
 

 

                                 

                           

ŠALIES IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

PROJEKTO „LAUKO KLASĖ. VASARA“  2022 METŲ TĘSINYS  

„ŽAISK SU VANDENIU KIEME“ 

                                                                                                                                        „Ar saulytė tau šypsosis,  
                                                                                                                                       Ar lietus sušlapins nosį,  

                                                                                                                                         Žaisk su vandeniu kieme,  
Tai – smagiausia pramoga!" 

                                                     Rasa Bakšenskaitė-Jankauskė 

 

NUOSTATAI 

I. BENDROS NUOSTATOS 

1. Šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lauko klasė. Vasara“ 2022 

metų tęsinys „Žaisk su vandeniu kieme“ (toliau projektas). Projekto nuostatai reglamentuoja tikslą, 

uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką. 

2. Projektas organizuojamas siekiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

bendradarbiavimo ir kūrybiško dalijimosi gerąja patirtimi įgyvendinant lauko pedagogikos principais grįstą 

ugdomąją veiklą lauke, kur organizuojamos integruotos, meninės, kūrybinės, eksperimentinės, STEAM, 

žaidybinės ir kt. veiklos su vandeniu. 

3. Projektą organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“, Algimanto Petro Kavoliuko g. 5, 

04325 Vilnius. Projektą koordinuoja direktorė Vijolė Leleikienė, organizuoja ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos Rita Bajoraitė, Anželika Oleksina, Jelena Zalieckienė, Jurgita Maksimavičienė, logopedė 

Viktorija Merkelienė, logopedė-specialioji pedagogė Jolanta Sakalauskienė, psichologė Ignė Latvienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena  Kapustienė.  

4. Projekto nuostatai skelbiami įstaigos internetinėje svetainėje www.medynelis.lt , įstaigos 

Facebook paskyroje ir Facebook grupėse „Auklėtoja auklėtojai“, „Ikimokyklinuko ir pradinuko pasaulis“ 

ir kt. 
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II.  PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

 

5. Projekto „Žaidžiu su vandeniu“ tikslas – darželio/mokyklos kieme visais pojūčiais tyrinėti, 

eksperimentuoti, žaisti su vandeniu, atrasti įvairiausias vandens apčiuopiamas ir neapčiuopiamas savybes, 

džiaugtis ugdymosi veiklų lauke nauda ir įvairove; siekti, jog lauko aplinka taptų nuolatine ir neatsiejama 

ugdymo proceso dalimi saulėtą ar lietingą dieną. 

Projekto uždaviniai:  

5.1. skatinti aplinkosaugines idėjas visais būdais tyrinėjant vandens savybes, žaidžiant su juo, 

naudojant kaip tyrinėjimo objektą ar pagalbinę kitų (kūrybinės-meninės, sportinės, STEAM ir kt.) veiklų 

priemonę. 

5.2. ugdyti vaikų pažinimo, aplinkos tyrinėjimo, kūrybiškumo, savarankiškumo, pasitikėjimo 

savimi bei pozityvios saviugdos lauke gebėjimus. 

5.3. plėsti vaikų suvokimą apie vandens svarbą gyvybei. 

5.4. plėtoti bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų. 

 

III. PROJEKTO DALYVIAI 

 

6. Projekte gali dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai bei 

jų pedagogai.  

 

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

7. Norintys dalyvauti projekte pedagogai: 

7.1. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. savo įstaigų lauko aikštelėse, ar kitose žaliosiose erdvėse 

organizuoja ugdytinių vandens tyrinėjimus, stebėjimus, žaidimus su vandeniu, STEAM ir kt. 

7.2. atlikę ir nufotografavę veiklas pedagogai užpildo veiklos aprašymą (tekstinį (Word) arba PDF 

failą. Priedas Nr.1), kurį reikės įkelti į registracijos formą. 

7.3. iki  2022 m. rugpjūčio 31 d. užpildo registracijos formą paspaudus nuorodą 

https://forms.gle/xnjiuRMraDpfyi8K9 

 7.4. Kiekvienas dalyvaujantis pedagogas pildo registracijos formą individualiai ir registracijos 

formos pabaigoje paspaudžia uždaros Facebook grupės „Žaisk su vandeniu kieme“ 

https://www.facebook.com/groups/716895856252986 nuorodą, prisijungia ir savarankiškai įkelia savo 

organizuotos žaidimų su vandeniu veiklos nuotraukas (iki 6, arba tiek, kiek reikia atskleisti veiklos esmę), 

ten pat galės matyti kitų dalyvių pateiktą informaciją;   

7.5. Kiekvienas dalyvis gali pateikti vieną žaidimų su vandeniu ir/ar vandens tyrinėjimo 

veiklos aprašą. 

https://forms.gle/xnjiuRMraDpfyi8K9
https://www.facebook.com/groups/716895856252986


 

8. Veiklos aprašo pateikimas traktuojamas kaip pedagogo sutikimas dalyvauti projekte ir ugdytinių 

tėvų/globėjų informavimas apie dalyvavimo sąlygas. 

9. Kiekvienas dalyvaujantis pedagogas yra atsakingas už paviešintą informaciją (vaizdus) uždaroje 

Facebook grupėje „Žaisk su vandeniu kieme“ ir registracijos formoje pateiktą veiklos aprašą. 

 

V. REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

10. Veikla su vaikais turi būti atlikta darželio/mokyklos teritorijos žaliojoje aplinkoje.  

11. Veiklos pobūdis gali būti įvairus: kūrybinė – meninė veikla, vandens tyrinėjimas, stebėjimas, 

žaidimas su vandeniu, STEAM ar kt. veikla. 

12.  Veiklos aprašymas turi tilpti viename A4 formato lape. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Visiems projekto dalyviams paraiškose nurodytais elektroniniais paštais bus išsiųsti 

dalyvavimo projekte pažymėjimai. 

14. Organizatoriai palieka sau teisę atrinkti darbus. Originalių, inovatyvių ir nesikartojančių 

vandens tyrinėjimų ir žaidimų su vandeniu veiklų aprašymai bus naudojami projekto „Žaisk su vandeniu 

kieme“ katalogo sudarymui, kuris nuo 2022 m. spalio mėn. bus viešinamas įstaigos tinklalapyje 

www.medynelis.lt ir siunčiamas kiekvienam dalyviui jo nurodytu el. paštu.  

15. Inovatyvios vandens tyrinėjimo veiklos nurodant autorystę gali būti neatlygintinai 

publikuojamos. 

16. Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu lauko.klase@gmail.com 
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Šalies ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų projekto 

„Žaisk su vandeniu kieme“ 
 PRIEDAS Nr. 1 

PROJEKTO „LAUKO KLASĖ. VASARA“  2022 METŲ TĘSINYS  

„ŽAISK SU VANDENIU KIEME“ 

2022-...-... (įrašykite organizuotos veiklos datą) 

 

Miestas, įstaigos pavadinimas ………. 

Grupė, amžiaus tarpsnis: ........... 

Veiklą organizavo ir aprašą parengė ....... 

Veiklos pavadinimas:  ........ 

Tikslas - .......... 

Uždaviniai:  ................. 

Naudotos priemonės:  .......... 

Veiklos aprašymas:  ........... 

 

(įkelkite keletą nuotraukų iš jūsų veiklos) 

 

Refleksija (vaikų ir pedagogo apmąstymai, pastebėjimai, atradimai,...): ....... 

 


