
          PATVIRTINTA: 

             Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

             Direktoriaus 2022 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-35 

 

 

 

RESPUKLIKINIS 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PROJEKTAS 

„APKABINK ŽEMĘ“ 

2022-03-17 - 2022-03-22 

 

NUOSTATAI 

 

                                                          I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų respublikinio projekto „Apkabink Žemę“ 

(toliau-Projekto) nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką ir 

dalyvavimo sąlygas. 

2. Projekto organizatorius – Tauragės lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“, Vytauto g. 58, LT – 72247, 

Tauragė, tel.(8 - 446) 62693; el. paštas: info@tauragesazuoliukas.lt 

3. Projekto nuostatai skelbiami internetinėje svetainėje www.tauragesazuoliukas.lt 

4. Projekto socialinis partneris - Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 5. Projekto tikslas – suvienyti pastangas ir kūrybinį potencialą, išreiškiant bendrą rūpestį ir meilę 

Žemei. 

 6. Uždaviniai: 

 6.1. Sudaryti galimybę grožėtis gamta, tausoti ir prisidėti prie gamtos išsaugojimo.  

 6.2. Skatinti ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 6.3. Suteikti galimybę išgyventi kūrybos ir draugystės džiaugsmą minint Tarptautinę Žemės 

dieną. 

 6.4. Dalintis gerąja darbo patirtimi bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis. 

 6.5. Parengti projekto veiklos elektroninį leidinį. 
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III SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZATORIAI IR DALYVIAI 

 

7. Projektą įgyvendina organizacinė Gamtosauginio komiteto grupė: 

7.1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Airida Oželienė, Monika Altaravičienė, Vida 

Stanevičienė, Vilija Jurkuvienė, Birutė Antanaitienė, Aistė Matyžiūtė, Paulina Stulgaitė,  muzikos 

mokytoja Marytė Jončienė. 

8. Projekto kuratorė - Tauragės lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Viktorija Paulauskienė. 

9. Projekto koordinatorė - Tauragės lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ direktorės pavaduotoja 

ugdymui Greta Čiapienė, el. p. pavad.ugdymas@tauragesazuoliukas.lt ; 

10. Projekte kviečiami dalyvauti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

vaikai, pedagogai, tėvai, socialiniai partneriai, kiti vietos bendruomenės nariai. 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS, TVARKA IR TRUKMĖ 

 

12. Projektas vyksta 2022 m. kovo 17 d. - 2022 m. kovo 22 d.  

13. Projekto „Apkabink Žemę“ eiga:  

13.1. 2022 m. kovo 17 d. 10 val., Tauragės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigos renkasi 

Tauragės J. Viktoro Kalvano parke. 

13.2. Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigos pagal susitarimą gali rinktis ir kitu laiku 

numatytoje vietoje iki kovo 22 d. 

14. Kiekvienas dalyvis ant kairės rankos riešo turi pritvirtintą (10x10cm.) Žemės gyvybingumą ir 

įvairovę simbolizuojančius akcentus – gėlės žiedą, paukštį, vabalą, drugelį, gyvūną ir pan.  

15. Skambant muzikai ir vaikams susikibus rankomis bendrame rate atliekami paukščių, gyvūnų 

judesiai, garsai ir pan. 

16. Po dainos vaikai su kreidelėmis piešia sveikinimus – dovanas  Žemei. 

17. Nupiešus ir pasidžiaugus (paplojus) kiekviena dalyvių grupė rankomis apkabina šalia esantį 

medį/medžius, pasako, pašnibžda linkėjimus medeliui ir pan. 

18. Iki kovo 23 d. dalyviai atsiunčia el. paštu: azuoliukasdarziukas@gmail.com 

18.1. Užpildytą dalyvio kortelę, 1 PRIEDAS; 

18.2. 3 - 4 kokybiškas (jpg formato) renginio nuotraukas su svarbiausiais veiklos momentais. 

19. Projekto nuotraukos bus eksponuojamos internetinėje svetainėje www.tauragesazuoliukas.lt  

     ir darželio Facebook paskyroje.  

mailto:pavad.ugdymas@tauragesazuoliukas.lt
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V SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

 20. Visiems Projekto dalyviams nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųsti: 

 20.1. Tauragės lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus Padėkos raštai; 

 20.2. Tauragės PMMC pažyma. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Autorius, pateikdamas nuotraukas patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir yra gavęs joje 

esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti  projekto organizatoriams. 

22. Pateikdamas vykdytos veiklos nuotraukas pedagogas tampa projekto parodos dalyviu ir 

sutinka, kad Projekto organizatoriai pasilieka teisę parodos dalyvių darbus, vardus ir pavardes 

paskelbti Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ internetinėje svetainėje 

www.tauragesazuoliukas.lt  ir darželio Facebook paskyroje. 
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1 PRIEDAS 

 

 

  

TAURAGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“ 

 

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

PROJEKTAS „APKABINK ŽEMĘ“ 

 

DALYVIO KORTELĖ 

Įstaigos pavadinimas, adresas   

Įstaigos tel. el. paštas  

Pedagogo vardas, pavardė  

Pedagogo el. paštas  

Projekto vykdymo vieta (miestas, 

rajonas, vieta) 

 

Projekte dalyvavusių vaikų 

skaičius 

 

 

 

 

 

 

 

 


