2–4 kokybiškas nuotraukas be vaikų veidų. 

13. Įgyvendintos veiklos aprašymą (-us) pagal pateiktą šabloną (2 priedas) siųskite el. p. 

konfpuriena@gmail.com iki 2021 m. spalio 29 d. 

14. Projekto metu gauti aprašymai su vaikų eksperimentais ir atradimais ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigose bus sudėti į vieną bendrą metodinį el. leidinį, kuriuo bus pasidalinta 

su visais projekto dalyviais 2021 m. lapkričio–gruodžio mėn. 

 

VI SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

15. Projekte dalyvavusios įstaigoms ir pedagogams bus išsiųstos Kėdainių lopšelio-darželio 

„Puriena“ padėkos pateiktu elektroniniu paštu. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Projekto organizatorius pasilieka teisę atsiųstas nuotraukas ir aprašus publikuoti viešai 

(nurodant autorines teises naudoti įstaigos internetinėje svetainėje, spaudoje, internetinėje erdvėje), 

keisti ar papildyti Projekto nuostatus. 

17. Įsipareigojama neviešinti projekto dalyvių pateiktos asmeninės, kontaktinės informacijos. 

18. Kilus klausimams arba dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis tel. 8 634 30 373 į 

Gretą Stundžienę bei el. p. konfpuriena@gmail.com. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų projekto „Vaikų atradimai darželyje“ 

1 priedas  

 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

PROJEKTO „VAIKŲ ATRADIMAI DARŽELYJE“ 

 

Dalyvio anketa 

 

 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

Grupės pavadinimas 

(vaikų amžius) 

 

Pedagogas (vardas, 

pavardė, kvalifikacinė 

kategorija) 

 

Kontaktai 

(el. p., telefono nr.) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų projekto „Vaikų atradimai darželyje“ 

2 priedas 

 

ĮGYVENDINTOS VEIKLOS PAVADINIMAS 

 

 

VAIKŲ AMŽIUS: 

 

 

PRIEMONĖS: 

 

 

 

VEIKLOS EIGA: 

 

 

 

REZULTATAS: 

 

VIETA NUOTRAUKOMS (2-4 FOTO) 


