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NUOSTATAI 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Pasaulis, kuris vaikystėje rodės milžiniškas ir neaprėpiamas, staiga paaiškėja esąs ne toks jau 

didelis, ir supranti, kad kažkur už tūkstančių kilometrų siaučiantys gaisrai ar kertamos džiunglės,  

tiesiogiai siejasi ir su mumis, su mūsų poreikiais, įpročiais.... Nuolat girdime apie siautėjančias 

stichijas, kurias mes pradedame įsivaizduoti kaip nenugalimą jėgą ar baudžiamąjį būrį, naikinantį 

visą pasitaikantį kelyje, tačiau pamirštame, kad tos pačios keturios stichijos yra visa ko pradžia, 

varomoji jėga, būtina sąlyga, be kurios neegzistuotų mūsų Pasaulis. Ir visos jos mus pasitinka, vos 

gimusius ir lydi mus visos mūsų Gyvenimo kelionės metu: Žemė suteikia pagrindą mūsų kojoms ir 

visam, kas gyva, maitina ir saugo mus, Vanduo girdo ir gaivina, Oras pripildo mūsų plaučius 

džiaugsmo, be jo nesigirdėtų vaikų juoko nei paukščių giesmių, Ugnis šildo ir nušviečia kelią... Ir 

net nebūtina kur nors keliauti, - tik šiek tiek fantazijos, išradingumo, žinių ir čia pat: darželio kieme, 

grupėje ar namų virtuvėje, - galėsime stebėti visų keturių stichijų ištikimą draugystę, patirti vientisą 

mus supančio Pasaulio vaizdą; savo artimiausioje aplinkoje galėsime išsiaiškinti, kodėl kyla gaisrai 

Australijoje ar liūtys Dižiojoje Britanijoje, kas yra ekologija, kuri dažnai apibūdinama kaip taikus 

sambūvis su gamta, ir koks galėtų būti kiekvieno iš mūsų indėlis į Pasaulį, kuriame gera gyventi ...   

Net mokslininkai ne viską žino apie  Žemę, Orą, Vandenį ir Ugnį, tačiau atskleidimas net, 

rodos, paprasčiausių, gerai žinomų tiesų mažąjam žmogui yra tikras stebuklas, o išmintingas 

ugdytojas, nepraradęs gebėjimo stebėtis ir atvira širdimi jausti pasaulį, gali nukreipti vaiką atradimų 

ir jų įprasminimo kūrybine veikla keliu ir taip padėti sukurti tikrą stebuklų pasaką.    

Tad kviečiame pasidalinti savo gerąja patirtimi, kaip jūs suteikiate patiems mažiausiems 

darželių ugdytiniams kuo daugiau džiaugsmo pažįstant Pasaulį  ir drauge skatinate visų jų gebėjimų 

ugdymąsi. 

 

 

2. PROJEKTO TIKSLAS 

Paskatinti pedagogus ieškoti nestandartinių, kūrybiškų būdų, supažindinant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikus su keturiomis  stichijomis: Vandeniu, Oru, Žeme ir Ugnimi ir 

dalintis gerąja patirtimi su kolegėmis Lietuvos darželiuose. 

 

3. PROJEKTO UŽDAVINIAI 

- Skatinti pažintinių nuostatų formavimąsi, sudarant sąlygas vaikams nuo ankstyvojo iki 

priešmokyklinio amžiaus, atsižvelgiant į konkretaus amžiaus pažinimo ypatumus, visais pojūčiais 

grupės bei lauko edukacinėse erdvėse patirti Keturių Stichijų egzistavimą, jų kuriančią energiją ir 

neretai dėl žmogaus neatsargumo, aplaidumo ar net piktavališkumo kylančius pavojus, mokytis 

saugaus elgesio taisyklių.  



- Padėti vaikams formuotis gamtosaugines nuostatas, atkreipiant dėmesį į kiekvieno iš mūsų indėlio 

svarbą.  

- Sudaryti sąlygas visiems vaikų sensomotoriniams įgūdžiams, skaičiavimo ir matavimo bei 

kalbiniams gebėjimams vystytis; 

- Sudaryti sąlygas vaikams patirti džiugių akimirkų tyrinėjant ir eksperimentuojant, jei yra galimybė 

- keliaujant, stebint gamtą; 

- Į projektą įtraukti ir ugdytinių tėvus, skatinant juos drauge su vaikais tyrinėti, eksperimentuoti, 

organizuojant bendras iškylas į mišką, ekologiniu taku ir pan.; 

-   Padėti atsiskleisti vaikų, tėvų bei pedagogų kūrybiškumui; 

 

 

4. DALYVIAI 

Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai, kiti 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų lopšelių-darželių ikimokyklinio (taip pat ir ankstyvojo) ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikai, jų tėvai ir  pedagogai.  

 

5. PROJEKTO TRUKMĖ 

Nuo 2021 metų sausio 11 dienos iki 2021 metų gruodžio 31 dienos. 

 

6. VIETA 

Veiklos keturioms stichijoms pažinti vyksta Jūsų įstaigose, atradimų, džiugių akimirkų ir  idėjų 

mugė „atidaroma“ Jūsų įstaigos internetinėje svetainėje ar kitoje interneto erdvėje, kur Jūs įkelsite 

savo medžiagą. Vilniaus lopšelio-darželio „Molinukas“ internetinėje svetainėje 

www.molinukas.vilnius.lm.lt iki 2021 m. gruodžio31 d. bus galima rasti projekte dalyvaujančių 

įstaigų pristatymų internetines nuorodas.  

Už tėvų sutikimus viešinti savo įstaigos vaikų nuotraukas interneto erdvėje atsako 

kiekviena projekte dalyvaujanti įstaiga. 

 

7. SIŪLOMOS VEIKLOS 

1. Visos  veiklos, kuriose vaikai visais pojūčiais galėtų patirti keturių pasaulio elementų 

egzistavimą, jų pasireiškimo formas gamtoje ir mūsų gyvenime, atliekant įvairiausius 

bandymus, prieinamus ikimokyklinio amžiaus vaikams;  

2. Iškylų į mišką metu ar darželio/namų kieme stebėti gamtos reiškinius, gėrėtis jais ir mokytis 

saugaus elgesio; atrasti žmonių neatsakingo elgesio pėdsakus bei padarinius ir įsitikinti 

ekologiško elgesio  svarba; patirti džiaugsmą saugiai sąveikaujant su ugnimi, vandeniu, žeme, 

oru; pasitelkti šiuos elementus konstruktyviai veiklai ir kt..  

3. Filmų, kronikų peržiūros, pokalbiai apie klimato kaitą ir Gretą Thunberg, mergaitę, kuri 

sugebėjo pakeisti pasaulį, ir kiekvieno iš mūsų indėlį, kuriant saugų ir gražų Pasaulį: aplinkos 

tvarkymo darbai, gamtinės daržininkystės taisyklių paisymas rūpinantis daržu ar gėlynu ir kt.; 

3. Tautosakos, literatūros kūrinių skaitymas ir aptarimas, pasakų, sakmių, mįslių, eilėraščių, 

elgesio su stichijomis ir gamtoje taisyklių kūrimas ir kt.; veiklos žodyno turtinimui ir kalbos 

gramatinės sandaros supratimui; 

4. Dailės, grafikos, kitų vaizduojamojo meno technikų darbelių Keturių stichijų tematika 

kūrimas ir parodų organizavimas ir kt.  

5. Pramogos, skirtos vienai ar kelioms/visoms stichijoms. 

http://www.molinukas.vilnius.lm.lt/


5. Dalyvaujančios įstaigos pedagogai pasirenka ir realizuoja labiausiai ugdytinių amžių bei jų 

pasiekimus atitinkančias veiklas.  

 

 

 

8. REGISTRACIJA IR DARBŲ PATEIKIMAS 

✓ Kiekviena įstaiga, pageidaujanti dalyvauti projekte, užpildo ir iki 2021 kovo 31 d. atsiunčia  

projekto dalyvio paraišką (priedas Nr. 1) el. adresu dpu@molinukas.vilnius.lm.lt  

✓ Kiekviena dalyvaujanti įstaiga kuria bendrą Knygą (Creative Book), virtualią parodą, 

PowerPoint pristatymą ar pasirenka kitą kiekvienos įstaigos/grupės kolektyvinę ar 

individualią patirtį apibendrinančią formą, kurios esmė – Keturių Stichijų ir jų sąveikos 

apraiškos, vaikų patirtos visais pojūčiais: regėjimu, lytėjimu, klausa, uosle, skoniu, ir 

užfiksuotos įvairiomis meno priemonėmis: vaizdingais ar filosofiniais pasisakymais, 

taikliais pastebėjimais, grafikos piešiniais ar tapybos darbais. elgesio su stichijomis ar 

gamtoje taisyklės, eiliuotos savos kūrybos miniatiūros, pasakos, fotografijos (pageidautina 

– fotografuota vaikų), ekologine su stichijomis susijusia tematika. Tai galėtų būti ir  

bandymų aprašymai, stebėjimų rezultatų apibendrinimai, iliustracijos mįslių, sakmių apie 

Vandenį, Orą, Ugnį, Žemę ir šių stichijų pasireiškimo formas ir kt..  

✓ Dalyvaujanti įstaiga savo sukurtą projektinės veiklos pristatymą įkelia į savo įstaigos 

internetinę svetainę ar kitą interneto erdvę, o nuorodą atsiunčia el. adresu 

dpu@molinukas.vilnius.lm.lt iki 2021 m. rugsėjo 01 d. . 

✓ Dalyvių nuorodas Vilniaus lopšelio-darželio „Molinukas“ interneto svetainės puslapyje 

„Respublikiniai projektai“ bus galima rasti iki 2021 m. gruodžio 31 d..  

 

 

9. ORGANIZATORIAI 

Vilniaus lopšelis-darželis „Molinukas“.  

 

Telefonas pasiteirauti +37068731359 Ingrida Laužikienė; e-adresais dpu@molinukas.vilnius.lm.lt,  

rastine@molinukas.vilnius.lm.lt   
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PRIEDAS NR. 1 

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „MOLINUKAS“  

RESPUBLIKINIO  PROJEKTO „KETURIOS STICHIJOS“ 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

 

DALYVIO ANKETA 

 

 

 

 

 

 

Pilnas įstaigos 

pavadinimas, adresas, 

elektroninis paštas 

 

Atsakingo asmens 

telefonas, elektroninis 

paštas 

 

Visų dalyvaujančių 

pedagogų pareigos, 

vardai ir pavardės 

Planuojamų 

veiklų/renginių 

pavadinimai 

Dalyvių 

amžius 

Dalyvaujančių 

vaikų skaičius 

     


