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PATVIRTINTA 

Kauno lopšelio-darželio „Klausutis“ 

direktoriaus 2022 m. gruodžio 28 d. 
įsakymu Nr. V-97 

 

 

KAUNO ŠVIETIMO INOVACIJŲ CENTRAS 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „KLAUSUTIS“  

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ 

EDUKACINIO PROJEKTO „ŽAISMĖ IR ATRADIMAI VAIKŲ AKIMIS“ 

NUOSTATAI 

 
Geriausias būdas mokytis yra žaidimas.  

(Senovės graikų filosofas Platonas) 

 

STEAM tai laisvė savitai pažinti visą supančią aplinką. Žaisdamas vaikas lengviau įsisavina 

pateiktą informaciją. STEAM yra visa tai, kas yra aplink mus. Kiekvienas vaikas – smalsus, 

tyrinėjantis, kūrybiškas, aktyvus, pozityvus, įveikiantis iššūkius. STEAM ugdymas skatina vaiką 

išsiaiškinti, kaip kurti naujus dalykus ar perkurti jau esamus, ieškoti netradicinių veikimo būdų, 

mąstyti individualiai ir inovatyviai. STEAM idėjų taikymas leidžia vaikui pamatyti pasaulį kaip 

nesibaigiančių galimybių šaltinį. Aktyviai veikdami vaikai suvokia realius pasaulio ryšius, mokosi, 

kaip kas veikia, nes nėra vieno teisingo atsakymo, yra tik bandymų keliu rastas sprendimas. STEAM 

veikla yra interaktyvi ir pagrįsta tyrinėjimais, ji teikia besimokantiems vaikams daug kartų didesnes 

galimybes aktyviai įsitraukti. STEAM idėjos integruojamos kasdienėje vaikų ugdomojoje veikloje. 

Žaisdami jie išbando, tiria, atranda naujus dalykus. 

Šiuolaikinės ikimokyklinės  ugdymo įstaigos pagrindinis siekis užtikrinti kokybišką, tikslingą, į 

kiekvieną vaiką orientuotą ugdymą. Kad būtų užtikrintas vaikų visapusiškas, jų poreikius atitinkantis 

ugdymas, be galo svarbus įstaigoje dirbančių pedagogų gebėjimas įtraukti proaktyvaus vaikų ugdymo 

būdus – aš sukuriu žaidimui, patirtiniam ugdymuisi pažadinti skirtus kontekstus, o jis įsitraukia, 

žaidžia, veikia, kuria, mokosi, reflektuoja.  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų edukacinio 

projekto „Žaismė ir atradimai vaikų akimis” nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, 

uždavinius ir organizavimą, veiklų pateikimo formą. 

2. Projekto iniciatorė - Kauno lopšelio-darželio „Klausutis“ direktorė Rasutė Ambrozevičienė. 

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

Laura Sakalauskaitė. Už projekto vykdymą atsakingos - ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Nadežda Zalevskaja ir socialinė pedagogė Audronė Kajauskienė. 
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II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas – sudaryti sąlygas mokytojams dalintis inovatyviomis ir kūrybiškomis STEAM 

ugdymo idėjomis/veiklomis ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus 

integruojant  metodinį rinkinį  „Žaismė ir atradimai“. 

5. Uždaviniai: 

5.1.skatinti mokytojus kūrybiškai, inovatyviai organizuoti ugdomąsias veiklas pagal metodinių 

leidinių rinkinius „Žaismė ir atradimai“; 

5.2. plėtoti tyrinėjimo, problemų sprendimo, kūrybingumo, mokėjimo mokytis, aplinkos pažinimo, 

skaičiavimo ir matavimo, sakytinės ir rašytinės kalbos, emocijų suvokimą ir raišką bei kitus 

vaikų gebėjimus; 

5.3.skatinti vaikų iniciatyvas, kūrybiškumą, gebėjimą improvizuoti, aktyviai veikti ir patirti 

atradimų, bendravimo džiaugsmą; 

5.4.plėtoti bendradarbiavimą Lietuvos ugdymo įstaigų, siekti glaudaus pedagogų  bendradarbiavimo. 

III. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ 

6. Projektas vyksta 2023 m. sausio 2 – vasario 10 d.  

7. Virtuali knyga „Žaismė ir atradimai vaikų akimis“ bus eksponuojama nuo vasario 3 d. 

8. 5-6 inovatyviai organizuotų ugdomųjų veiklų autoriai virtualaus metodinio renginio metu bus 

kviečiami pristatyti ir pasidalinti gerąja patirtimi. 

9. Metodinis renginys vyks vasario 10 d. 14 val. virtualioje Zoom aplinkoje. Būtina išankstinė 

registracija Kauno švietimo inovacijų centro tinklalapyje.  

10. Projekto organizatorius – Kauno švietimo inovacijų centras, Kauno lopšelis-darželis 

„Klausutis“. 

IV. PROJEKTO DALYVIAI 

11. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojos, švietimo pagalbos specialistai. 

V. REIKALAVIMAI DARBAMS 

12. Nuotraukų kokybė – ne mažiau 1 MB. 

13. Siunčiama iki 5 kokybiškų nuotraukų su įgyvendinta veikla. 

14. Nuotraukų koliažai nepriimami, negalima naudoti efektų.  

VI. PROJEKTO DARBŲ PATEIKIMO TVARKA 

15. Norintys dalyvauti projekte užpildo dalyvio el. paraišką, nuoroda 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtY6npwLSQT8trsFmKcNsvseOQi8pX

U54Ujhqkgch9UZpIBg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 iki sausio 20 d. 

16. Organizuoti ir įgyvendinti veiklas, pasirenkant savarankiškai temą, pagal metodinių leidinių 

rinkinius „Žaismė ir atradimai“ . 

17. Organizuoti ir įgyvendinti veiklas, bendradarbiaujant su specialistais, naudojant STEAM 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtY6npwLSQT8trsFmKcNsvseOQi8pXU54Ujhqkgch9UZpIBg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtY6npwLSQT8trsFmKcNsvseOQi8pXU54Ujhqkgch9UZpIBg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


3  

metodikos elementus. 

18. Atsiųsti organizuotų ir įgyvendintų veiklų aprašymą (Priedas Nr. 1) kartu su  nuotraukomis 

elektroniniu paštu pasaulisvaikuakimis@gmail.com iki sausio 20 d. Darbai atsiųsti po 

nurodytos datos, priimti nebus.  

19. Pateikdamas medžiagą dalyvis patvirtina, kad yra autorius ir turi joje esančių ugdytinių tėvų 

(globėjų) sutikimą medžiagą naudoti projekte, viešinti ugdytinių nuotraukas. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

20. Dalyviams bus išduotos Kauno švietimo inovacijų centro pažymos. Metodinio renginio 

pranešėjams bus išduoti KŠIC pažymėjimai. 

21. Iš projekto kūrybinių veiklų nuotraukų bus sukurta virtuali knyga „Žaismė ir atradimai 

vaikų akimis“, kuria pasidalinsime su visais projekto dalyviais „Kauno lopšelis-darželis 

„Klausutis“ adresu: https://www.facebook.com/darzelisklausutis ir įstaigos internetinėje 

svetainėje https://www.klausutis.lt/ 

22. Papildomą informaciją teikia Kauno lopšelio-darželio „Klausutis“ projekto vykdytoja 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Nadežda Zalevskaja, tel. +370 600 57123. 

 

______________________________________ 
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Priedas Nr. 1  

 

DALYVAUJANČIŲJŲ PROJEKTE VEIKLŲ APRAŠYMAS 

 
Eil. 

Nr. 

  

1. Ugdymo įstaigos pavadinimas  

(pateikiamas tiksliai,  be jokių trumpinimų) 

 

2. 
Grupės pavadinimas, vaikų amžius 

 

 

3. 
Mokytojo, švietimo pagalbos  specialisto 

vardas, pavardė, pareigos 

(rašome be trumpinimų) 

 

4. Organizuotų ir vykdomų veiklų aprašymas 

(metodinės medžiagos rinkinio knygos 

pavadinimas; 

Pasirinktos temos pavadinimas)  

 

5. 
Įgyvendintų veiklų aprašymas  

(tikslas, uždaviniai ir refleksija, idėjos ateičiai) 

 

 


