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ŠILALĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“ 

RESPUBLIKINIO PROJEKTO 

 „MAN – GRŪDELĮ, TAU – GIESMELĘ“ 

 NUOSTATAI 

 

                       I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio projekto „Man – grūdelį, tau – giesmelę“ (toliau – Projektas) nuostatai 

reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, vykdymo tvarką.  

2. Staiga spustelėjus šaltukui bei iškritus sniegui šalia mūsų gyvenantiems paukšteliams sunkiau 

susirasti maisto. O jei šaltis ir sniegas nesitrauks mūsų mažiesiems bičiuliams būtina padėti. 

3. Projektą organizuoja: 

Kristina Ačė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Jovita Aužbikavičienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 

Sigita Bartkuvienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 

Monika Čapaitė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja. 

4. Projekto nuostatai skelbiami įstaigos internetiniame puslapyje http://www.silalesdarzelis.lt/ 

 

                    II.TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Projekto tikslas – vaikams, bendradarbiaujant kartu su pedagogais ar šeimos nariais, sukurti kuo 

daugiau paukščių lesinimui tinkamų lesyklėlių panaudojant antrines žaliavas ar gamtines 

medžiagas. 

6. Uždaviniai: 

Ugdytiniai: 

6.1. Susipažins su Lietuvoje žiemojančiais paukščiais; 

6.2. Sužinos, kuo galima lesinti žiemą paukščius, o ko negalima berti į lesyklėles; 

6.3. Sužinos, kaip turi atrodyti lesyklėlės, kad paukščiukai nebijotų jų lankyti; 

6.4. Ugdysis gerumo ir atsakomybės jausmas gyvūnams ir aplinkai; 
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6.5. Tobulins vizualinę raišką, kūrybiškumą, originalumą, meninę kompetenciją; 

6.6. Kurs lesyklėles, panaudodami antrines žaliavas;  

6.7. Patirs daug naujų įspūdžių, atradimų. 

       Pedagogai: 

6.8. Pedagogai dalysis gerąja patirtimi bendradarbiaudami su kitų ugdymo įstaigų pedagogais. 

 

                                   III.DALYVIAI 

 

7. Projekte kviečiami dalyvauti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, jų tėveliai/globėjai, pedagogai. 

 

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Projekto dalyviai, naudodami antrines žaliavas, gamtines medžiagas bei įvairias sėklas gamina 

lesyklėles ar gardėsius paukšteliams. 

9. Lesyklėlės ar gardėsiai gaminami ugdymo įstaigoje, padedant pedagogui arba su šeima namuose. 

Lesyklėlės ir gardėsiai kabinami medžiuose, balkonuose, dedami ant palangių atsižvelgiant į tai, 

kad paukščiukams būtų saugu ir patogu pasiekti. 

10. Projekto metu vykdomas veiklas būtina nufotografuoti (lesyklėlės gaminimo procesas, pagaminta 

lesyklėlė ar gardėsis, pakabinta lesyklėlė ar gardėsis). Iš nuotraukų kuriamas koliažas, nuotraukų 

kiekis koliaže neribojamas. Ant koliažo užrašoma ugdymo įstaiga, grupė ar klasė, pedagogo vardas 

ir pavardė. Nuotraukų koliažai ir užpildyta dalyvio kortelė (Priedas) siunčiami el. p. 

capaitemonika@gmail.com .  

11. Nuotraukose vaikų veidų neturi matytis. Nuotraukos siunčiamos nuo 2021 m. sausio 18 d. iki 

vasario 1 d. Pasibaigus projekto terminui, nuotraukų prašome nebesiųsti. 

 

                              V. APDOVANOJIMAS 

 

12.Visiems projekto dalyviams  bus išsiųsti  Šilalės lopšelio - darželio ,,Žiogelis“ padėkos raštai, o iš 

nuotraukų koliažų sukurtas filmukas. 

 

VI.ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS 

13. Konkurso organizatorius Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“.  

Adresas: Kovo 11-osios g. 22, LT-75124 Šilalė 

                        Telefonas: (8 449) 74 496 

                        Faksas: (8 449) 74 496 

                        El. paštas: ziogelis@inbox.lt 
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                        Interneto svetainė: www.silalesdarzelis.lt 

14. Kontaktiniai asmenys informacijai ikimokyklinio ugdymo mokytojos:  Sigita Bartkuvienė (tel. 

862038399, sigita.bartkuvienė@gmail.com), Jovita Aužbikavičienė (tel. 862293674, 

jbutautaite@gmail.com), Monika Čapaitė (tel. 862293674, capaitemonika@gmail.com), 

direktorės pavaduotoja ugdymui Kristina Ačė  (tel. 867342631, kristina.ace@inbox.lt). 

 

                     VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

15. Dalyvavimas projekte reiškia dalyvių sutikimą, kad darbai būtų fotografuojami nepažeidžiant 

bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų. 

16. Pateikdami darbus Projekto dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai 

suteikia Projekto organizatoriams išimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti 

projektui pateiktus kūrinius ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje. 

17. Projekto organizatorius įsipareigoja neviešinti projekto dalyvių pateiktos asmeninės, kontaktinės 

informacijos. 

18. Projekto  organizatorius, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas. 

 

____________________________________________ 
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                                                                                         Priedas 

 

RESPUBLIKINIO PROJEKTO 

„MAN – GRŪDELĮ,  TAU – GIESMELĘ“ 

DALYVIO KORTELĖ 

Pedagogo vardas, pavardė, kvalifikacinė 

kategorija   

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

 

Pedagogo elektroninis paštas,  

mob. telefono numeris 

 

 

 

 


