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VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ APLINKOSAUGINIO PROJEKTO 

„ŽEMĖ – ŠVARI PLANETA“ NUOSTATAI 

 

          Kiekvienais metais kovo 20 dieną minima Pasaulinė Žemės diena – astronominis 

pavasaris. Kovo 20-ji Pasauline Žemės diena paskelbta neatsitiktinai. Šiomis dienomis ateina 

pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio 

kampeliuose. 1971 m. Jungtinės Tautos pavasario lygiadienį paskelbė Pasauline Žemės diena. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1992 m. Žemės diena oficialiai įteisinta ir Lietuvoje.     

          Šią dieną diskutuojama aplinkosauginėmis temomis, kalbama apie mūsų planetai iškilusius 

pavojus ir raginama priimti aplinkai palankius sprendimus. Labai svarbu, kad mūsų veikla 

žydinčioje planetoje nebūtų nukreipta tik beatodairiškam mūsų pačių gerovės ir patogumo 

kūrimui, negalvojant apie ateities kartas. Pasaulinė Žemės diena mus ragina ir įpareigoja 

konkrečiais darbais prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo. Tą galime atlikti 

kiekvienas savo kieme, namų aplinkoje, darbo vietoje - rūpintis Žemės išsaugojimu  kiekvieną 

dieną.       

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų 

aplinkosauginio projekto (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, 

dalyvius, projekto organizavimo darbų pateikimo tvarką, baigiamąsias nuostatas. 



2. Projektas skirtas ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų aplinkosauginį 

sąmoningumą ir kūrybiškumą. 

3. Projektą organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis ,,Saulėgrąža" (Taikos g. 31, LT-05261, tel. 

8(5) 247 41 82, el. paštas rastine@saulegraza.vilnius.lm.lt), mokytoja metodininkė Kristina 

Tomkevičienė ir vyresnioji mokytoja Jurga Petrauskienė. 

5. Projekto koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Tučkuvienė. 

 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
6. Projekto tikslas – padėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams suprasti ir 

pagalvoti apie mūsų planetos problemas bei savo veiklą nukreipti tinkamų sprendimų linkme. 

7.  Uždaviniai: 

7.1. Atsižvelgiant į vaikų amžiaus galimybes, suteikti žinių apie Pasaulinę Žemės dieną. 

7.2. Diskutuoti aplinkosauginėmis temomis ir apie kasdienę veiklą tų problemų sprendimui 

(tokių, kaip: popieriaus ir elektros taupymas, atliekų rūšiavimas, kenksmingų dujų išmetimas į 

atmosferą ir t.t.). 

 7.3. Vaikų kūrybiniai darbai atliekami pasirinkta technika.   

 

 

III. PROJEKTO DALYVIAI 

 

 

8. Projekte kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, jų 

pedagogai, tėvai. 

 

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMO IR KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO TVARKA 

 

9. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai grupėse su vaikais aptaria Pasaulinės 

Žemės dienos temą, jos problemas ir jų sprendimo būdus. 

10. Aptarus, bandyti savo mintis, jausmus, pojūčius pavaizduoti pasirinktomis meninės raiškos 

priemonėmis. Darbai gali būti tiek plokštuminiai, tiek erdviniai. Formatas įvairus. 

11. Siunčiant savo ugdytinių kūrybinių darbų nuotraukas, būtina nurodyti: 

o Įstaigos pavadinimą, 

o Vaiko vardą, pavardę, amžių. 
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o Pedagogo vardą, pavardę, el. paštą. 

12. Kūrybinių darbų nuotraukas siųskite elektroniniu paštu  kristina.tomkeviciene@gmail.com 

Siųsdami laišką, nurodykite Temą: „Žemė – švari planeta“. 

13. Darbų skaičius iš vienos ugdymo įstaigos ar grupės – neribojamas. 

14. Kūrybinių darbų nuotraukų lauksime iki 2022 m. kovo mėnesio 25 dienos. 

15. Aplinkosauginis projektas ir vaikų kūrybiniai darbai bus pristatyti Vilniaus lopšelio-darželio 

„Saulėgrąža“ internetinėje svetainėje www.saulegraza.net. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Visi dalyviai bus apdovanoti padėkomis, kurios bus išsiųstos nurodytu elektroniniu paštu. 

17. Autorius, pateikdamas nuotrauką parodai, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir yra 

gavęs joje esančių asmenų sutikimą  šią nuotrauką pateikti parodai. Už autorinių teisių 

pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

18. Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu kristina.tomkeviciene@gmail.com. 

 

 

 

 

mailto:kristina.tomkeviciene@gmail.com
http://www.saulegraza.net/
mailto:kristina.tomkeviciene@gmail.com

