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RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  

AMŽIAUS VAIKŲ, PEDAGOGŲ IR TĖVŲ/GLOBĖJŲ KŪRYBINIS 

PROJEKTAS „STEAM SNIEGO ŽMOGELIUKAI“ 

 

NUOSTATAI 

 

 

PROJEKTO AKTUALUMAS 

 

 

Sėkmingas STEAM  ugdymosi metodų taikymas ugdomojoje veikloje skatina vaikus 

smalsauti, tyrinėti, eksperimentuoti, mąstyti simboliais, prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos. 

STEAM kūrybinio konstravimo veikla plėtoja mažųjų tyrinėtojų pažinimo gebėjimus, kūrybiškumą, 

problemų sprendimo įgūdžius, kritinį mąstymą. 

Žiema yra puikus laikas stebėti, tyrinėti ir pažinti nuostabų gamtos reiškinį – sniegą. 

Kviečiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, tėvus/globėjus kartu su vaikais 

daugiau laiko praleisti gryname ore, džiaugtis iškritusiu sniegu ir, pasitelkiant inovatyvius STEAM 

ugdymosi metodus, fantazuoti bei kurti iš sniego linksmus žmogeliukus.  

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kūrybinio projekto „STEAM sniego žmogeliukai“ nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja 

projekto tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką, eigą ir dalyvavimo sąlygas. 

2. Projekto koordinatorė – Vilniaus lopšelio-darželio „Atžalėlės“ direktorė Eglė Varnienė. 

3. Projektą organizuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Atžalėlės“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Božena Luneckienė, vyr. mokytoja Zita Kavoliūnienė, mokytojos metodininkės: Milda Piliuvienė, 

Elena Gerasimienė, Aldona Skamarakienė.  

 

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – aktyviai stebint, tyrinėjant, eksperimentuojant su sniegu, išsiaiškinti sniego savybes, 

atrasti  naujus veiklos būdus ir formas žiemą. 

 



5. Uždaviniai: 

5.1. Skatinti vaikus, pedagogus ir tėvus/globėjus stebėti, tyrinėti, domėtis gamtos reiškiniu –  sniegu 

ir jo savybėmis. 

5.2. Taikant inovatyvius STEAM ugdymosi metodus, organizuoti ugdomąsias veiklas lauke: kurti iš 

sniego žmogeliukus ir puošti juos antrinėmis žaliavomis ar gamtinėmis medžiagomis. 

5.3. Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių bendradarbiavimą ir 

dalijimąsi gerąja patirtimi.  

III. PROJEKTO DALYVIAI 

 

6. Projekte kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų amžiaus 

vaikai,  pedagogai, tėvai/globėjai. 

 

IV. REIKALAVIMAI KŪRYBINIAMS DARBAMS 

 

7. Parodai pateikiama iki 2 kokybiškų kūrybinių darbų nuotraukų JPG formatu. 

8. Pateikiant kūrybinių darbų nuotraukas, užpildoma dalyvio anketa (1 priedas).  

9. Pateikdami konkurso dalyvio paraišką konkursui dalyviai sutinka, kad informacija konkurso 

organizavimo tikslais apie konkurso dalyvį bus naudojama (skelbiama) organizatorių interneto 

svetainėje, spaudoje ir (ar) kituose informavimo šaltiniuose siekiant informuoti apie konkurso eigą ir 

rezultatus, konkurso organizatorių veiklos viešinimo, žinomumo tikslu. Dalyvavimas šiame konkurse 

reiškia konkurso dalyvio (- ių) sutikimą su visomis konkurso sąlygomis. 

 

 

V. PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10. Kūrybinių darbų nuotraukos su dalyvių anketomis siunčiamos nuo sausio 19 d. iki vasario 28 

d. el. paštu registracija@atzaleles.vilnius.lm.lt, telefonas pasiteirauti 868683375 

11. Nuo 2022 m. kovo 4 d. kūrybinių darbų nuotraukų eksponavimas vyks Vilniaus lopšelio-darželio 

„Atžalėlės“ patalpose bei interneto svetainėje www.atzaleles.lt 

12. Projekto nuostatai skelbiami Vilniaus lopšelio-darželio „Atžalėlės“ interneto svetainėje 

www.atzaleles.lt 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Visi parodos dalyviai bus apdovanoti įstaigos padėkos raštais, kurie bus išsiųsti dalyvio anketoje 

nurodytu el. paštu. 

mailto:registracija@atzaleles.vilnius.lm.lt


 

 

Priedas Nr. 1 

 

VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS ,,ATŽALĖLĖS“ 

PROJEKTO ,,STEAM SNIEGO ŽMOGELIUKAI“ 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Pedagogo vardas, 

pavardė, 

el. paštas 

 

Įstaigos 

pavadinimas, 

el. pašto adresas 

 

Grupė/klasė  

Darbo pavadinimas  

 


