
 

 

 

 

 

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

TARPTAUTINIO PROJEKTO, SKIRTO PAMINĖTI TARPTAUTINĘ OBUOLIO DIENĄ  

„OBUOLIUKAI SU MEGZTUKAIS“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikų tarptautinio projekto „Obuoliukai 

su megztukais“ (toliau – projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, 

organizavimo ir vykdymo tvarką.  

2. Projekto organizatorius – Šiaulių lopšelis–darželis „Žiogelis“ Dainų g. 11, LT–78333 

Šiauliai, Lietuva, tel. +370 41 55 30 42; el. paštas: projectapple2022@gmail.com  

3. Projekto nuostatai skelbiami Šiaulių lopšelio–darželio „Žiogelis“ tinklapyje 

www.darzelis.lt, facebook paskyroje International project „Apples with sweaters“. 

 

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Spalio 21-oji yra tarptautinė OBUOLIO diena. Obuolys vienas populiariausių ir skaniausių 

vaisių. Pirmą kartą pasaulinė obuolių diena buvo paminėta Londone 1990 metais, rengiant didžiulę 

šventę, skirtą populiarinti produktus iš obuolių. Manoma, kad obuoliai kilo iš Centrinės Azijos. 

Archeologų teigimu, juos žmonės valgė nuo 6500 m. prieš Kristų. Europoje ir Azijoje obuoliai 

auginami jau tūkstančius metų, į Šiaurės Ameriką jie buvo atgabenti kolonistų tik XVII amžiuje. 

Pasaulyje yra daugiau negu 7500 obuolių veislių.  

 4. Tikslas - skatinti šalies ir užsienio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

tyrinėjimo ir pažinimo įgūdžius, ugdyti kūrybiškumo ir komunikavimo kompetencijas.  

 5. Uždaviniai: 

 5.1. Lavinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaizduotę ir kūrybiškumą.  

 5.2. Įtraukti ugdytinių tėvus į vaikų ugdymosi procesą. 

 5.3. Skatinti kalbos raiškos plėtotę, panaudojant inovatyvius ugdymo metodus, pasirenkant 

netradicines erdves.    

 5.4. Plėtoti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąją 

patirtimi, ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus. 

  

III. PROJEKTO ORGANIZATORIAI IR DALYVIAI 

 

6. Projekte kviečiami dalyvauti Lietuvos bei užsienio šalių ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų bendruomenės nariai.  

7. Dalyvių skaičius iš vienos ugdymo įstaigos neribojamas.   

8. Projekto organizatoriai: 

Pirmininkė - lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktorė Audronė Karulaitienė. 

PATVIRTINTA 

Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ 

direktoriaus 2022 m. spalio 14 d.  
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Nariai - lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata 

Žaromskienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė Rūta Krivickienė, logopedė Jurgita Balčiūnaitė-

Čėsnienė, socialinė pedagogė Ingrida Jočienė.  

 

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS, TVARKA IR TRUKMĖ 

 

9. Projekto organizavimas: 

9.1. I etapas. Pasakos „Obuoliukai su megztukais“ su vaikais klausymas (nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=m2l1GJEWmZ8).   

9.2. II etapas. Kūrybinių veiklų organizavimas pagal klausytą pasaką (pasakos veikėjų 

piešimas, lipdymas, konstravimas, STEAM elementų taikymas, vaidinimas, kulinarinės idėjos ir kiti 

inovatyvūs veiklos būdai). 

10. Užpildytas dalyvio anketas (1 priedas) pateikti iki 2022 m. spalio 21 d. el. p. 

projectapple2022@gmail.com (Gavus užpildytą dalyvio anketą būsite pakviesti prisijungti į 

Facebook grupę ). 

11. 2022 m. spalio 21-30 d. įvairias kūrybiškas veiklas fiksuoti nuotraukose, trumpuose 

video ir  įkelti į Facebook grupę International project „Apples with sweaters“. Įkeldami 

nuotrauką/video, nurodykite ugdymo įstaigos pavadinimą. 

12. Iškilus klausimams, projekto dalyviai gali kreiptis į Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ 

el. p.: projectapple2022@gmail.com 

13. Ugdymo įstaigos dalyvaujančios projekte yra atsakingos už tėvų sutikimus paveiksluoti, 

filmuoti vaikus ir viešinti medžiagą. Sutikimu laikoma atsiųsta dalyvio anketa dalyvauti projekte. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Visiems projekto dalyviams iki 2022m. lapkričio 14d. bus paruošta Šiaulių lopšelio-

darželio ,,Žiogelis“ metodinės veiklos pažyma. Pažyma bus patalpinta facebook‘o grupėje.  

15. Organizatoriai pasilieka teisę renginio dalyvių atsiųstas nuotraukas naudoti  

neatlygintinai, viešai publikuoti. 
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Tarptautinio projekto  

„Obuoliukai su megztukais“  nuostatų 

1 priedas 

 

PROJEKTO „OBUOLUKAI SU MEGZTUKAIS“  

DALYVIO ANKETA 

 

Autoriaus (arba autorių 

grupės) vardas, pavardė 

 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas, kontaktinio 

asmens telefonas, el. paštas 

 

_________________ 

  


