
 

 

 

 

  

PATVIRTINTA 

Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ 

Direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. 

Įsakymu Nr. V-22 

   

 VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „VILTENĖ“ 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VIRTUALIOS IDĖJŲ MUGĖS  

„PASAULIS PRO MIKROSKOPĄ: ATRASK PAVASARĮ“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinių ir priešmokyklinkų ugdymo įstaigų virtualios idėjų mugės 

„Pasaulis pro mikroskopą: atrask pavasarį“ (toliau Idėjų mugė) nuostatai reglamentuoja 

Idėjų mugės tikslus, uždavinius, organizavimo tvarką. 

2. Aktualumas. Tyrinėjimai, stebėjimai, eksperimentai vaikams suteikia galimybę kaupti 

patirtį, pažinti ir tausoti supančią aplinką, suprasti, kas, kaip ir kodėl vyksta. Tyrimai, 

konkrečių situacijų analizė, problemų sprendimas, bendradarbiavimas patį mokymosi 

procesą daro įdomesnį ir prasmingesnį. Technologijos padeda vizualizuoti sunkiai 

suprantamas idėjas, sąvokas, pažvelgti giliau į plika akimi nematomą pasaulį. Viena 

vaizdinimo priemonių yra mikroskopas. Su juo galima stebėti nematomą plika akimi 

pasaulį, regėti nuostabius, neįprastus vaizdus. Ikimokyklinio amžiaus vaikus domina 

tai, kas jiems yra nauja, neįprasta, kartais nepastebima. Savo smalsumą ir žingeidumą 

vaikai patenkins ugdomosiose veiklose, organizuojant tyrinėjimus pro mikroskopą. 

3. Idėjų mugę organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“,  Gerosios Vilties g. 

7A,Vilnius, LT-03147, tel.  (85)2337649, el. p. rastine@viltene.vilnius.lm.lt 

4. Idėjų mugę koordinuoja – doc. dr. Ona Motiejūnaitė , Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos,  Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus,  Aplinkos apsaugos ir 

želdinių tvarkymo poskyrio ekologė; doc. dr. Birutė Autukevičienė, Vilniaus lopšelio-

darželio ,,Viltenė“ direktorė. 

5. Idėjų mugę inicijuoja – Vilniaus lopšelio-darželio ,,Viltenė“  direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Marija Ladišienė, mokytojos dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą Rimutė Bukėnienė, Gintarė Guntytė, Gabrielė Miškinytė. 

6. Apie virtualios idėjų mugės „Pavasaris pro mikroskopą: atrask pavasarį“ organizavimą 

skelbiama Vilniaus lopšelis – darželis „Viltenė“ internetinėje svetainėje adresu 

www.viltene.lt, socialinio tinklalapio Facebook paskyros grupėje „AUKLĖTOJA 

AUKLĖTOJAI“ (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai) 

https://www.facebook.com/groups/976828812401540 

mailto:rastine@viltene.vilnius.lm.lt
http://www.viltene.lt/
https://www.facebook.com/groups/976828812401540


II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

7. Tikslas – virtualioje erdvėje pasidalinti pedagogų gerąja darbo patirtimi, skleidžiant 

inovatyvių ugdymo(si) metodų ir edukacinių priemonių pritaikymo idėjas ugdymos(si) 

procese. 

8. Uždaviniai:  

8.1 Taikant inovatyvius ugdymosi metodus, organizuoti patyrimines, STEAM metodika   

      grindžiamas ugdomąsias veiklas.  

8.2. Sudaryti sąlygas vaikams aktyviai veikti, tyrinėti gamtos požymius pavasrį,  atrasti 

priežasties ir pasekmės ryšius pasirenkant ir išbandant skirtingas veiklas bei mokymosi 

būdus. 

8.3. Ugdyti vaikų ekologinę savimonę, aplinkosauginį sąmoningumą bei plėsti 

gamtamokslinę patirtį. 

8.4. Skatinti Lietuvos ikimokyklinių švietimo įstaigų pedagogų bendravimą bei 

bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąją darbo patirtimi. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

9. Idėjų mugėje kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, mokytojai. 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10. Virtualios idėjų mugės nuostatai skelbiami Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ 

internetinėje svetainėje www.viltene.lt, socialinio tinklalapio Facebook paskyros grupėje 

„AUKLĖTOJA AUKLĖTOJAI“ (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai) 

https://www.facebook.com/groups/976828812401540 ir socialinio tinklalapio Facebook 

paskyros uždaroje grupėje „PASAULIS PRO   MIKROSKOPĄ“ 

https://www.facebook.com/groups/365972958774239 

11. Idėjų mugės dalyviai organizuoja patyrimines, STEAM ugdymo būdais grindžiamas 

ugdomąsias veiklas. Pedagogai sudaro sąlygas ugdytiniams stebėti, tyrinėti pavasarėjančios 

gamtos objektus naudojantis kišeniniais, skaitmeniniais mikroskopais, didinamaisiais 

stiklais, indais (kuriamos mobilios tyrinėjimų laboratorijos, atradimų stotelės ir pan.). 

12. Užfiksuotos ugdomųjų veiklų akimirkos pateikiamos nuotraukose, filmuotoje vaizdo 

medžiagoje.  

13. Užfiksuotos ugdomųjų veiklų akimirkos talpinamos socialinio tinklalapio Facebook 

paskyros uždaroje grupėje „PASAULIS PRO MIKROSKOPĄ“ 

https://www.facebook.com/groups/365972958774239 
14. Įkeldami užfiksuotų ugdomųjų veiklų medžiagą, viršuje nurodykite ugdymo įstaigos 

pavadinimą, vaikų amžių,  mokytojo vardą, pavardę, trumpai aprašykite ugdomųjų veiklų 

idėjas.  

15. Idėjų mugės dalyviai užpildo dalyvio anketą (Priedas Nr.1) ir siunčia kol vyksta paroda el. 

paštu viltene.projektai@gmail.com 

16. Idėjų mugės  veiklas kelti nuo 2022 m. balandžio 11 d. iki 2022 m. gegužės 31 d.  

https://www.facebook.com/groups/976828812401540
https://www.facebook.com/groups/365972958774239
https://www.facebook.com/groups/365972958774239
mailto:viltene.projektai@gmail.com


17. Ugdomųjų veiklų nuotraukos, filmuota vaizdo medžiaga eksponuojama vadovaujantis 

Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Veiklų įkėlimas į socialinio tinklalapio Facebook paskyros uždarą grupę „PASAULIS 

PRO MIKROSKOPĄ“ https://www.facebook.com/groups/365972958774239 laikomas 

dalyvių sutikimu su virtualios idėjų mugės „Pasaulis pro mikroskopą: atrask pavasarį“ 

nuostatuose nurodytomis sąlygomis.  

19. Dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, kurie bus atsiųsti paraiškoje nurodytu el. paštu.   

20. Dalyvavimas Idėjų mugėje reiškia dalyvių sutikimą, kad nuotraukos, filmuota  vaizdo 

medžiaga būtų naudojami (nepažeidžiant asmens teisių, garbės ir orumo apsaugos) 

organizatorių interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose įstatymų nustatyta tvarka.  

21. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti Idėjų mugės nuostatus. 

22. Kontaktai pasiteiravimui: el. paštu viltene.projektai@gmail.com , tel.nr. 860436001 
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(Priedas Nr.1) 

 

  

  

VIRTUALI IDĖJŲ MUGĖ 

 „PASAULIS PRO MIKROSKOPĄ: ATRASK PAVASARĮ“ 

DALYVIO REGISTRACIJOS  PARAIŠKA 

 

 

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

El. pašto adresas, tel. Nr. 

 

Pedagogo vardas, pavardė  

Kvalifikacinė kategorija 

 

Pedagogo el. pašto adresas, tel. Nr.  

 

Ugdytinių amžius 

 

 


