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KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „OBELĖLĖ“ 

 

RESPUBLIKINIO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIOUGDYMO PROGRAMAS, 

PROJEKTO „JUDĖK IR ŽAVĖKIS AUGALAIS“ 

 NUOSTATAI  

 

ĮVADAS 

 

 Tarptautinė žavėjimosi augalais diena, dar vadinama „Augalų Žavadieniu“, švenčiama 

nuo 2012 m. kasmet gegužės 18 d. visame pasaulyje. Augalai gamina deguonį, kuriuo kvėpuojame, 

maitina, rengia, gydo, teikia medžiagas gyvenamam būstui, kuria nuostabius kraštovaizdžius, įkvepia 

kurti meno šedevrus. Šios iniciatyvos tikslas – kuo daugiau žmonių visame pasaulyje paskatinti žavėtis 

augalais, kalbėti apie augalų reikšmę mūsų kasdienybėje – nuo žaliosios aplinkos iki maisto, nuo 

ekologijos iki miškų ir net tokių ne maisto produktų kaip popierius, mediena, chemikalai, vaistai ar 

energija. 

 Fizinis aktyvumas – tai veiksnys, kuris formuoja žmogaus organizmą ir jo funkcijas. 

Žmogui fizinis aktyvumas reikalingas lygiai tiek pat, kiek maistas ir oras. Tai ypač svarbu 

ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie intensyviai auga ir tobulėja, jiems būdingas didelis judėjimo 

poreikis, kuris yra prigimtinis. Laikoma, kad judėjimas yra pagrindinis biologinis žmogaus raidos 

veiksnys, skatinantis organizmo vystymąsi. Judant gerėja žmogaus motorika ir fiziniai gebėjimai. 

 Judėjimas gryname ore gerina ne tik fizinius gebėjimus, bet skatina pažinti, pastebėti 

supančią gamtą. 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja projekto „Judėk ir žavėkis augalais“ (toliau – projektas)   

tikslus,  dalyvius, įgyvendinimo tvarką. 

2. Projekto dalyviai – šalies įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, bendruomenių nariai: vaikai, jų šeimų nariai, pedagogai, darbuotojai. 

3. Projekto iniciatorius – Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ bendruomenė. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas: paskatinti dalyvius judėti ir žavėtis augalais, pažinti  jų įvairovę, pajusti Lietuvos 

gamtos grožį,  domėtis augalų reikšme mūsų  gyvenime, propaguoti sveiką gyvenimo būdą. 



5. Uždaviniai: 

5.1. ieškoti netradicinių, inovatyvių ugdymo(si) formų ir būdų bei jų pritaikymo galimybių 

ugdymo(si) procese; 

5.2. telkti dalyvaujančių  įstaigų  bendruomenes bendradarbiauti, stiprinti ben-

dradarbiavimą su šeima  ir kartu paminėti tarptautinę žavėjimosi augalais dieną – Augalų Žavadienį, 

laikantis Covid-19 pandemijos nustatytų sąlygų; 

5.3. skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir jų šeimos narių, mokytojų 

sąmoningumą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, tobulinti kompetencijas ne tik  aplinkos apsaugos ir sveikos 

gyvensenos srityse, bet ir socialinio emocinio ugdymo(si) srityse. 

III SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ 

 

6. Aptariate su vaikais Lietuvos augalų įvairovę, gamtą,  fizinio aktyvumo, judėjimo svarbą 

mūsų gyvenimui (balandžio-gegužės mėn.). 

7. Fotografuojate ugdymo  įstaigų teritorijose  (miestų parkuose, mikrorajonuose ir t.t.) 

esančius medžius, krūmus, gėlių darželius, edukacines aplinkas. 

8. Gegužės 16-20 d. organizuojate judrų  renginį-veiklą augalams paminėti. Renginio-

veiklos idėjas trumpai aprašote, akimirkas nufotografuojate. 

9. Skaitmenines augalų ir renginių-veiklų aprašymus ir nuotraukas, nuotraukų koliažus ir 

dalyvio anketą (priedas Nr.1) iki gegužės 25 d. siunčiate elektroniniu paštu, adresas: 

projektai.kupobelele@gmail.com. 

10. Dalyvaujant projekte reikia turėti tėvų raštiškus sutikimus, kad skaitmenines  nuotrau- 

kas galėtume eksponuoti internetinėje erdvėje. Sutikimų siųsti nereikia. 

11. Už dalyvių sutikimą eksponuoti nuotraukas internete atsako nuotraukų siuntėjas. 

12. Iki gegužės 31  d. projekto dalyviai bus apdovanoti kompiuterinėmis  technologijomis 

 susisteminta įgyvendinto projekto medžiaga ir padėkos raštais, kuriuos gaus elektroniniu paštu. 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZATORIAI 

 

13. Projektą organizuoja Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė” (P. Mažylio g. 16, 

Kupiškis LT-40123, tel. 8 459 35386, el. paštas kupiskio.obelele@gmail.com). 

14. Parodą – konkursą koordinuoja Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė”  direkto-

riaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Naikauskienė. 

15. Darbo grupės nariai: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Jurevičienė, 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rima Simanavičienė, muzikos mokytoja Laima Vaidilienė, 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė Laura Adomėlė. 
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16. Projekto  medžiagą  patalpinsime  organizatoriaus  tinklalapyje 

https://www.obelele.kupiskis.lm.lt.  

V SKYRIUS 

LAUKIAMI REZULTATAI 

 

17. Vaikai įgis daugiau žinių apie Lietuvos augalus, jų reikšmę žmonių gyvenime, bus 

fiziškai aktyvūs, o tai –  neatsiejama mūsų sveikatos ir geros savijautos dalis. 

18. Veiklų   metu  bus  perteikiamos   sveikos gyvensenos, aplinkosauginės   žinios,  for-

muojamas   palankus gamtai gyvenimo būdas. 

19. Įstaigos  susipažins  su kolegų  patirtimi  ugdant  vaikų kūrybiškumą, iniciatyvumą, 

tinkamai ir kryptingai organizuojant sveikatingą, pažintinę-tiriamąją, meninę veiklą, tvarkant aplinkas, 

kuriant edukacines erdves. 

 VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Projekto organizatoriai pasilieka teisę keisti projekto nuostatus, atsižvelgiant į 

aplinkybes ir situaciją. 
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1 priedas 

PROJEKTO „JUDĖK IR ŽAVĖKIS AUGALAIS” 

DALYVIO ANKETA 

Įstaigos pavadinimas  

 

El. p. adresas ir telefono Nr.  

 

Darbo grupės vadovo vardas, pavardė  

 

Trumpas renginio-veiklos aprašymas  

 

 

 

 


