
 

 

                                         

                           

RESPUBLIKINIS  

 IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

STEAM PROJEKTAS „ SUKURK GRUPĖS DRAUGĄ - ROBOTUKĄ“ 

 

 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projekto „Sukurk 

grupės draugą - robotuką“ (toliau projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius 

ir organizavimo tvarką. 

2. Projektas organizuojamas siekiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

bendradarbiavimo ir kūrybiško dalijimosi gerąja patirtimi įgyvendinant vaikų STEAM ugdymo galimybes 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje. 

3. Projektą organizuoja Kėdainių lopšelis – darželis „Varpelis“, Pavasario g. 8 , 57311 Kėdainiai. 

Projektą koordinuoja direktorė Jolita Miliškevičienė, organizuoja sudaryta projekto darbo grupė: 

mokytoja metodininkė Nijolė Želvienė, vyr. mokytoja Neringa Paulauskienė, ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Jurgita Žukienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Raminta Jurgulienė. Projektą kuruoja  

mokytoja Jurgita Žukienė tel: 8-61442578. 

4. Projekto nuostatai skelbiami įstaigos internetinėje svetainėje www.kedainiaivarpelis.lt , 

įstaigos Facebook paskyroje ir Facebook grupėje „Auklėtoja auklėtojai“. 

 

II.  PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

 

5. Projekto „Sukurk grupės draugą - robotuką“ tikslas - atskleisti STEAM ugdymo galimybes 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje. Skatinti vaikus domėtis technikos naujovėmis, 
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pasitelkiant fantaziją kurti patiems savo žaisliukus, domėtis aplinkosauga, ekologinėmis problemomis ir 

jų sprendimo būdais. 

Projekto uždaviniai:  

5.1. skatinti vaikus domėtis technikos naujovėmis, juos supančia aplinka, gilinti gebėjimą 

aiškintis, kurti, tyrinėti, klausinėti. 

5.2. ugdyti vaikų pažinimo, kūrybiškumo, savarankiškumo, pasitikėjimo savimi įgūdžius taikant 

STEAM metodikos elementus. 

5.3. taikant STEAM priemones,  sudominti vaikus ugdymo procesu: konstruojant robotuką, 

ugdyti inžinerinius gebėjimus; skaičiuojant, lyginant, įvardijant pasirinktų priemonių geometrines figūras, 

ugdyti matematinius gebėjimus; skatinti domėtis aplinkosauga ir tinkamu antrinių žaliavų panaudojimu 

meninėje veikloje. Vaikai, veikdami kūrybiškai, konstruoja savo įsivaduojamą draugą robotuką. 

5.4. plėtoti bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ir dalintis 

gerąją patirtimi. 

5.5 skatinti tausoti gamtą, domėtis įvairiomis galimybėmis panaudojant antrines žaliavas. 

 

III. PROJEKTO DALYVIAI 

 

6. Projekte gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų  ugdytiniai bei jų pedagogai.  

 

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

7. Projektas vykdomas nuo 2022 m.  kovo 1 d. iki 2022 m. balandžio 16 d.  

8. Norintys dalyvauti projekte nuo kovo 1 d. turi jungtis į uždarą Facebook grupę „Sukurk savo 

grupės draugą – robotuką“, nuoroda: https://www.facebook.com/groups/712530073462362/?ref=share 

9. Kiekvienas dalyvis gali pateikti neribotą paraiškų kiekį.  

10. Prisijungimas prie grupės traktuojamas kaip pedagogo sutikimas dalyvauti projekte ir 

ugdytinių tėvų/globėjų informavimas apie dalyvavimo sąlygas. 

 

V. REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

11. Veiklą organizuoti remiantis STEAM priemonėmis. 

12. Konstruojant erdvines figūras, robotuko gamybai panaudoti antrines žaliavas. 

13.Veiklų nuotraukos turi būti nuasmenintos arba gautas tėvų/globėjų sutikimas dėl veidų 

viešinimo.  

https://www.facebook.com/groups/712530073462362/?ref=share


 

14. Nuotraukos su trumpu prisistatymu talpinamos uždaroje facebook grupėje “Sukurk savo 

grupės draugą – robotuką“, nuoroda: https://www.facebook.com/groups/712530073462362/?ref=share 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Visiems projekto dalyviams bus įteikti padėkos raštai. 

16. Daugiausiai patiktukų surinkusį robotuką sukūrusią grupę apdovanosime organizatorių 

įsteigtu prizu. 
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