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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITĖ“ 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTO 

„PASAKIŠKAS STEAM“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Pasakiškas STEAM“ nuostatai 

reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką, terminus ir autorių apdovanojimą. 

2. Projekto aktualumas. Vienas svarbiausių ikimokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) lūkesčių – 

bendraujantis vaikas. Ikimokykliniame amžiuje ugdant vaikų kalbinius gebėjimus ypač svarbu parinkti 

ir tikslingai taikyti įvairius metodus ir būdus, panaudoti įvairias situacijas arba sąmoningai tokias 

sudaryti. Nuo seno žinoma vaikų ugdymo priemonė – pasakos. Jų svarba vaiko raidai ir pasaulėjautos 

formavimuisi nekelia abejonių. Šiandien, kai vis dažniau ugdymo procese taikome STEAM, kyla idėja 

šias veiklas derinti su pasakomis. Manome, kad STEAM veiklų įtraukimas į pasakų skaitymo, supratimo, 

įsiminimo bei atkūrimo procesus padėtų ugdyti kalbinius vaikų gebėjimus, stiprintų jų kritinį ir kūrybinį 

mąstymą, sudarytų sąlygas įgyti problemų sprendimo įgūdžių. Projektu siekiama dalintis gerąja darbo 

patirtimi, kaip integruojamos STEAM veiklos į vaikų kalbinio ugdymo procesą.  

3. Parodą organizuoja Šiaulių lopšelis-darželis „Bitė“. 

4. Informacija apie parodą ir nuostatai skelbiami Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ interneto 

svetainėje www.bite.tavodarzelis.lt ir tinklapyje www.ikimokyklinis.lt.  

 

II SKYRIUS 

PROJEKTO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, SIEKTINI REZULTATAI 

 

5. Projekto tikslas – Ugdyti vaikų kalbinius ir pažintinius gebėjimus ugdymo procese derinant 

pasakas ir STEAM veiklas. 

6. Projekto uždaviniai: 

6.1. Padėti vaikui suprasti ir perteikti pasakos turinį, problemas, moralą. 

6.2. Skatinti vaikų smalsumą, domėjimąsi, norą pažinti atliekant pasirinktą STEAM veiklą (gamtos 

mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos). 

6.3. Kūrybiškai perteikti pasakos turinį (dailės darbelis, vaidinimas, šokis, ratelis). 

6.4. Sukurti ir ugdomojoje veikloje pritaikyti IKT priemones analizuojamos pasakos turiniui 

įsisavinti. 

7. Siektini rezultatai: 

7.1. Vaikai ugdysis kalbinius gebėjimus, kritinį, kūrybinį mąstymą, įgys problemų sprendimo 

įgūdžių. 

7.2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai dalinsis patirtimi, skleis kūrybines 

naujoves. 

 

http://www.bite.tavodarzelis.lt/
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III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

8. Projekto dalyviai šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai: auklėtojai, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai ir jų ugdytiniai. 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ 

 

9. Projekto organizatorius Šiaulių lopšelis-darželis „Bitė“, Lieporių 4, Šiauliai, tel. (8 41) 55 27 

44, el. paštas logopedinisdarzelis@splius.lt. 

10. Parodos koordinatorės Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ auklėtojos Vaida Jančenkovienė, el.p. 

marcikute@gmail.com, tel. 867588560; Kristina Janušaitė, el.p. jakristi@gmail.com, tel. 8610396547. 

11. Projekto trukmė 2020 m. vasario 3 d. – balandžio 30 d. 

12. Projekte dalyvaujantys pedagogai užpildo dalyvio anketą (1 priedas) ir siunčia elektroniniu 

paštu jakristi@gmail.com arba marcikute@gmai.com iki š. m. vasario 29 d. 

13. Projekto dalyviai įgyvendindami projektą: 

13.1. Pasirenka pasaką, kurią skaitys, analizuos per įvairias STEAM veiklas: atlieka 

eksperimentus, kurie paaiškina pasakoje aprašytus gamtos ar kitus reiškinius, stato, konstruoja pasakoje 

aprašytus objektus, atlieka skaičiavimus, matavimus su pasakoje aprašytais daiktais; 

13.2. Pasitelkdami įvairius raiškos būdus inscenizuoja pasaką, kuria iliustracijas ir kt.; 

13.3. Kuria IKT priemones: dėliones, interaktyvius pristatymus ir kt. 

14. Igyvendinus projektą pedagogas parengia Power point pristatymą, kuriame nurodo įstaigos 

pavadinimą, pedagogo vardą ir pavardę, pasakos autorių, pavadinimą ir šaltinį (kur ją galima perskaityti), 

pateikia STEAM ir kitų veiklų pavadinimus bei jas iliustruojančias nuotraukas (priedas 2). 

Rekomenduojamos pristatymo gairės pateikiamos internetinio įrankio “Padlet” erdvėje el. adresas 

https://padlet.com/marcikute/9prkwqgi4xr2. Power poit apimtis gali kisti nuo vykdytų veiklų kiekio. 

15. Parengtą Power point pristatymą įkelia į internetinio įrankio „Padlet” erdvę el. adresas 

https://padlet.com/marcikute/9prkwqgi4xr2 iki 2020-04-30. 

16. Kilus klausimams teirautis tel. 867588560, auklėtoja Vaida Jančenkovienė, tel. 8610396547, 

auklėtoja Kristina Janušaitė.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Projekto dalyviams bus parengtos Šiaulių lopšelio darželio „Bitė“ direktoriaus padėkos ir 

išsiųstos elektroniniu paštu. 

18. Pateikdamas darbus autorius tampa projekto dalyviu. 

19. Autorius pateikdamas iliustruotą veiklos aprašymą projektui, patvirtina, kad yra autorius ir 

yra gavęs nuotraukoje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką publikuoti internetinėje erdvėje. Už 

autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

20. Organizatoriai pasilieka teisę dalyvių darbus publikuoti savo nuožiūra. 

21. Veiklų aprašymai atsiųsti vėliau nurodyto termino, neatitinkantys techninių reikalavimų bei 

projekto tematikos, nepublikuojami. 

22. Dalyvavimas projekte laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

 

_________________________________ 
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1 priedas 

 

 

PROJEKTO „PASAKIŠKAS STEAM“ DALYVIO ANKETA 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė  

Kvalifikacinė kategorija  

Telefono Nr.  

El. paštas  

Įstaigos pavadinimas  

Įstaigos adresas  

Įstaigos kontaktai tel. Nr., 

el. paštas 
 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 priedas 

 

 



 

 


