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Kauno lopšelio-darželio ,,Kūlverstukas“ 

Direktoriaus 2021 m. balandžio 19 d. 

įsakymu Nr. V-19 

 

KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS „KŪLVERSTUKAS“  

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

VIRTUALAUS PROJEKTO „SAULUTĖ MUS SUŠILDO“, SKIRTO SAULĖS DIENAI 

PAŽYMĖTI, NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių virtualaus 

projekto „Saulutė mus sušildo“ (toliau – virtualus projektas), skirto Saulės dienai pažymėti, 

nuostatai reglamentuoja projekto aktualumą, tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką ir 

reikalavimus darbams. 

2. Virtualaus projekto nuostatai skelbiami socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Auklėtoja 

auklėtojai“, Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ el. svetainėje www.kaunokulverstukas.lt 

 

II. PROJEKTO AKTUALUMAS 

 

3. Saulutė vėl nenuilstamai šviečia kviesdama keliauti į platų gamtos pasaulį, skleidžiant šilumą ir 

dalinant šypsenas. Saulė - tai šilumos ir šviesos spalva bei sveikatos, šeimos, meilės ir 

draugystės simbolis. Kodėl į gamtos pasaulį? Todėl, kad ypač dabar, susiklosčius tokioms 

aplinkybėms Lietuvoje, didesnė dalis vaikų pasaulį, gamtos grožį pažįsta iš knygelių, 

televizijos laidų, kompiuterinių žaidimų ir pan. Tokiu būdu iš vaikų atimama galimybė pajausti 

gamtos skleidžiamus kvapus, garsus, pamatyti spalvų formų įvairovę, mažėja galimybė 

ugdyti(-is) gamtojautą, gamtamokslinę kompetenciją. Vaikai iš prigimties tyrinėtojai, aktyviai 

ieškantys informacijos apie jį supančią aplinką. O šviečiant saulei taip ir norisi keliauti į lauką, 

džiaugtis saulės skleidžiama šiluma ir tyrinėti gamtą. 

 

III. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas - įtraukti vaikus į aktyvią veiklą tyrinėjant ir kuriant įvairius objektus panaudojant 

gamtines medžiagas. 

5. Uždaviniai:  

5.1. Ugdytis gamtamokslinę kompetenciją. 

http://www.kaunokulverstukas.lt/
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5.2. Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą, 

saviraišką ir išradingumą.  

5.3. Stiprinti mokytojų, vaikų bendravimą ir bendradarbiavimą, tinklaveikoje 

įgyvendinant kūrybines idėjas. 

5.4. Ugdytis estetinį suvokimą. 

 

IV. PROJEKTO ORGANIZATORIAI 

 

6. Virtualaus projekto koordinatorė - Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Asta Valaitė.  

7. Virtualų projektą organizuoja Kauno lopšelio – darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos Indrė Gintauskienė, Inga Arlauskienė ir Inga Mockienė.  

 

V. PROJEKTO DALYVIAI 

 

8. Virtualiame projekte kviečiami dalyvauti respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų ugdytiniai, tėvai ir pedagogai 

 

VI. PROJEKTO VYGDYMO  EIGA 

 

9. Projekto vykdymo laikotarpis 2021-04-20 – 2021-05-20 

10. Vaikai drauge su pedagogais stebi atbundančią gamtą, tyrinėja aplinką ir renka įvairią 

(pagaliukus, akmenukus, žolytes, lapelius, kankorėžius ir t.t.) gamtinę medžiagą, savo veiklas 

fotografuoja. Projekto etapai ir etapų laikotarpiai: 

10.1. Gamtinių medžiagų rinkimas (pagaliukus, akmenukus, žolytes, lapukus ir t.t.) (2021-

04-20- 2021-04-26); 

10.2. Gamtinių medžiagų rūšiavimas, skaičiavimas, tyrinėjimas, lyginamas tarpusavyje ir 

t.t. (2021-04-26 – 2021-04-30); 

10.3. Saulytės spindulėlių gaudymas veidrodėliu (saulės zuikučio pamatymas) (2021-04-30  

- 2021-05-07); 

10.4. Kūrybinių darbelių gaminimas iš gamtinių medžiagų lauko ir grupės aplinkoje (2021-

05-07 – 2021-05-14). 

10.5. Projekto rezultatų pristatymas vyks virtualioje google meet aplinkoje 2021m. gegužės 

20 d.; pradžia 10.00 val. Prisijungimo nuoroda kiekvienam projekto dalyviui bus išsiųsta 

gegužės 19 d. Gavę el. laišką su nuoroda, dalyviai patvirtina apie savo dalyvavimą 
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renginyje atsakydami „Taip“ į klausimą „Dalyvausite?“. Svarbu: negavę prisijungimo 

nuorodos, skambinkite tel. 860032908 mokytojai Ingai Arlauskienei. Renginio eiga: 

10.5.1. Organizatorių sveikinimo žodis projekto dalyviams –10.00 val. -10.05 val.  

10.5.2. Projekto dalyvių drauge atliekama dainelė apie saulutę. 

10.5.3. Projekto rezultatų trumpas pristatymas (iki 3 min.) kitiems projekto dalyviams  

10.05 val. – 10.45 val.  

10.5.4. Padėkos visiems projekto dalyviams 10.45 val.  – 10.50 val.. 

 

VII. DALYVAVIMO PROJEKTE TVARKA 

19. Pageidaujantys dalyvauti projekte pateikia užpildytą projekto dalyvio kortelę (žr. priedą Nr.1) 

el. paštu saulutemussusildo@gmail.com  iki 2021 m. balandžio 30 d.. 

20. Projekto etapų nuotraukos arba nuotraukų koliažai keliami į facebook grupę „Saulutė mus 

sušildo“ nuo 2021 m. gegužės 14 d. iki 2021 m. gegužės 17 d.  

21. Prie nuotraukų ar nuotraukų koliažo turi būti nurodytas ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas, el. paštų adresas ir dalyvavusių pedagogų vardai bei pavardės. Nuotraukose 

neturėtų matytis vaikų veidų. 

22. Projekto rezultatų sklaida vyks nuo 2021 m. gegužės 20 d. youtube.com platformoje filmuko 

formatu, prieigos nuoroda bus išsiųsta pedagogams el. paštu.  

23. Visi parodos dalyviai gaus organizatoriaus pažymas apie dalyvavimą projekte ir padėkas 

elektroniniu paštu (prašome nurodyti teisingą el. paštą). 

24. Išsamesnę informaciją dėl projekto organizavimo ir įgyvendinimo teikia mokytoja Inga 

Arlauskienė (tel. 860032908). 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Darbų autoriai, pateikdami nuotraukas arba nuotraukų koliažą, asmeninius duomenis (vardą bei 

pavardę) bei kontaktinę informaciją (el. pašto adresą) tampa virtualaus projekto dalyviais, bei 

sutinka, kad: 

25.1. Projektui pateiktos nuotraukos, nuotraukų koliažas gali būti neatlygintinai ir be 

apribojimų naudojamos parodos sklaidos tikslais;  

25.2. Nuotraukų, nuotraukų koliažo autoriai, pagal galiojančius teisės aktus, atsako už autorių 

teisių pažeidimus. Pateikdami kūrybinius darbų nuotraukas, nuotraukų koliažą projektui, 

jie patvirtina, kad yra šių nuotraukų, nuotraukų koliažo autoriai. 

___________________________________________________________________________ 

Nuostatus parengė: mokytojos Indrė Gintauskienė, Eglė Gruzdaitė 
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1 PRIEDAS 

KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS „KŪLVERSTUKAS“ RESPUBLIKINĖS 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VIRTUALAUS PROJEKTO 

„SAULUTĖ MUS SUŠILDO“ 

 

DALYVIO KORTELĖ 

PEDAGOGŲ VARDAI, PAVARDĖS  

UGDYMO ĮSTAIGOS IR GRUPĖS 
PAVADINIMAS 

 

KONTAKTINIS EL.PAŠTAS  

 


