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RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ GAMTOSAUGINIS
PROJEKTAS „ČIULBĖKIT PAUKŠTELIAI MYLIMOJ ŠALELĖJ“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Respublikinio ikimokyklinių švietimo įstaigų gamtosauginio projekto ,,Čiulbėkit
paukšteliai mylimoj šalelėj“ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą,
uždavinius, atsakingus vykdytojus, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Projektas skirtas vaikų ekologiniam sąmoningumui ir pilietiškumui ugdyti.
3. Projekte kviečiamos dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio švietimo įstaigos.
4. Projekto aktualumas:
Kovas visomis prasmėmis gali būti laikomas ne tik gamtos atsigavimo, bet ir
visuomenės dėmesio gamtai suaktyvėjimo mėnesiu. Kovo 10-oji – vadinamoji 40-ties paukščių
diena. Lietuviai nuo seno minėdavo šią dieną, kuri simbolizuoja paukščių sugrįžimą į mūsų kraštą.
Manoma, kad ši diena taip vadinama dėl to, jog apytikriai tiek žmonėms pažįstamų paukščių rūšių
iš Lietuvos išskrenda žiemoti į šiltesnius kraštus ir pavasarį sugrįžta. Sparnuotieji grįžta pasiruošę
perėti ir tam jie ieško tinkamos vietos. Sunkiausia paukščiams miestuose, nes čia trūksta natūralių
drevių, uoksų, kurių gausu miške. Miesto paukščiams reikalinga pagalba – tinkamas inkilas. Inkilų
rūšių yra begalė, kone tiek pat, kiek pačių paukščių. Projekto metu, išmoksime gaminti tinkamus
inkilus ir kabinsime juos savo ikimokyklinių įstaigų teritorijose, miesto parkuose ar skveruose.
Inkilų kėlimas – ir prasminga, ir smagi „žalioji“ pamoka mums visiems ir mūsų vaikams.
Rūpintis supančia gamta – kiekvieno žmogaus pareiga. Tad kviesdami kelti inkilus, siekiame ne tik
padėti paukščiams, bet tuo pačiu ir ugdyti jaunąją kartą, mokydami ją pažinti, mylėti ir tausoti
gamtą.
II. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
5.
Tikslas – tobulinti Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų pažinimo ir gamtamokslinę
kompetencijas, įgyvendinant ikimokyklinių švietimo įstaigų gamtosauginio projekto ,,Čiulbėkit
paukšteliai mylimoj šalelėj“ uždavinius.
6. Projekto uždaviniai:
6.1. Supažindinti vaikus su parskrendančiais paukščiais, jų gyvenimo būdu, mityba bei
mokyti juos atpažinti pagal spalvas, balsą.
6.2. Puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias globojant gamtą, ugdant pagarbą gyvybei.
6.3. Skatinti ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.

III. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS
7.
Projekto organizatoriai – Marijampolės lopšelis-darželis ,,Rūta“ (Draugystės 5a,
Marijampolė LT-68255).
8.
Projekto iniciatorės Marijampolės lopšelio-darželio „Rūta“ auklėtoja Regina
Ramanauskienė (tel. 8 650 33001), auklėtoja Živilė Belickienė (tel. 8 659 99794).
9.
Projekto koordinatorė Marijampolės lopšelio-darželio „Rūta“ direktorė Virginija
Gusčiuvienė.
10. Projekto partneriai – Marijampolės savivaldybė ir Marijampolės kultūros centras.
11. Projekto globėja – Marijampolės savivaldybės merė Irena Lunskienė.
IV. PROJEKTO TRUKMĖ
12. Projekto trukmė 2018-02-12 - 2018-05-04.
13. Įstaigos, norinčios dalyvauti respublikiniame ikimokyklinio švietimo įstaigų
gamtosauginio švietimo projekte ,,Čiulbėkit paukšteliai mylimoj šalelėj“, užpildo dalyvio paraišką
internetiniame puslapyje www.darommarijampole.lt iki 2018-02-25.
V. PROJEKTO VEIKLOS
14. I etapas – „Sveiki sugrįžę namo“.
2018-02-26 – 2018-03-02 dienomis įvairiais būdais (pokalbiais, žaidimais, vaizdine
medžiaga ir kt.) apibūdinamas parskrendančių paukščių gyvenimo būdas, jų išvaizda bei teikiama
nauda gamtai ir žmogui. Veiklos fotografuojamos, iš nuotraukų kuriamas koliažas atspindintis
veiklas ir siunčiamas elektroniniu paštu ruta.pauksciai@gmail.com iki 2018-03-20 (Laiške
nurodomas miestas, įstaigos pavadinimas ir laiško tema: I etapas).
15. II etapas „Namelius turėsiu ir linksmai čiulbėsiu“.
2018 m. kovo 5-9 dienomis inkilų gaminimo ir kėlimo organizavimas. Kuriami inkilai
paukščiams, kurie keliami pasirinktose vietose. Veikla fiksuojama nuotraukose, kurios siunčiamos
elektroniniu paštu ruta.pauksciai@gmail.com iki 2018-03-20 (Laiške nurodomas miestas, įstaigos
pavadinimas
ir
laiško
tema:
II
etapas).
Vaizdinė
medžiaga:
https://www.youtube.com/watch?v=ZYV0x1lRq2k .
16. III etapas – piešinių paroda ,,Čiulbėkit paukšteliai mylimoj šalelėj“.
Ugdant meninius gebėjimus suteikti vaikams galimybę naudoti įvairias meninės raiškos
formas ir priemones, kuriant parskrendančių paukščių piešinius parodai ,,Čiulbėkit paukšteliai
mylimoj šalelėj“. Parodai pateikiamų piešinių atlikimo technika – įvairi. Piešinio formatas – A3
formato lapas. Ant darbų, dešiniajame apatiniame kampe, turi būti priklijuota kompiuteriu surinkta
kortelė 50x100 mm (žiūrėti 1 priedą), kurioje nurodyta: darbo autoriaus vardas, pavardė ir amžius,
ugdymo įstaigos pavadinimas ir pedagogo vardas.

Darbus pristatyti iki 2018 m. balandžio 13 d. adresu: Parodai „Čiulbėkit paukšteliai
mylimoj šalelėj“. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“, Draugystės g. 5a, LT -68255
Marijampolė.
Paroda bus eksponuojama Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre 2018-04-30 iki
2018-05-04, virtuali piešinių paroda lopšelio-darželio „Rūta“ internetiniame puslapyje
www.rutald.lt ir www.darommarijampole.lt
17. IV etapas – projekto ,,Čiulbėkit paukšteliai mylimoj šalelėj“ refleksija. Gerosios
darbo patirties sklaida, įžvalgos ateičiai, įstaigų apdovanojimai baigiamajame projekto renginyje,
kuris vyks Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre | www.marsc.lt .
18. 2018 m. gegužės 4 d. Įstaigoms dalyvaujančioms projekte, programa bus išsiųsta iki
2018-04-15.
VI. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Visoms ikimokyklinio švietimo įstaigoms, dalyvavusioms projekte ,,Čiulbėkit
paukšteliai mylimoj šalelėj“ bus įteikti Marijampolės savivaldybės merės padėkos raštai,
pedagogams – kvalifikaciniai Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro pažymėjimai.
20. Darbai autoriams negrąžinami. Projekto organizatoriai pasilieka teisę publikuoti
darbus įvairiuose leidiniuose bei interneto svetainėse.
21. Daugiau informacijos rasite internetiniuose tinklapiuose www.darommarijampole.lt ir
www.rutald.lt.
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Ugdytinio(-ių) vardas(-ai), pavardė (-ės),
amžius
Įstaigos pavadinimas
Pedagogo vardas, pavardė
Pedagogo ar įstaigos el. p. adresas, telefono
numeris

