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Zelmendliai

VILNIAUS LOPSELIO.DARZELIO,,r,F,LF/IENELT A T"
RESPUBLIIilNIO IKIMOKYKLINIO IR PRIESNNOTYKLINIO

AMZIAUS VAIKU PROJEKTO
,,SYEIKA MITYBA VAIKAMS. DRAUGYSTE SU DARZOVEIVtrS"

NUOSTATAI

IVADAS

Svarbi sveikos mitybos sudedamoji dalis - dariovds, turindios virlkinimui daug reikalingos
l4stelienos, natfiraliq vitaminq, mikroelementq ir fitonutrientq, kuriq yra tik augalines kilmes maistoproduktuose. Tadiau ne visi vaikai jas megsta valgyti. Vaikrl maisto pasirinkime, maZiausiai vyrauja
darZoves. Vis dar daLnai vaikai atsisako valgyti darZoves. Kviediame prisijungti prie Sio projekto, kurio
deka galesime su su vaikais aptarti lvairias_ darioves, jq sudet!, kaip jos uu!u, 

"prinoksta, 
tcaip jas ialimavartoli su maistu, ivairiais patiekalais, tai labiau paskatins vaikus ragauti jq skoni, bandytigaminti iiairiuspatiekalus namuose drauge su Seima.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l ' 1 ' Respublikinis ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo lstaigq projektas ,,Sveika miryba vaikams
- draugyste su darZovemis", pasitelkiant,,STREAM'; ir,,i\4d!iyNio ZprvrEr.aplAI,,veiklas.

l '2' Projekto nuostatai reglamentuoja parodos tem4, tiksl4, uZiavinius, dalyvius, darbq pateikimo
tvark4 ir organizavim4.

l'3'-Projekt4 organizuoja Vilniaus lop5elis-darZelis ,,Zelmeneliai". projekto koordinatore direktore
Rita Juozapaitiene.

l '4' Parodos iniciatoriai Vilniaus lopSelio-darZelios ,,Zelmendliai,, prie5mokyklinio ugdymomokytojos: Jolita Usevidi[te ir Renata vaidiuliene tel. g5zt64gio el. iuitur,Zelmeneliu.projektai @gmail.com .

l'5' Parodos nuostatai skelbiami Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Zelmeneliai" socialinio tinklo,,Facebook,o
grupej e Vi lniaus lop5el is-darZelis ..Zeheneliai,,.

II. TIKSLAS

2' Projekto tikslas - skleisti Respublikos ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo mokytojq
gerq)q darbo patirti, skatinti vaikus dometis darZoviil augimo procesu, ragauti jas, suprasti jq naud4.



III.IJZ,,DAVINIAI

3.1. Sudaryti s4lygas vaikams iSnagrineti darZoviq augimo etapus.
3.2. Organizuoti tiriam4sias ugdymo veiklas, nagrinejant darZoviq sandar4.
3.3. Kurti ugdymo(si) aplink4, skatinandia nat[ralq norq ragauti darZoves.
3.4. Sudaryti s4lygas vaikq meninei-kfrrybinei savirai5kai.
3.5. Pletoti bendravim4 ir bendradarbiavim4 tarp Respublikos ikimokyklinio ugdymo istaigq.

IV. PROJEKTO DALYVIAI

4. Projekte kviediami dalyvauti Respublikos ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo istaigq
ugdytiniai, pedagogai, specialistai, dietistai, tevel iai.

V. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA

5.1. Dalyviai uZpildo anket4 (priedas Nr. 1) del dalyvavimo projekte ir siundia el. pa5tu
iki2022 04 01 d.

5.2. Projekto darbq pristatymas gali bfti teikiamas: nuotrauktl koliaZu; sumontuotu neilgu filmuku.
Sumontuotus koliaZus arba filmukus siqstiel. pa5tu Zelmeneliu.projektai@email.corn iki20220422
d.
5.3. Siundiant nuotraukas ar filmuot4medLiaga, reikia nurodyti: miest4; istaigos pavadinim4; grupes
pavadinim4; pedagogq vardus ir pavardes.
5.4. Dalyviai, pateikiantys nuotraukas ar filmuot4 mediiag ,kuriuose matomas vaiko veidas, turi tureti
ra5ti5k4 tevq sutikim4. UZ siqst4 medZiagq atsako siuntejas.
5.5. Projekto darbai bus eksponuojami ,,Facebook" grupeje Vilniaus lopSelis-darZelis,,Zelmeneliai" ir
lop5el io-darZe I io,,2elmeneliai" svetainej e - www.zelmenel iai. com.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Projehe dalyvaujantis gaus dalyvio pazymejim4, padekos ra5t4, kurie bus atsiqstas idalyvio
nurodyt4 el. paSto adresq.
6.2. Organizatoriai pasilieka teisg projekto metu atsiqstus vaizdo ira5us, ar nuotraukq koliaZus naudoti
istaigos intemetinej e svetainej e.
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