
PATVIRTINTA 

Ukmergės vaikų lopšelio-darželio 

„Nykštukas“ direktorės 2021 m. 

 birželio 25 d. įsakymu Nr. V-45 
 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ,  MOKYTOJŲ   

PROJEKTO ,,VASARA, VANDUO IR AŠ“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų projekto 

,,Vasara, vanduo ir aš“ (toliau - Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, 

uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2.  Projekto tikslas – organizuojant veiklas vaikams, atskleisti vandens naudą žmogaus 

organizmui ir svarbą sveikatos stiprinimui vasaros metu. 

3.  Projekto uždaviniai:  

3.1.  Gerinti vandens gėrimo įpročius, išbandant skirtingus vandens gardinimus. 

3.2.  Organizuoti grūdinimą oru, vandeniu ir saule. 

3.3.  Organizuoti judrią veiklą lauke su vandeniu. 

 

III. DALYVIAI 

 

4. Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ 

nariai – mokytojai ir  ikimokyklinio,  priešmokyklinio  amžiaus vaikai. 

 

 

 

IV. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 



5.  Projektą inicijuoja Ukmergės vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ papildomo ugdymo 

mokytoja Neringa Godliauskienė, tel.: 861235564, el. p.: neringago@gmail.com ir 

mokytoja metodininkė Rita Jakienė,  tel.: 868551575 el. p.: ritajakiene1968@gamil.com , 

koordinuoja -  direktorės pavaduotoja ugdymui Renata Gudaitienė, tel.: 862504338, el. p.: 

renatagudaitienee@gmail.com  . 

6. Projekto nuostatai skelbiami Ukmergės vaikų lopšelio – darželio „Nykštukas“ 

internetinėje svetainėje – www.ukmergesnykstukas.lt . 

7.   Projektas organizuojamas birželio – rugpjūčio mėnesiais veiklų laiką ir veiklas įstaigos 

organizuoja savo nuožiūra. Organizatoriai numato fizinį aktyvumą skatinančias veiklas 

(pvz. judrieji žaidimai ir estafetės su vandeniu), organizmo grūdinimą oru, vandeniu, saule, 

vandens gėrimą ir skanavimą su įvairiais priedais. 

8.  Įgyvendinus suplanuotas veiklas, kiekviena įstaiga dalyvaujanti projekte, atsiunčia 2-3 

geros kokybės foto nuotraukas (koliažą) labiausiai atspindinčias projekto tikslą ir 

uždavinius su įstaigos pavadinimu ant jos, taip pat užpildytą dalyvio anketą (žr. Priedą Nr. 

1). Nuotraukas ir užpildytą dalyvio anketą siųsti direktorės pavaduotojai ugdymui Renatai 

Gudaitienei, el. p.: renatagudaitienee@gmail.com  . Dalyvių skaičius iš vienos įstaigos - 

neribojamas. 

9.  Nuotraukos gali būti  siunčiamos iškart įgyvendinus suplanuotas veiklas, bet ne vėliau 

nei iki rugpjūčio 20d.  

10. Projekto nuotraukos publikuojamos įstaigos facebook paskyroje – Ukmergės l/d 

„Nykštukas“ ir  Ukmergės vaikų lopšelio – darželio „Nykštukas“ internetinėje svetainėje – 

www.ukmergesnykstukas.lt  . 

11. Atsiųstos nuotraukos patvirtina, kad gauti ugdytinių tėvų sutikimai nuotraukų 

viešinimui edukaciniais tikslais. 

12. Pasibaigus projektui Ukmergės vaikų lopšelis – darželis Nykštukas“ visoms 

dalyvavusioms įstaigoms, mokytojams išsiųs padėkas. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Organizatoriai, esant būtinybei,  pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas. 
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14. Darbai neatitinkantys projekto nuostatų, nebus publikuojami. 

15. Projekto organizatoriai neatsako už viešoje aplinkoje publikuojamų asmenų duomenų 

apsaugą, tuo rūpinasi projekte dalyvaujančios ugdymo įstaigos. 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr.1 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ,  MOKYTOJŲ   

PROJEKTO ,,VASARA, VANDUO IR AŠ“ 

 

Dalyvio anketa 

Įstaigos pavadinimas  

Pedagogo(ų) vardas, pavardė, el. pašto 

adresas 
 

Vaikų amžius  

Veiklos pavadinimas  

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 


