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ŠILALĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“ 

 

RESPUBLIKINIO VIRTUALAUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ PROJEKTO-PARODOS 

 „ KAI JAVAI IŠPLAUKIA...“ 

 NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio virtualaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekto-parodos „Kai 

javai išplaukia...“ (toliau – Projektas-paroda) nuostatai reglamentuoja Projekto-parodos tikslą, 

uždavinius, vykdymo tvarką.  

2. Rugsėjis – tai ne tik naujų mokslo metų pradžios pranašas, bet ir į aruodus supilto javų derliaus 

įvertinimo metas, tai tinkamiausias metas pasidžiaugti, pasigirti ir pasimėgauti nauju derliumi, iš 

kurio valgysime ir kasdieninę duoną. 

3. Javai simbolizuoja nenutrūkstamą gyvybę, kadangi vėl būna pasėti ir vėl tęsia gyvenimą iš naujo. 

Šiaudai taip pat anksčiau buvo itin reikšmingi lietuvio gyvenime: jais dengė namus, iš jų 

gamino ne tik įvairius buit ies daiktus, bet ir kūrė papuošimus, ypač – šiaudų sodus. 

Šiaudas – nenutrūkstamos gyvybės simbolis, kuris vaiko delnuose, padedant pedagogui, gali tapti 

nuostabiu meno kūriniu. 

4. Projektą-parodą inicijavo ir vykdo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos: Monika Čapaitė (tel. 861116955), Jovita Aužbikavičienė (tel. 862293674), Sigita 

Bartkuvienė (tel. 862038399), Daiva Pilypienė (tel. 861521504), direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Kristina Ačė (tel. 867342631). 

5. Projekto-parodos nuostatai skelbiami įstaigos internetiniame puslapyje  

http://www.silalesdarzelis.lt/. 
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                    II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

6. Projekto-parodos tikslas – lavinti ugdytinių socialinę, sveikatos saugojimo ir stiprinimo,  

komunikavimo, pažinimo bei  meninę kompetencijas, iš javų varpų, šiaudų ar grūdų gaminant 

įvairius darbelius.  

7. Projekto-parodos uždaviniai: 

7.1. tobulinti ugdytinių vizualinę raišką, kūrybiškumą, originalumą, meninę kompetenciją; 

7.2. skatinti patirti daug naujų įspūdžių ir atradimų kuriant unikalų kūrybinį darbelį; 

7.3. susipažindinti su lietuvių tautodailininkų kurtais sodais ir šiaudiniais žaislais; 

7.4. skatinti domėtis, kur šiaudai buvo naudojami senovėje;  

7.5. gilinti žinias apie įvairių rūšių javus (naudojamas STEAM metodas); 

7.6. tyrinėti sveikos mitybos piramidę, išsiaiškinant, kokią vietą žmogaus mityboje užima grūdai; 

7.7. sudaryti sąlygas patyriminiam ugdymui tarpusavy derinant javus, gėles, ir kitas gamtos 

teikiamas gėrybes; 

7.8. dalintis gerąja patirtimi bendradarbiaujant su kolegomis iš kitų Lietuvos ugdymo įstaigų. 

                                   III. DALYVIAI 

8. Projekte-parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. 

 

IV. PROJEKTO-PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

9. Kūrybinis darbas (tai gali būti puokštės, kūrybinės kompozicijos sukomponuotos pievelėje ar 

kieme, panaudojant ne tik javus, grūdus, šiaudus, bet ir kt. įvairią gamtinę medžiagą, įvairūs vaikų 

darbeliai) atliekamas naudojant javus, grūdus ar šiaudus. 

10. Projektui-parodai sukurtus darbus būtina nufotografuoti ir nuotraukas įkelti į projektui sukurtą 

virtualią uždarą Facebook grupę „Kai javai išplaukia...“. 

11. Nuotraukos keliamos nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. spalio 29 d. Pasibaigus Projekto-

parodos terminui, nuotraukų prašome nebekelti. 

12. Įkeliant nuotrauką būtina nurodyti tikslų ugdymo įstaigos pavadinimą, miestą/rajoną, ugdytinio 

(-ių) ir mokytojo (-ų) vardą, pavardę. 

13. Projekto-parodos  pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2021 m. spalio 29 d. 

14. Visi Projekto-parodos dalyviai bus apdovanoti padėkomis, kurios bus įkeltos į uždarą Facebook 

grupę „Kai javai išplaukia...“. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Projekto-parodos organizatorius – Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“.  

16. Kontaktiniai asmenys. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:  

Monika Čapaitė (tel. 861116955, capaitemonika@gmail.com),  

capaitemonika@gmail.com


Jovita Aužbikavičienė (tel. 862293674, jbutautaite@gmail.com),  

Sigita Bartkuvienė (tel. 862038399, sigita.bartkuviene@gmail.com),  

Daiva Pilypienė (tel. 861521504, dpilypiene@gmail.com). 

17. Projekto-parodos organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose leidiniuose, 

socialiniuose tinkluose, tinklalapiuose ir erdvėse.  

18. Projekto-parodos dalyviai, publikuodami nuotraukas, patvirtina, kad Projekto-parodos dalyvių 

(vaikų,   pedagogų ir kt.) asmens duomenys ir veido atvaizdai buvo gauti teisėtai, nepažeidžiant  

duomenų apsaugos reikalavimų. Projekto dalyvių duomenys bus naudojami  tik Projekto-parodos 

viešinimui. 

19. Dalyvavimas šiame Projekte-parodoje reiškia autoriaus (-ių) sutikimą su visomis Projekto-

parodos sąlygomis. 

20. Projekto-parodos organizatorius esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo 

sąlygas. 

___________________________________ 
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