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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IR 

PEDAGOGŲ STEAM PROJEKTO „UŽBURIANTIS VANDUO“ 
NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Respublikinio  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų STEAM  
projekto „Užburiantis vanduo“ (toliau – projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, 
uždavinius, dalyvius organizavimo vykdymo tvarką. 

2. Projekto organizatorius Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“. Adresas: Taikos g. 6, 
Palanga, tel. (8-460)40392; pašto adresas: palangosgintarelis@gmail.com 

3. Projekto rengėjai ir koordinatoriai - ikimokyklinio ugdymo mokytojos Sonata 
Chmylnikovienė, Regina Samavičienė , Žibutė Kubilienė. 

4. Projekto nuostatai skelbiami įstaigos internetinėje svetainėje 
 www.palangosgintarelis.lt., socialinio tinklo Facebook uždaroje grupėje „Užburiantis vanduo“. 

II SKYRIUS 
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

5. Tikslas – plėsti vaikų žinias apie vandens savybes, jo naudą žemėje, sudarant galimybę stebėti, 
tyrinėti, eksperimentuoti. 
6.  Uždaviniai: 
6.1. įtvirtinti žinias apie vandens svarbą žmogui, gamtai, gyvūnams ir visai aplinkai; 

6.2. supažindinti vaikus su vandens savybėmis: spalva, kvapu, skoniu; 

6.3. suteikti vaikams galimybę tyrinėti, liesti, pūsti, žaisti su vandeniu, atlikti bandymus; 
6.4. sužinoti, kurie daiktai vandenyje skęsta, o kurie plaukia, plūduriuoja; 
6.5. skatinti kūrybiškumą, išradingumą, tyrinėjimą, iniciatyvumą, originalumą įgyvendinant 
kūrybines idėjas. 
 

 III SKYRIUS 
DALYVIAI 

7. Projekte kviečiami dalyvauti socialiniai partneriai: Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“, 
Mažeikių  lopšelis-darželis „Berželis“, Kretingos  lopšelis-darželis „Pasaka“. 
  

IV SKYRIUS 
PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA IR TRUKMĖ 

8. Projektas vyks nuo 2023 m. vasario 6 d. iki kovo 3 d. 
9. Projekto dalyviai kiekvieną savaitę atlieka vieną užduotį ir išsiunčia į uždarą Facebook  grupę 
„Užburiantis vanduo“. 

 
V SKYRIUS 

PROJEKTO VEIKLOS 
10. Respublikinio projekto „Užburiantis vanduo“ užduotys: 

• Užduotis Nr. 1 - „Susipažink su vandeniu“. Kūrybiškai žaidžiant, tyrinėti vandens savybes: 
skonį, kvapą, spalvą. Išklausyti kūrinėlių, mįslių, patarlių apie vandenį, kurti pasakas, 
žiūrėti animacinius filmukus. 

 

• Užduotis Nr. 2 - „Keliauk su vandens lašiuku “. Susipažinti su vandens apytakos ratu. 
Kūrybiniame darbelyje pavaizduoti lašelio kelionę. Išsiaiškinti vandens naudą žmogui, 
gamtai, žiūrėti edukacinius filmukus.  
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https://www.youtube.com/watch?v=AXtTdIWB02U 

• Užduotis Nr. 3 - „Pamatyk vandens stebuklus  gamtoje“. Stebėti gamtos reiškinius, juos 
kūrybiškai perteikti dailės darbeliuose, panaudojant STEAM metodus. 

• Užduotis Nr. 4 - „Eksperimentuok su vandeniu“. Atlikti veiklas: bandymai, STEAM 
veiklos, kūrybiniai darbeliai. 

 
VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
11. Visi projekto dalyviai bus apdovanoti Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ padėkos raštais 
bei gaus PŠPT pažymas. 
12. Darbų autoriai, pateikdami kūrybinius darbus, nuotraukas, tampa projekto dalyviais, ir sutinka, 
kad: 
12.1. pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos projekto sklaidos 
tikslais; 
12.2. nuotraukų autoriai, pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorių teisių pažeidimus, 
pateikdami kūrybinių darbų nuotraukas projektui jie patvirtina, kad yra šių nuotraukų autoriai. 
13. Smulkesnė  informacija teikiama tel. 867901988, mokytoja Sonata Chmylnikovienė. 
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