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PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTO 

 „EGLUČIŲ MAGIJA“ NUOSTATAI 

 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Eglučių magija“ nuostatai 

reglamentuoja projekto tikslus ir uždavinius,  organizavimą ir trukmę, baigiamąsias nuostatas. 

2. Projekto aktualumas: artėja pačios gražiausios metų šventės – šv. Kalėdos ir Naujieji Metai. 

Šis laikotarpis neatsiejamas nuo šventiškai papuoštos Kalėdų eglutės. Kad sukurtume šventinę nuotaiką 

nebūtina kirsti tikrą medelį – jį galima sukurti patiems. Tam padeda ir ugdyme naudojamas STEAM (sience, 

technology, engineering, art, math) metodas, kurį taikome ugdymo(si) procese. Vaikai įvairių veiklų metu 

praktiškai susipažįsta su gamtos mokslais, technologijomis, inžinerijos pagrindais, integruojami menai ir 

dizainas. Ugdytiniai veikdami ir kurdami kelia idėjas, tyrinėja, sprendžia problemas ir bendradarbiauja. 

Bendra veikla ir kūryba vienija bendruomenę, skatina bendrauti ir dalytis šventiniu džiaugsmu. 

3. Projektą koordinuoja ir organizuoja Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ IU mokytojos: 

IU mokytoja metodininkė Jolanta Lašinienė, tel. +37064618478 

IU mokytoja metodininkė Edita Lasienė, tel. +37061831536 

IU mokytoja metodininkė Aušra Žaromskienė, tel. +3706826992. 

 

II. SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – projekto dalyviai kurs netradicines kalėdines eglutes, tinkamas lauko sąlygoms iš 

antrinių žaliavų, gamtinės ir kitų pasirinktų medžiagų. 

5. Uždaviniai: 

5.1.  vaikai plėtos komunikacinę, pažintinę, kūrybinę, emocinę bei STEAM patirtį, kurdami 

netradicinę Kalėdų eglutę; 

5.2.  vaikai, diskutuodami apie šv. Kalėdų tradicijas, ugdysis bendruomeniškumą, norą dalintis, 

skleisis tvarumo idėjos;  

5.3.  ugdysis pedagogų kūrybiškumas, išradingumas organizuojant ugdymo(si) procesą, siekiant 

geresnės, įtraukesnės ugdymo(si) kokybės; 

5.4. plėtosis švietimo įstaigų ir jų bendruomenių bendradarbiavimas. 

 

III. SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ 

 

6. Projekte kviečiami dalyvauti visų Panevėžio ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikai, jų tėvai, 

pedagogai. 

7. Projekto trukmė nuo 2022 metų gruodžio 1 d. iki 2023 metų sausio 6 dienos. 



8. Projekto organizavimo etapai: 

1) aptariamos šv. Kalėdų ir eglutės puošimo tradicijos, keliamos idėjos, kaip, ir iš ko galima 

būtų pagaminti eglutę patiems, kuriamas dizainas; 

2) organizuojamos STEAM veiklos, kūrybinės dirbtuvės pagaminti  netradicinei eglutei. Gali 

būti naudojamos antrinės žaliavos, gamtinė medžiaga, buities rakandai ir kt. Eglutė turi būti ne žemesnė 

nei 0,5 metro ir tikti lauko sąlygoms (jei eglutei reikalingas apšvietimas, rekomenduojama kabinti 

girliandas su elementais ir apsaugoti juos nuo drėgmės poveikio); 

3) į eglučių kūrimą įtraukiama įstaigos bendruomenė: pedagogai, ugdytiniai, vaikų tėvai, 

nepedagoginis personalas; 

4) sukurta eglutė pristatoma į Panevėžio lopšelį-darželį „Žibutė“ iki 2022 gruodžio 19 d., 

kur darželio lauko erdvėse nuo 2022 gruodžio 20 d. iki 2023 sausio 6 d. vyks eglučių paroda; 

5) po 2023 sausio 6 d. eglutes projekto dalyviai galės pasiimti. 

 

IV. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Projekto dalyviai (įstaigos) gaus Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ padėkas, IU/PU 

mokytojai – pažymas. Įstaigų dalyviai su ugdytiniais galės apsilankyti „Magiškų eglučių“ parodoje.  

10. Dalyviai atsako už pateiktų kūrinių autorystę ir originalumą. 

11. Projekto dalyviai sutinka su visomis projekto sąlygomis. 

12. Prie eglutės turi būti prisegta (atspari oro sąlygoms) kortelė su įstaigos pavadinimu, pedagogo 

vardu, pavarde, bei grupės pavadinimu ir vaikų amžiumi.  

13. Tėvai, pagaminę ir pristatę eglutę atstovaus įstaigą, kurioje vaikas ugdosi.  

14. „Eglučių magija“ paroda organizuojama lauko žaidimų aikštelėje nuo Pušaloto gatvės, parodos 

vieta bus paženklinta.  

 

 


