
 
  
 
 

 
PATVIRTINTA 
Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ 
Direktoriaus 2021 m. rugsėjo 28 d.   
Įsakymu Nr. V-100 

 
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

PROJEKTO „VABZDŽIŲ GAMYBA IŠ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ“ NUOSTATAI  
 

Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“, įgyvendindamas Vilniaus miesto savivaldybės 
finansuojamą visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu 
vabzdžių pasaulį tyrinėjame kartu“, kviečia ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus 
dalyvauti respublikiniame projekte „Vabzdžių gamyba iš antrinių žaliavų“.  

Gamtosauginis ugdymas yra nuoseklus procesas, prasidedantis kūdikystėje ir 
besitęsiantis visą gyvenimą. Meilė sau, šalia esančiajam, meilė gamtai išugdoma per pažinimą ir 
asmeninę patirtį. Tegul vaikai išmoksta gerbti tai, ką pažįsta ir myli, o ką išmoks gerbti, tegu 
išmoksta saugoti. 

Kasdien žemėje išnyksta viena gyvūnų rūšis, kas savaitę – viena augalų rūšis. Pasaulio 
patirtis rodo, kad gamtos išsaugojimas tiesiogiai priklauso nuo aplinkosauginio visuomenės 
išprusimo. Pamąstykime, juk gerbiame tai, ką pažįstame ir mylime, o ką gerbiame, tą ir saugome. 
Paanalizuokime ir suvokime, kad visos užduotys skirtos pažinti ne tik gamtą, bet ir save, atskleisti 
žmogaus ir gamtos ryšį. Visa tai ugdo žmogaus vertybines nuostatas, gebėjimą bendrauti, spręsti 
gyvenimo problemas ir daug ką pačiam atrasti. 

Gamtai svarbus kiekvienas jos kūrinys. Nuostabu, kai vaikai domisi, tyrinėja, smalsauja, 
o supanti aplinka yra palanki įvairiems atradimams. Svarbu žinoti, kad be švarios aplinkos neliktų 
kuo žavėtis, ką tyrinėti. Mūsų užduotis ir siekiamybė – išugdyti vaikų gebėjimą atsakingai naudotis 
gamtos ištekliais, tvariai naudoti daiktus, skatinti norą prikelti juos antram gyvenimui.  

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

  
1. Projekto „Vabzdžių gamyba iš antrinių žaliavų“ (toliau – projektas) nuostatai 

reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, organizavimo ir vykdymo tvarką.  
2. Projektas organizuojamas įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą 

visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu vabzdžių pasaulį 
tyrinėjame kartu“.  

3. Projektas organizuojamas siekiant ugdyti bendruomenės sąmoningumą aplinkosaugos 
klausimais. 

4. Projekto autorius ir organizatorius Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“.  
 

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

5. Projekto tikslas: plėtoti aplinkosaugines vaikų ugdymo(si) idėjas per meninę veiklą, 
kuriant darbus iš antrinių žaliavų; ugdyti teigiamą požiūrį į gamtą, atsakomybę už jos tausojimą, 
ieškant ekologinių problemų sprendimo bei aplinkos puoselėjimo būdų. 

 



6. Projekto uždaviniai:  
6. 1. žadinti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą, saviraišką, 

skatinti tarpusavio bendravimą, ugdyti jų ekologinę savimonę;  
6.2. plėsti supratimą apie atliekų rūšiavimo svarbą, pakartotiną jų panaudojimą;  
6.3. siekti, kad vaikai išgyventų džiaugsmą organizuojama veikla;  
6.4. skatinti atsakomybės ir pareigos jausmą rūpinantis švaria aplinka, gamta;  
6.5. skatinti mokytojus dalintis gerąja darbo patirtimi. 

 
III. DALYVIAI 

  
7. Projekte kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, ugdytiniai bei jų tėvai.  
  

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA  
  
8.  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. spalio 4 d. – spalio 30  d. (imtinai).  
9. Kiekvienas dalyvis, norintis dalyvauti projekte, iš antrinių žaliavų pasigamina 

vabaliuką (vabzdį),  sugalvoja jam vardą, surenka informaciją apie jį: kuo minta, kur gyvena, kuo 
ypatingas.  

10. Projekto dalyvis turi užpildyti veiklos aprašo formą (Priedas Nr. 2)  Microsoft Word 
formatu, Times New Roman šriftu, 12 pt paprastu šriftu, 1,5 tarpai tarp eilučių. Darbo aprašas 
iliustruojamas pagaminto vabzdžio nuotraukomis (ne daugiau 2 nuotraukų).   

Kartu su aprašu atsiunčiama užpildyta dalyvio paraiška (Priedas Nr. 1) el. paštu 
pilaitukoparodos@gmail.com nurodant laiško temą PROJEKTAS „VABZDŽIŲ GAMYBA IŠ 
ANTRINIŲ ŽALIAVŲ“ iki 2021 m. lapkričio 2 d. (imtinai). Atkreipiame dėmesį, kad tekstas 
nebus redaguojamas. Išsiuntus darbų  aprašą bei dalyvio paraišką, per tris darbo dienas gausite 
patvirtinimą, kad ji gauta. Jeigu nutiktų taip, kad nesulauktumėte patvirtinimo per nurodytą laiko 
tarpą ar kilus kitiems klausimams, prašome paskambinti, tel. +370 656 28638.  

11. Rengdami darbo aprašą vadovaukitės Visuomenės informavimo įstatymo 13 str. 1 
dalimi: „Siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant 

informaciją draudžiama: filmuoti, fotografuoti vaiką be nors vieno iš tėvų, globėjų ar rūpintojų 

sutikimo“.  

12. Darbų aprašai bus priimami pagal nurodytus reikalavimus ir iki nurodyto termino.   
  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
  

13. Pateikdami projekto dalyvio paraišką bei darbo aprašą, projekto dalyviai patvirtina, 
kad yra gavę atitinkamų asmenų sutikimą, kad projekto darbų aprašai, informacija apie projekto 
dalyvį (-ius) bus naudojami (skelbiami) organizatorių interneto svetainėje, spaudoje ir (ar) kituose 
informavimo šaltiniuose siekiant informuoti apie projekto eigą ir rezultatus, projekto organizatorių 
veiklos viešinimo, žinomumo tikslu.  

14. Dalyvavimas šiame projekte reiškia dalyvio (-ių) sutikimą su visomis projekto 
nuostatų sąlygomis.  

15. Projekto veiklos rezultatai bus patalpinti Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ 
internetinėje svetainėje www.darzelispilaitukas.lt. 

16. Projekto apibendrinimui bus parengtas edukacinis-metodinis leidinys „Žaliasis 
vabalų pasaulis“. Leidiniu dalinsimės įvairiose, pedagogams skirtose internetinėse svetainėse. 
Visiems projekte dalyvavusiems pedagogams bus išsiųstos elektroninės padėkos ir elektroninė šio 
leidinio versija.  



 
Priedas Nr. 1  

  
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 
ĮSTAIGŲ PROJEKTO  „VABZDŽIŲ GAMYBA IŠ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ“ 

DALYVIO PARAIŠKA  
 
 

Įstaigos pavadinimas, 
pedagogo(ų) vardas(ai), 
pavardė(s), kontaktinis 
tel. numeris,  el. paštas.  

  
  

Autoriaus(-ių) 
vardas(ai), pavardė(s), 
amžius, grupės 
pavadinimas.  
  

  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Priedas Nr. 2  

 
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 
ĮSTAIGŲ PROJEKTO „VABZDŽIŲ GAMYBA IŠ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ“ 

 
VEIKLOS APRAŠAS 

 
……………………………………………………………………………………………………...  

Ugdymo įstaigos pavadinimas, grupės pavadinimas 
 

……………………………………………………………………………………………………...  
Vabzdžio pavadinimas  

  
 
Informacija apie pagamintą vabzdį: kuo vardu, kuo minta, kur gyvena, kuo yra ypatingas: 
 
……………………………………………………………………………………………………...  
 
 
……………………………………………………………………………………………………...  
 
 
Priemonės, kurių pagalba buvo sukurtas vabzdys:  
  
……………………………………………………………………………………………………...  
 
 
……………………………………………………………………………………………………...  
 
 
Pagaminto vabzdžio nuotraukos (ne daugiau 2 nuotraukų) 
  


