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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ 

AUGALŲ AUGINIMO STEAM PROJEKTO 

„KĄ AUGINSIME? GĖLYTĘ AR DARŽOVĘ?“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų STEAM  projekto „Ką 

auginsime? Gėlytę ir daržovę?“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja projekto tikslą, 

uždavinius, vykdymo laiką, dalyvius, darbų pateikimo, organizavimo ir apdovanojimo tvarką. 

2. Projekto organizatoriai: Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“ direktorė Antanina 

Šereivienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Mačernienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Donata Apanavičiūtė. 

3. Projektas vyks 2022 m. kovo 28 d. – gegužės 23 d. 

4. Projekto kontaktinis asmuo: Donata Apanavičiūtė el. paštas donatosprojektai@gmail.com    

5. Informacija apie akciją ir nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ 

interneto svetainėje www.klziogelis.lt.  

 

II SKYRIUS  

 PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Projekto tikslas – ugdyti domėjimąsi augalais, jų priežiūra, propaguojant ekologinį požiūrį, 

pagarbą gamtai, ugdant kritinį mąstymą. 

7. Uždaviniai: 

7.1. gilinti vaikų žinias apie augalus,  jų priežiūrą per vaiko patirtį; 

7.2. auginti įvairius augalus grupėje vykdant stebėjimus, tyrinėjimą, analizuojant augalo 

augimą;  

7.3. tobulinti probleminio mąstymo kompetencijas; 

7.4. supažindinti su augalo gyvenimu ciklu nuo sėklos iki žiedo; 

7.5. ugdyti atsakingumo, darbštumo, pareigingumo jausmą; 

7.6. aktyvinti pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

III SKYRIUS 

PARODOS DALYVIAI 

 

8. Projekto dalyviai: Lietuvos Respublikos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

bendruomenės: ugdytiniai, mokytojai, ugdytinių tėvai.  Dalyvių skaičius neribojamas. 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 
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9. Projekto eiga:  

I etapas. Idėjų generavimas. Kovo mėnesį dalyviai tariasi, ką sodins (pvz. gėlės, prieskoninės 

žolelės, daržovės ar kt.). Pasirenka ir įsigyja planuojamų sėti augalo sėklų. Su vaikais tyrinėja įvairias 

sėklas, jų dydį, spalvą, formą. Kelia hipotezes kas gali išaugti iš tyrinėjamų sėklų. Domisi, kokių 

reikia augalui sąlygų, kad sėkmingai užaugtų, kokios sąlygos nulemtų augalo žūtį ir kt.  

II etapas. Balandžio-gegužės mėn. projekto dalyviai augalus sėja, sodina, daigina, persodina, 

stebi, prižiūri. Supažįsta su augalo gyvenimu ciklu nuo sėklos iki žiedo. Per patirtinį ugdymą 

analizuoja augalo savybes, išvaizdą ir kt. Pasakoja, samprotauja apie augmenijos, gamtos naudą 

žmogaus gyvenimui. Vertina, analizuoja, diskutuoja su draugais ekologiniais klausimais. Dalijasi 

patirtimi,  pareigomis prižiūrint augančius augalus.  

III etapas. Augalo augimo proceso stebėjimas.  Augalo tyrinėjimas. Išaugintų grupėje augalų 

palyginimas. Su vaikais aiškinamės, samprotaujame, kodėl augalai pasodinti vienu metu skirtingai 

auga ir pan. Ekologinių nuostatų formavimas. Išauginto augalo trumpas aprašymas pagal duotus 

klausimus bei nuotraukų siuntimas. Prašome atsakyti į klausimus: 

1. Kodėl mes auginome šį augalą?  

2. Kur jį panaudosime? Vaikų mintys.   

10. Jūsų atsiųstas nuotraukas ir aprašymą talpinsime virtualioje knygoje, kurią galėsite rasti 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ internetinėje svetainėje: https://www.klziogelis.lt/. 

11. Darbų pateikimas: 

11.1. atsiųsti 3-4 nuotraukų koliažą nuo 2022 m. gegužės 9 d. iki 2022 m. gegužės 23 d. el. 

paštu donatosprojektai@gmail.com 

11.2. atsiųsti trumpą aprašymą į pateiktus klausimus.  Kodėl mes auginome šį augalą?  Kur jį 

panaudosime? Vaikų mintys.   

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Autorius, pateikdamas nuotraukas projektui, patvirtina, kad yra jų autorius ir yra gavęs joje 

esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti projektui. Už autorinių teisių pažeidimus atsako 

nuotraukas pateikę asmenys. 

13. Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstas nuotraukas naudoti viešinimui (maketuoti, 

eksponuoti virtualioje aplinkoje ir pan.),  nurodant autorines teises. 

14. Fotonuotraukų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su projekto 

sąlygomis. 

15. Dalyviai, atsiuntę nuotraukų koliažus parodai, gaus pažymas ir padėkas jūsų nurodytais el. 

pašto adresais.  
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