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IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ 

VIRTUALIOS RESPUBLIKINĖS IDĖJŲ MUGĖS 

„LAUKO ERDVĖ EKSPERIMENTAMS“   

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiuolaikiniai vaikai visame pasaulyje tampa vis sėslesni. Su tuo siejamas ilgesnis laikas, 

praleidžiamas namuose prie ekranų, ir šeimos gyvenimo pokyčiai. Mokymasis lauke naudingas 

visiems, ypač vaikams. Tai geriausias būdas mokytis per atradimus, tyrinėjimus ir 

patyrimą, vaikams susipažįstant su supančia aplinka. O svarbiausia – buvimas lauke yra 

suprantamas kaip būtina vaiko sveikatos sąlyga. Šios erdvės tai būdas praplėsti vaikų akiratį, 

išeinant  iš įprastos aplinkos (grupių, klasių), tai puiki galimybė toms įstaigoms, kurios neturi 

sąlygų ar tinkamo biudžeto, rengti ekskursijas ar išvykas. Gerai suplanuota lauko erdvė, 

garantuojanti nepertraukiamą vidaus ir lauko ugdymą, svarbi kiekvienos įstaigos dalis, 

naudojama įvairiems užsiėmimams ir kiekvienu sezonu. Bet kuri lauko erdvė atitinka jūsų 

įstaigos aplinką ir poreikius, o tai reiškia, kad tik nuo jūsų priklauso, kokį stilių pasirinksite, 

kokius resursus naudosite. Kviečiame dalintis, kaip išnaudojate visas esamas lauko sąlygas, 

savo ugdymą lauke paverčiate ne tik smagia veikla, bet ir nauda, kad vaikai išnaudotų visas 

savo galimybes. 

2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų virtualios respublikinės idėjų mugės 

lauko erdvėms įkurti „Lauko erdvė eksperimentams“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslą ir 

uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo sąlygas, organizavimo tvarką.  
3. Virtualią idėjų mugę organizuoja Pelėdnagių darželis  ,,Dobiliukas“ Adresas: V. Koncevičiaus 

g. 7, Pelėdnagių k., LT-58164 Kėdainių r. sav. tel. +37034767619; el. paštas: 

m.d.dobiliukas@gmail.com  
4. Idėjų mugės iniciatoriai – Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos Pelėdnagių 

,,Dobiliuko“ skyriaus vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Urbštonavičė, skyriaus 

vedėja Aušra Kaciucevičienė. 
 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – skatinti domėtis bei rūpintis vaikų saugia, kūrybinga ir įdomia veikla lauke, kurti 

edukacines erdves ir dalintis įkurtų lauko erdvių idėjomis. 

6..  Uždaviniai: 

6.1. Skatinti mokytojus inicijuoti STEAM veiklas lauke. 

6.2. Siekti įprastas kasdienes veiklas, dažniausiai atliekamas grupėje, perkelti į darželio kiemą.  

6.3. Naudoti kuo daugiau turimų, naujai atrastų priemonių, pritaikant jas naujose erdvėse. 

6.4. Kurti patrauklias, funkcionalias lauko erdves, kuriose vaikai saugiau veiktų be didelio 

mokytojų įsitraukimo. 
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6.5. Skatinti respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

III SKYRIUS 

DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

 

7. Idėjų  mugės dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai. 

8. Veiklas ar lauko erdvių idėjas užfiksuoti nuotraukose. 

9. Idėjas trumpai aprašyti. (Priedas Nr.1). 

10. Iki gegužės 27 d. skaitmenines nuotraukas (1-2) ir idėjos aprašymą (Priedas Nr.1) siųsti el. 

paštu: m.d.dobiliukas@gmail.com  

 

IV SKYRIUS 

 VIRTUALIOS IDĖJŲ  MUGĖS  ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

11. Įdėjų mugė organizuojama nuo  2022 m. balandžio  11  d. iki gegužės 27 d.  

12. Vaizdinė medžiaga bus talpinama Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos internetinėje 

svetainėje  https://www.labunavosmokykla.lt/ 

13. Visiems dalyviams registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųsti Kėdainių r. 

Labūnavos pagrindinės mokyklos padėkos. 

 

V SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Idėjų mugės dalyvis pateikdamas nuotrauką, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir yra 

gavęs (jei nuotraukoje matomas vaikas) tėvų/ globėjų sutikimą šią nuotrauką publikuoti. Už 

autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

15. Nuotraukų su idėjų aprašymais atsiuntimas organizatoriams, laikomas autorių sutikimu su 

aukščiau išvardintomis sąlygomis. 

16. Idėjų  organizatorius pasilieka teisę gautą medžiagą publikuoti pedagoginio pobūdžio 

leidiniuose bei tinklapiuose apie tai neinformavus autoriaus. 

17. Iškilus klausimams projekto dalyviai gali kreiptis į ikimokyklinio ugdymo mokytoją Liną tel. 

+37065464614, el. p. liniux2@hotmail.com, skyriaus vedėją Aušrą tel. +37061260871, el. 

ausra.kaciuceviciene@gmail.com  

___________________________ 
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Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

 virtualios respublikinės idėjų mugės  

„Lauko erdvė eksperimentams“ 

nuostatų priedas Nr. 1 

 

 

DALYVIO KORTELĖ 

 

 

 

Įstaigos pavadinimas  

Mokytojo vardas , pavardė, pareigos  

Įkurtos erdvės pavadinimas  

Naudojamos priemonės  

Veiklos turinys  


