PATVIRTINTA
Vilniaus lopšelio-darželio „Papartis“
direktorės 2021 m. kovo 02 d.
įsakymu Nr. V - 7
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
PAŽINTINIO – KŪRYBINIO PROJEKTO
„LAUMŽIRGIO KELIONĖ. LIETUVOS VABZDŽIŲ KNYGA“
NUOSTATAI
Kodėl "Laumžirgis"? Keli įdomūs faktai apie laumžirgius ir jų simboliką:
- laumžirgiai aptinkami šalia vandens telkinių, jų nuolatinis skraidymas virš vandens simbolizuoja
IEŠKOJIMUS ir norą žvelgti toliau paviršiaus.
- laumžirgis didžiąją dalį gyvenimo praleidžia vandenyje kaip lerva, o skraido ne ilgiau keleto mėnesių.
Tai simbolizuoja POKYČIUS, AUGIMĄ, gyvenimą DABARTYJE, norą iš jos pasisemti ir patirti kuo
daugiau.
- laumžirgis geba greitai skristi visomis šešiomis kryptimis, rečiau mojuodamas sparnais, dėdamas
mažiau pastangų nei daugelis kitų vabzdžių. Tai simbolizuoja LAISVĘ judėti pasirinkta kryptimi, taip pat
ir SAVIKONTROLĘ, bet tuo pačiu PAPRASTUMĄ, EFEKTYVUMĄ ir ELEGANCIJĄ.
- laumžirgio kūnas gali švytėti skirtingomis spalvomis, priklausomai nuo regėjimo kampo. Tai
simbolizuoja AUTENTIŠKUMĄ, atrasti, suvokti ir priimti TIKRĄJĮ SAVE.
- didelė laumžirgio smegenų dalis skirta regėjimui, o akys leidžia matyti beveik 360 laipsnių kampu
aplink. Tai simbolizuoja gebėjimą VISAPUSIŠKAI matyti mus supantį pasaulį.
Ar laumžirgių galima rasti Lietuvoje? Žinoma...
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažintinio – kūrybinio projekto
„Laumžirgio kelionė. Lietuvos vabzdžių knyga“ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja
projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo tvarką ir baigiamąsias nuostatas.
Projektas skirtas domėjimosi gamta skatinimui.
Projektą organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis „Papartis“:
Adresas: Čiobiškio g. 17, Vilnius
El. paštas: rastine@papartis.vilnius.lm.lt.
Idėjos autorės ir organizatorės: mokytoja metodininkė Aldona Vinciūnienė, ikimokyklinio
ugdymo vyresniosios mokytojos – Inga Vankevič, Janina Zastarskienė, ikimokyklinio ugdymo
mokytojos – Gintarė Kazokaitė, Jolita Masiukienė.
Projekto koordinatorė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Inga Vankevič, el. paštas
ingavankevic@gmail.com.
Projekto nuostatai skelbiami Vilniaus lopšelio – darželio „Papartis“ internetinėje svetainėje,
adresu: http://www.papartis.vilnius.lm.lt/index.php ir facebook paskyros socialinio tinklalapio
„Auklėtoja Auklėtojai” grupėje.
Projekto trukmė: 2021m. kovo 03 d. - 2021 balandžio 16 d.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
8. Projekto tikslas – ugdyti pažintinius ir meninius gebėjimus, sudarant vaikų kurtą ir iliustruotą
elektroninę knygą apie Lietuvos vabzdžius.
9. Uždaviniai:
9.1. pasitelkiant įvairias kūrybinės raiškos menines priemones, atskleisti Lietuvos vabzdžių savitumą,
išskirtinumą;
9.2. ugdyti vaikų kūrybiškumą;
9.3. skatinti vaikų domėjimąsi Lietuvos vabzdžiais ir gamta;
9.4. sudaryti sąlygas skleistis vaikų sakytinei kalbai;
9.5. dalintis pažintine, kūrybine patirtimi, bendradarbiaujant su šalies ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo mokytojais.

III. DALYVIAI
10. Projekte kviečiami dalyvauti visi Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų
ugdytiniai, tėvai ir pedagogai.
IV. DARBŲ PATEIKIMO TVARKA
11. Pažintinių - kūrybinių darbų priėmimas vyks nuo nuostatų paskelbimo dienos iki 2021 m. balandžio
16 dienos.
12. Projekto dalyviai registruojasi el. paštu ingavankevic@gmail.com iki 2021 m. balandžio 09 d. ir
pateikia užpildytą registracijos formą:
Dalyvio vardas,
pavardė /
Grupės pavadinimas

Pedagogo vardas,
pavardė

Ugdymo įstaigos
pavadinimas, miestas

Pedagogo el. pašto
adresas

13. Registracijos metu kiekvienam dalyviui priskiriamas vabzdžio pavadinimas.
14. Atliekant kūrybinius darbus siūloma vaikams papasakoti apie vabzdį, klausytis jo skleidžiamo garso,
ieškoti informacijos apie jį internete, knygose, peržiūrėti jo nuotraukas ir paklausinėti vaikų, ką jie
žino ar kas jiems patiko (vaikų mintis fiksuoti).
15. Kūrybinis darbas atliekamas viename A4 formato popieriaus lape.
16. Darbai gali būti atliekami įvairia technika bei įvairiomis meninėmis priemonėmis.
17. Projekto dalyviai jungiasi į facebook grupę „ Laumžirgio kelionė. Lietuvos vabzdžiai“
https://www.facebook.com/groups/447170376428589. Nuo 2021 m. kovo 5 d. iki balandžio 16 d.,
sukurtus vabzdžius popieriaus lape fotografuoja ir įkelia nuotraukas.
18. Kūrinys pateikiamas vertikalia nuotrauka (JPG formatu).
19. Darbas susideda iš: vabzdžio piešinio, trumpo aprašo apie jį (iki 5 sakinių), kelių vaikų minčių apie
vabzdį.
20. Pateikiama informacija turi būti labai glausta ir informatyvi.
21. Nuotraukos turi būti ryškios, geros kokybės. Nuotraukose neturėtų matytis vaikų veidų. Pasibaigus
projekto terminui, nuotraukų prašome nebekelti į uždarą grupę.
22. Įkeliant nuotrauką, viršuje būtina nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą, miestą, mokytojo vardą,
pavardę ir ugdytinio vardą, pavardę arba grupės pavadinimą, vabzdžio pavadinimą ir aprašą (iki 5
sakinių).
23. Elektroninė knyga bus eksponuojama Vilniaus lopšelio – darželio ,,Papartis“ internetinėje svetainėje
http://www.papartis.vilnius.lm.lt/index.php.
24. Sukurta elektroninė knyga bus elektroniniu paštu išsiųsta visiems dalyviams iki balandžio 30 d.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Dalyviai, pateikiantys darbą projektui, patvirtina, kad yra šio darbo autoriai. Už autorinių teisių
pažeidimus atsako darbą pateikę asmenys.
26. Pateikdamas darbą, autorius tampa projekto dalyviu.
27. Parodoje dalyvavusių įstaigų, mokytojų, kitų dalyvių asmens duomenys (atstovaujama įstaiga,
mokytojų, vaikų vardas, pavardė) bus tvarkomi informavimo tikslais. Pateikdami parodos darbus
mokytojai atsakingi, kad dalyviai sutinka, jog jų eksponuojami darbai būtų virtualioje erdvėje.
28. Projekto metu sukurta knyga gali būti eksponuojama kitose erdvėse be papildomo autorių leidimo.
29. Visiems projekto dalyviams bus įteiktos Vilniaus lopšelio - darželio „Papartis“ direktorės padėkos,
pedagogams – pažymos apie dalyvavimą projekte.

