
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ KŪRYBINĖS-PAŽINTINĖS VEIKLOS LAUKE PROJEKTO 

„VAIKYSTĖS AITVARAI“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDRA INFORMACIJA 

 

1. Kūrybinės-pažintinės veiklos lauke projektu „Vaikystės aitvarai“ siekiama 

atskleisti ir parodyti vaikams, tėvams ir pedagogams kokia įdomi ir prasminga gali būti 

vaikų veikla lauke, įprastoje žaidimų aikštelėje, įvairiais metų laikais. 

2. Žaidimų ir kitos įvairios veiklos lauke patirtis parodė, kad įprastoje žaidimų 

aikštelėje galima nuveikti daug įdomių ir paprastų dalykų, panaudojant netikėtas 

priemones. Tęsiant šią tradiciją, miesto ir respublikos pedagogai kviečiami pasidalinti 

lauko žaidimų ir erdvių kūrimo patirtimi. 
 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – aktyvinti vaikų žaidybinę veiklą lauke, naudojant daugiau 

artimiausios aplinkos daiktų, lavinti vaikų kūrybiškumą, pažintinius ir psichomotorinius 

gebėjimus.  

4. Uždaviniai: 

4.1. skatinti vaikų domėjimąsi artimiausia aplinka, gebėjimą sutelkti dėmesį, 

suvokimą, įsiminimą, samprotavimą, problemų sprendimą, kritišką mąstymą; 

4.2. taikyti įvairius pažinimo būdus: stebėjimą, eksperimentavimą, modeliavimą, 

informacijos paiešką, spontanišką kūrimą iš aplinkos daiktų; 

4.3. ugdyti vaikų kūrybinius gebėjimus, skatinant bendradarbiavimą su 

bendraamžiais ir suaugusiais; 

4.4. įtraukti šeimas ir bendruomenės narius į erdvių kūrimą lauko žaidimų 

aikštelėse. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 
 

5. Klaipėdos miesto, respublikos ir kitų šalių ikimokyklinės ugdymo įstaigos.  

 

IV SKYRIUS  

LAIKAS IR VIETA 

 

6. Projekto dalyviai (vaikai, tėvai ir pedagogai) kuria žaidimų erdves įprastose 

lauko žaidimų aikštelėse ir jas nufotografuoja, trumpai aprašydami ką nuveikė, kokias 

netradicines priemones naudojo. 



7. Užpildytas dalyvių registracijos anketas (priedas) kartu su nuotraukomis (2-3 

nuotraukos jpg. formatu) projekto dalyviai atsiunčia iki 2017 spalio 5 dienos 

elektroniniu paštu versmeskregzdutes@gmail.com  

 

V SKYRIUS 

APDOVANOJIMAS 

 

8. Projekto dalyviams nurodytais el. pašto adresais bus išsiųstos organizatorių 

padėkos. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Vaikų kūrybinės – pažintinės veiklos lauke projekto „Vaikystės aitvarai“ 

informavimo šaltiniai:  

Irena Juknienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė, tel. 860605709, el. p. irena.jukniene@yahoo.com 

10. Nuotraukos su aprašytomis veiklomis bus publikuojamos tinklalapyje 

www.versmele.lt. 

 

Nuostatus rengė: Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė Irena Juknienė, auklėtoja Aušra Daugalienė ir logopedė Virginija Česonienė. 

mailto:irena.jukniene@yahoo.com


Priedas 

 

VAIKŲ KŪRYBINĖS- PAŽINTINĖS VEIKLOS LAUKO PROJEKTO  

„VAIKYSTĖS AITVARAI“ DALYVIO ANKETA 

 

 

Įstaigos, grupės pavadinimas, 

adresas, kontaktinis tel., el. paštas 

Atsakingo asmens (pedagogo, tėvų) 

vardas ir pavardė 

Trumpas vykdytos veiklos aprašas 

(lauko erdvės, žaidimų ar kitos veiklos, priemonės) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


