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KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS „SPINDULĖLIS“ 

 

TARPTAUTINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS UGDYTINIŲ 

PROJEKTO „IŠMANIOSIOS RUDENS GĖRYBĖS“  

NUOSTATAI 

 

 

Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių projektas „Išmaniosios rudens 

gėrybės“, skirtas įvairių gebėjimų vaikų aktyviam įsitraukimui veiklose ugdant įvairias kompetencijas. 

Šiame technologijų amžiuje, svarbu kuo įvairesnėse veiklose skatinti vaikų pažintinių gebėjimų smalsumą 

tyrinėti, atlikti eksperimentus, gaminti, kurti, rasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, patirti 

bendrystės jausmą. 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tarptautinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių projekto „Išmaniosios 

rudens gėrybės“, (toliau – projekto) nuostatai nustato projekto tikslą ir uždavinius, projekto dalyvius, 

organizavimo tvarką, projekto apdovanojimus. 

2. Tarptautinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių projektą „Išmaniosios 

rudens gėrybės“ organizuoja Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“, Kalniečių g. 245a, Kaunas, LT 

49339, tel. (8-37)731694, (8-37)731749, el.paštas spindulelis_kaunas@hotmail.com 

3. Projekto koordinatorius – Kauno lopšelio darželio „Spindulėlis“ direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Laima Alšauskienė; iniciatoriai – vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė Renata Alksnė, 

mokytoja Virginija Bušauskienė, mokytoja Neringa Petkevičienė, vyresnioji meninio ugdymo (dailė) 

mokytoja – Aušra Vaivadienė, meninio ugdymo (muzika) mokytoja metodininkė Alvyda Oželienė. 

4. Informacija apie projektą ir nuostatai skelbiami Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ 

interneto svetainėje https://spindulelis.com/index.php?qw=pagr, Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ 

interneto svetainėje Facebook paskyroje https://www.facebook.com/kaunolopselisdarzelisSpindulelis, 

uždaroje Facebook grupėje „Išmaniosios rudens gėrybės“, o taip pat Facebook grupėse „Auklėtoja 

auklėtojai“,, ,,Logopedai-specialieji pedagogai“, ,,Specialiųjų pedagogų ir logopedų namučiai“, ,,Šarangė 

Varangė - pagalbos mokiniui specialisto puslapis“, eTwinning platformoje. 

 

 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus įvairių gebėjimų vaikų pažintinę, 

komunikacinę, socialinę, sveikatos bei meninę kompetencijas.  

2. Uždaviniai: 

2.1. Tyrinėti rudens gėrybes, jų augimo vietą, aptarti augimo sąlygas; 

2.2. Suteikti vaikams žinių apie daržovių, vaisių ar kt. naudą mūsų organizmui; 

2.3. Įgyti daugiau kalbinių gebėjimų, turtinti žodyną, ugdyti rišliąją kalbą; 
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2.4. Eksperimentuoti atrandant kitokius skonius, spalvas, formas, dydžius. 

2.5. Skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą bei kūrybinę raišką su kitų ugdymo įstaigų 

ugdytiniais, pedagogais, švietimo pagalbos specialistais. 

 

III SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIAI 

 

1. Kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus įvairių gebėjimų ugdytiniai, 

pedagogai, švietimo pagalbos specialistai. 

2. Dalyvių skaičius iš vienos įstaigos neribojamas. 

3. Skatinami dalyvauti ugdytinių šeimos nariai. 

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

1. Projekto dalyviai pasirinktą dieną/savaitę grupėje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai su vaikais: kalba apie pasirinktą rudens gėrybę, sužino kuo daugiau apie jos naudą sveikatai, 

augimo vietą ir sąlygas, tyrinėja, atlieka eksperimentus,  

2. A3 formato lape, pasirinkta technika kuria mąstymo žemėlapį. 

3. Kartu su logopedu ar specialiuoju pedagogu pasirinktai rudens gėrybei, kuria ir užrašo A4 

formato lape ketureilį, šūkį, receptą ar kt., jį iliustruoja pasirinkta technika. 

4. Nufotografuotą (JPG, PNG formatu) mąstymo žemėlapį ir sukurtą iliustruotą ketureilio, 

šūkio, recepto ar kt. koliažą bei trumpą veiklos, patirtų įspūdžių aprašymą, kuriame nurodo įstaigos 

pavadinimą, pedagogo vardą ir pavardę, siųsti į uždarą Facebook grupę „Išmaniosios rudens gėrybės“ nuo 

2022-09-19 iki 2022-10-16 arba nuotraukų koliažą su trumpu aprašymu kelia į eTwinning platformą. 

5. Projektą siūloma (nėra privaloma) užbaigti švente, kurioje kiekviena grupė pristatys savo 

„išmaniąją rudens gėrybę“.  

 

 

V SKYRIUS 

PROJEKTO APDOVANOJIMAI 

 

 

1. Projekto dalyviai bus apdovanoti organizatorių padėkomis ir pažymomis, jas patalpinsim 

pasibaigus projektui uždaroje Facebook grupėje „Išmaniosios rudens gėrybės“. 

2. Bus sukurtas visų projekto dalyvių pateiktos vaizdinės medžiagos katalogas, kurį visi nariai 

gaus dovanų. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Organizatoriai pasilieka teisę projektui atsiųstas nuotraukas naudoti neatlygintinai, viešai 

publikuoti, nurodant autorines teises. 

2. Projekto sąlygų neatitinkantys darbai, pateikti pasibaigus terminui nebus eksponuojami. 

3. Dalyvavimas projekte laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.  

 

 

________________________________________ 

 

 

 

 


