
 
 

                                            PATVIRTINTA 

        Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

                                                                            direktoriaus 2023 m. kovo 6 d. 

                                                        įsakymu Nr. V-20 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

PROJEKTAS  „AŠ SAUGAU GAMTĄ, NES MOKAUSI RŪŠIUOTI“ 

 

NUOSTATAI 

 

BENDROS NUOSTATOS 

1. Respublikinio ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Aš saugau gamtą, nes 

mokausi rūšiuoti“  (toliau-projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius.  

2. Projektą organizuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Virginija Dotaitė. 

3. Projekto nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ internetinėje svetainėje, 

adresu www.darzelisazuoliukas.lt/ ir socialinio tinklapio „Facebook“ „Auklėtoja Auklėtojai (įdėjos, 

darbeliai, pamokėlių planai)“ grupėje. 

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas – ugdyti vaikų ekologinį sąmoningumą, mokant vaikus teisingai rūšiuoti atliekas. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Skatinti vaikų domėjimąsi atliekų rūšiavimu įtraukiant suaugusiuosius; 

5.2. sudaryti sąlygas patiems sukurti darbelį iš surūšiuotų atliekų; 

5.3. ugdyti vaikų, pedagogų ir tėvų (globėjų) vaizduotę, kūrybiškumą. 

 

DALYVIAI 

6. Projekte kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai, 

ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai). 

http://www.darzelisazuoliukas.lt/


 
 

7. Norintys dalyvauti projekte, dalyviai užpildo anketą (1 priedas) ir atsiunčia nurodytu el .paštu 

virginija.dotaite@darzelisazuoliukas.lt 

 

 

PROJEKTO VEIKLOS 

8. Projekto įgyvendinimo metu dalyviai: 

8.1. Susipažįsta su atliekų rūšiavimu (stiklas, popierius, plastikas). 

8.2. Grupėje, namuose vaikai su pedagogais, tėvais (globėjais) diskutuoja, aptaria, ieško informacijos 

apie rūšiavimą bei kur galima panaudoti surūšiuotas atliekas 

8.3. Iš pasirinktų atliekų kuria darbelius 

8.4. Nuotraukose užfiksuoja darbelių kūrimo procesą bei galutinį rezultatą. 

 

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS 

9. Projektas vyksta nuo 2023 m. kovo 6 d. iki 2023 m. kovo 31 d. 

10. Dalyviai atsiunčia koliažą, sukurtą iš 4 nuotraukų, kuriuose būtų užfiksuota: kaip vaikai rūšiuoja 

ir iš surūšiuotų atliekų sukuria darbelį. Dalyviai įrašo ugdytinio (-ių) vardą, pavardę, amžių bei 

ugdymo įstaigos pavadinimą. Koliažas turi būti geros kokybės, dydis neturi viršyti 5 MB, formatas – 

JPG (JPEG). 

11. Projekto dalyvis atsiunčia užpildytą dalyvio anketą (1 priedas) el. p. 

virginija.dotaite@darzelisazuoliukas.lt, o koliažus kelia į sukurtą uždarą socialinio tinklo  

„Facebook“  grupę „Aš saugau gamtą, nes mokausi rūšiuoti“ iki 2023 m. kovo 31 d. 

12. Informacija apie projektą bus viešinama Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ internetinėje 

svetainėje, socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje. 

 

 

 

 

mailto:virginija.dotaite@darzelisazuoliukas.lt


 
 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Autorius pateikdamas nuotraukas–koliažus projektui, patvirtina, kad yra šios nuotraukos–koliažo 

autorius ir yra gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką-koliažą pateikti parodai. Už 

autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

14. Pateikdamas darbus parodai autorius tampa projekto dalyviu. 

15. Projekto organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus interneto svetainėje, socialinio tinklapio 

„Facebook“ grupėje. 

16. Dėl papildomos informacijos kreiptis el. p.  virginija.dotaite@darzelisazuoliukas.lt 

17. Organizatorių paruoštos padėkos bus išsiųstos anketoje nurodytu elektroniniu paštu. 
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1 priedas 

DALYVIO ANKETA 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Ugdytinio vardas, pavardė, amžius  

Mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė 

kategorija 

 

El. pašto adresas  

 

 

 

 

 

 

 


