
 

 PATVIRTINTA  
Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorės  

  2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V1-103 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ  

RENGINIO „GAMTA KVIEČIA ŽAISTI“  
 

NUOSTATAI 
 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų renginio „Gamta 

kviečia žaisti„ (toliau – renginio) nuostatai reglamentuoja: tikslą, uždavinius, organizatorius, 

dalyvius, partnerius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 
 

2. Renginio organizatorius – Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“. Adresas: Sodų g.17, 

Mažeikiai, LT-89113 
 

3. Renginio organizatoriai: 

 

Lina Kozienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja fiziniam ugdymui. 
 

Indrė Gyrienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja. 
 

Koordinatoriai: 
 

Meilutė Paulauskaitė – direktorė (tel. 8 687 77088), el. paštas: direktore.zilvitis@gmail.com 
 

Laima  Drungilienė  –  direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui  (tel.  844365034), el.  paštas: 
 

pavaduotoja.zilvitis1@gmail.com 
 

4. Renginio nuostatai skelbiami įstaigos internetiniame puslapyje 

http://www.zilvitismažeikiai.lt , Facebook grupėje „Auklėtoja auklėtojai“. 

 
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Renginio tikslas – skatinti  ugdymo įstaigos bendruomenės (vaikų, tėvų, pedagogų) 

aktyvaus gyvenimo būdo nuostatas, ugdyti meilę gamtai, organizuoti veiklas, naudojant 

gamtinę medžiagą, inicijuoti aktyviai leisti laiką gryname ore. 
 

5. Uždaviniai: 

 

5.1. suteikti vaikams galimybę pažinti juos supančią aplinką per fizines veiklas. 
 

5.2. plėtoti vaikų žinias apie gamtos gėrybes; kviesti kurti rudenines mandalas. 

5.3. įtraukti ugdytinių šeimas į aktyvius fizinius užsiėmimus gamtoje. 

 

 

http://www.zilvitismaå3⁄4eikiai.lt/


 

III. VYKDYMO LAIKAS 

 

6. Renginys vykdomas nuo 2022 m. spalio 5 d. iki lapkričio 11 d. 
 

 

IV. DALYVIAI 

 

7. Respublikiniame renginyje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai, pedagogai ir  tėvai. 

 

 
 

V. RENGINIO  ORGANIZAVIMO TVARKA 

  
8. Renginio nuotraukas (koliažus) talpinti uždaroje Facebook grupėje „Gamta kviečia 

žaisti“ nuo 2022 m. spalio 5 d. iki 2022 m. lapkričio 11 d. 
 

9. Siunčiamų nuotraukų dydis neturi viršyti 5 MB, formatas JPG (JPEG). 
 

10. Prie nuotraukos nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą, mokytojo vardą ir pavardę, 

grupę, trumpą veiklos aprašymą. 

 
11. Dalyvio registracijos anketą (1priedas) siųsti el.paštu zilvitis.snekuciai@gmail.com 

 

  iki 2022 m. lapkričio 11 d. 
 
 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

13. Renginio dalyviams iki 2022 m. gruodžio 1 d. elektroniniu paštu bus išsiųstos 

Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus padėkos. 
 

14. Renginio organizatoriai pasilieka teisę atsiųstas nuotraukas publikuoti 

internetinėje erdvėje. 
 

15. Dalyvavimas renginyje laikomas autorių sutikimu su šiais nuostatais. 

 

16. Informacija  teikiama tel. +37060692555; +37068738967 arba 

              el. paštu zilvitis.snekuciai@gmail.com 
 
 

 

__________________________________



 

1 priedas 
 

RENGINIO „GAMTA KVIEČIA ŽAISTI“ DALYVIO 

  

REGISTRACIJOS ANKETA  
 
 
 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 
 

Pedagogo vardas, pavardė, el. 

paštas   

Grupė  


