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RESPUBLIKINIS 

 IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

EKOLOGINIO-PAŽINTINIO PROJEKTO 

„LESYKLĖLIŲ MIESTAI“ 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir mokytojų projekto 

„Lesyklėlių miestai” nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, organizavimą, veiklų 

pateikimo formą. 

2. Aktualumas. Kai ateina žiema ir žemę užkloja sniego patalas, paukšteliams pasidaro sunku 

susirasti maisto. Dažniausiai mažuosius gamtos gyventojus globoja geri žmonės, paberdami 

trupinėlių. Paukščių globa žiemą – tai ne vien malonumas jaustis atliekant gerą darbą, bet ir puiki 

galimybė iš arčiau pažinti patiems ir padėti pažinti vaikams mūsų krašte žiemoti pasiliekančius 

paukščius. Tačiau svarbiausia tai, kad paukščių lesinimas žiemą yra reali pagalba sparnuočiams 

išgyventi sunkųjį metų laiką. 

3. Projekto koordinatorė – Kauno lopšelio-darželio „Klausutis“ direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Laura Sakalauskaitė. 

4. Projekto organizatorės – Kauno lopšelio-darželio „Klausutis“ ikimokyklinio ugdymo vyr. 

mokytoja Birutė Pocienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Vilma Burokė, ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Nadežda Zalevskaja. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Tikslas: gilinti žinias apie paukštelių globą ir priežiūrą ugdant vaikų meilę ir jautrumą 

gamtai. 

6. Uždaviniai: 

6.1 organizuoti ir įgyvendinti veiklas, kurių metu vaikai bus supažindinti su žiemojančiais 

paukščiais. 

6.2 organizuoti ir įgyvendinti lesyklėlių gamybą iš antrinių, gamtą tausojančių žaliavų 

bendradarbiaujant su miesto mokytojomis, vaikais ir jų tėvais. 

6.3 organizuoti ir įgyvendinti akciją „Pamaitinkime paukštelius žiemą“ savo įstaigoje. 

6.4 stiprinti tarporganizacinės partnerystės ryšius. 

 

III. PROJEKTO DALYVIAI 

7. Projekto dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai, vaikai, 

tėvai ir darbuotojai. 

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

8. Kiekviena projekte dalyvaujanti įstaiga prisijungia prie projekto „Lesyklėlių miestai“ 

Facebook grupės: https://www.facebook.com/groups/294768052474258  

https://www.facebook.com/groups/294768052474258


9. Projekto metu sausio 10 – kovo 30 d. vyksta užduočių atlikimas, kuris užfiksuojamas 

nuotraukose ir pateikiamas bei patalpinamas Facebook projekto uždaroje grupėje. 

10. Projekto organizavimas: 

I etapas. Sausio 10–28 dienomis vaikai vaizdinės ir video medžiagos pagalba, supažindinami su 

Lietuvoje žiemojančiais paukšteliais – zyle, sniegena, geniu, šarka, žvirbliu, kėkštu ir kitais. 

10.1 Rekomenduojamos video medžiagos nuorodos: 

o Kuo maitinti paukštelius? 

https://www.youtube.com/watch?v=OxYn9flHXis  

o Žiemojantys Lietuvos paukščiai. Kėkštas lesykloje. 1 dalis  

              https://www.youtube.com/watch?v=t2axWK3OYMo 

o Žiemojantys Lietuvos paukščiai. Kėkštas ir zylės. 2 dalis 

            https://www.youtube.com/watch?v=j5XhWgB3H4E 

o Žiemojančių paukščių garsai 

https://www.youtube.com/watch?v=YDW2OpMjGwc 

o Kokie paukščiai lanko lesyklas? 

https://www.storyjumper.com/book/read/122147332 

10.2 II etapas. Sausio 31 – vasario 11 dienomis kūrybinės veikos organizavimas: lesyklėlės 

paukšteliams gaminimas įvairiomis technikomis, bendradarbiaujant su tėvais. Lesyklėlės 

gaminamos iš antrinių, gamtą tausojančių žaliavų. 

10.3. III etapas. Vasario 14 – kovo 30 dienomis organizuojama ir įgyvendinama akcija įstaigoje 

„Pamaitinkime paukštelius žiemą“, kurios metu kabinamos lesyklėlės, globojami paukšteliai. 

11. Projekto dalyviai dalinasi projekto veiklų akimirkomis Facebook platformos uždaroje grupėje 

„Lesyklėlių miestai“,  https://www.facebook.com/groups/294768052474258  

12. Kiekviena projekte dalyvaujanti įstaiga iki 2022 metų kovo 30 dienos uždaroje Facebook 

grupėje patalpina 1 nuotraukų koliažą atliekamų projekto užduočių akimirkų. Ant 

nuotraukų koliažo būtina užrašyti įstaigos pavadinimą. Keliant nuotraukų koliažus į 

Facebook uždarą grupę, būtina nurodyti įstaigos pavadinimą, grupę, pedagogo vardą 

ir pavardę (lietuviškomis raidėmis). 

13. Uždaroje Facebook grupėje bus patalpinta projekto rengėjų padėka. 

Projekto veikla organizuojama laikantis visų COVID-19 valdymo rekomendacijų. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Projekto nuotraukų koliažai bus publikuojami Kauno lopšelio-darželio „Klausutis“ 

tinklalapyje www.klausutis.lt ir Facebook paskyroje, todėl būtina pasirūpinti tėvų sutikimu 

dėl fotografavimo. 

15. Projekto nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Kauno lopšelio-darželio „Klausutis“ 

direktorius.  

16. Išsamesnę informaciją teikia Kauno lopšelio-darželio „Klausutis“ vyresnioji mokytoja 

Birutė Pocienė, birute1974@inbox.lt, tel. nr. +370 606 84289. 
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