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VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

EDUKACINĖ VEIKLA  

„MAŽOJO GAMTININKO EKSPERIMENTAI“ 

 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinės veiklos „Mažojo gamtininko 

eksperimentai“ (toliau vadinama veikla) nuostatai reglamentuoja veiklos tikslą, reikalavimus 

dalyviams, organizavimo tvarką, apdovanojimus. 

2. Veikla organizuojama įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės 

aplinkosauginio švietimo projektą „Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“. 

3. Veiklos idėjos autorius ir organizatorius Vilniaus lopšelis-darželis ,,Justinukas“. 

4. Projekto partneriai – Vilniaus miesto savivaldybės Justiniškių seniūnija, Kauno Algio 

Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“. 

5. Įsipareigojame siųsti kvietimą dalyvauti veikloje kiekvienai įstaigai, paskelbtiVilniaus lopšelio-

darželio „Justinukas“ internetinėje svetainėje https://www.justinukas.vilnius.lm.lt/ 

 

II. TIKSLAS 

6. Plėsti vaikų gamtamokslines, aplinkosaugines žinias skatinant kūrybišką ugdymąsi per 

tiriamąsias, eksperimentines veiklas, ugdyti gebėjimą pažinti, atrasti, tyrinėti, stebėti, domėtis, aiškintis 



gamtoje vykstančius procesus, reiškinius. Skatinti efektyvų mokytojų bendradarbiavimą, dalijimąsi 

gerąja patirtimi.  

 

III. DALYVIAI 

7. Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikai, mokytojai. 

 

IV.  DATA IR DALYVAVIMO TVARKA 

8. Veiklos įgyvendinimas 2020 m. spalio 2 d. – lapkričio 3 d. (įskaitytinai). 

9. Dalyviai registruojasi siųsdami užpildytą dalyvio paraišką (Priedas Nr. 1) el. paštu 

justinukas.renginiai@gmail.com iki 2020 m. spalio 13 d. nurodant laiško temą „MAŽOJO 

GAMTININKO EKSPERIMENTAI“. 

10. Išsiuntusius registracijos formą ir negavusius patvirtinimo per tris darbo dienas, kad ji gauta 

skambinti tel. +370 686 98751 ir pasitikslinti dėl registracijos. 

11. Veikloje dalyvauja pirmos 5 užsiregistravusios įstaigos.  

 

V. EIGA 

12. Kiekviena dalyvaujanti komanda, naudodama kuo įvairesnes priemones atlieka įvairius 

praktinius su gamtos reiškiniais susijusius bandymus ir eksperimentus, kurių metu pažins, atras, 

tyrinės, stebės, domėsis, aiškinsis gamtoje vykstančius procesus. Aptaria gautus rezultatus. 

13. Veiklos metodai, būdai ir priemonės laisvai pasirenkami. 

14. Užsiregistravusioms įstaigoms 2020 m. spalio 14 d. bus atsiųsti nufilmuoti Vilniaus 

lopšelio-darželio „Justinukas“ atliekami eksperimentai, bandymai. 

15. Organizuojant veiklą galima naudotis video medžiagoje pateiktais bandymais, eksperimentais 

arba sukurti savo. 

16. Atliekant savo sukurtus bandymus, eksperimentus užpildyti aprašą (Priedas Nr. 2), 

Microsoft Word dokumentas, Times New Roman šriftas, 12 pt paprastu šriftu, 1,5 tarpai tarp eilučių ir 

iki 2020 m. lapkričio 3 d. (įskaitytinai) atsiųsti el. paštu justinukas.renginiai@gmail.com 

17. Visos dalyvavusios veikloje įstaigos iki 2020 m. lapkričio 3 d. (įskaitytinai) atsiunčia 4-6 JPG 

nuotraukas atspindinčias veiklos momentus el. paštu justinukas.renginiai@gmail.com nurodant laiško 

temą „MAŽOJO GAMTININKO EKSPERIMENTAI“. 
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VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Veiklos rezultatai bus patalpinti Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ internetinėje svetainėje 

https://www.justinukas.vilnius.lm.lt/, internetinėje erdvėje. 

19. Visiems dalyvavusiems pedagogams iki 2020 m. lapkričio 30 d. bus išsiųstos elektroninės 

dalyvių pažymos, įstaigoms – elektroninės padėkos. 

20. Organizatoriai pasilieka teisę veiklos nuotraukas, video naudoti įstaigos internetinėje svetainėje, 

viešojoje erdvėje. Dalyvaujančios ugdymo įstaigos atsakingos už tėvų sutikimą fotografuoti. 

21. Dėl detalesnės informacijos rašyti adresu justinukas.renginiai@gmail.com arba  skambinti tel.  

+370 686 98751.  
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Priedas Nr.1 

 

VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

EDUKACINĖ VEIKLA  

„MAŽOJO GAMTININKO EKSPERIMENTAI“  

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Įstaigos pavadinimas  

Mokytojo(-ų) vardas(-ai), pavardė(-ės)  

Dalyvaujančių vaikų amžius, skaičius  

Atsakingo asmens kontaktai: 

vardas, pavardė, 

telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas   

 

 

 

 

 

 

 

  



Priedas Nr.2 

 

VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

EDUKACINĖ VEIKLA  

„MAŽOJO GAMTININKO EKSPERIMENTAI“  

 

BANDYMO, EKSPERIMENTO APRAŠAS 

 

PAVADINIMAS  

TIKSLAS   

PRIEMONĖS  

EIGA  

REZULTATAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


