
 

projektas 

„Kubuš gamtos mylėtojų klubas“ 



Projektą organizuoja: 



Projekto vyksmas: 

 Trukmė 2015 m. ( iki gruodžio 31d. ) 

 Sklaida bei taisyklės: 

www.socped.lt 

www.zelmenelis.lt 

www.kubusdabasdragiu.kubus.lt 

www.ikimokyklinis.lt 

Dalyvauja 173 darželiai Lietuvoje 

 

 

 

http://www.socped.lt/
http://www.zelmenelis.lt/
http://www.kubusdabasdragiu.kubus.lt/


Reikalavimas sklaidai: 

 Visa projekto renginių sklaida, kurią 

darysite Jūs patys (regiono laikraščiais, 

svetainė ir t.t.) privalo būti persiųsta 

organizatoriams.  

  Prie straipsnių privalote nurodyti, kad tai 

projekto „Meškučio Kubuš gamtos 

mylėtojo klubo“ renginys, veikla ar kt.  



Projektą skaidysime etapais: 

 I etapas 

Kovo 1 d. - birželio 1 d.  

 II etapas 

 Birželio 2 d. – rugsėjo 2 d.  

 III etapas 

Rugsėjo 3 d. - gruodžio 31 d.  



Iki kovo 1 d. dalyviai turi pateikti: 

 Numatytų projekto veiklų planą  
(jį bus galima tikslinti);  

 Dalyvių vardus pavardes, pedagogų 
kontaktinę informaciją; 

 Preliminarias sąmatas iki 50 Eur. sumai.  

 

 Numatoma vykdomoji kontrolė renginių, kad 
atvyks pagal Jūsų pateiktą planą. Todėl apie 
pakeitimus informuokite organizatorius.  

 



I etapas : 1 būtina veikla 

 Magiškas konkursas 

 “Gražiausia vieta Jūsų krašte“  

 Kiekvienas dalyvaujantis darželis pasiūlo 

konkursui vietą, kur vaikai gali smagiai leisti 

laiką ir įamžina programos dalyvius joje.  

 Konkursas vyks iki 2015 m. birželio 1 d.  



I etapas : 2 būtina veikla 

 Jūs gausite : 

Plakatą grupei, kuri dalyvauja; 

Mokytojo knygą; 

Darželinuko knygelę;  

• Mokytojo knygoje yra aprašyti 4 veiklos 

scenarijai, kuriuos dalyvaujantys darželiai 

turi įgyvendinti ir atsiųsti video medžiagą  

mums dvd diske iki  

2015 m. birželio 15 d.   



I etapas:  3 būtina veikla 

 Fotografijomis fiksuoti vaikų veiklas  

(konkursus, varžytuves, šventes, plenerus) 
susijusias su ekologija, sveikatos stiprinimu 
vykdant šį projektą. 

 Veiklos fiksavimo ataskaitos siunčiamos 
kiekvieną mėn. el paštu 
zelmenelis.ld@gmail.com iki einamojo 
mėn. 5 d.  

 Aprašyme turi būti: renginio aprašymas, foto 
iš veiklos, dalyvių skaičius.  

mailto:zelmenelis.ld@gmail.com
mailto:zelmenelis.ld@gmail.com


II etapas 

 Programa „ Rūšiuoju-tai saugau“; 

Fotofiksacija atliekų rūšiavimo įstaigoje, 
namuose, gamtoje; Įamžinti vaikus, 
saugojančius aplinką, rūšiuojančius, 
darančius darbelius iš antrinių žaliavų; 

Veiklų susijusių su švariu vandeniu, 
daržovių auginimu, vartojimu fiksacija.  

Sveiko maisto (patiekalų)  
paroda-konkursas 



VAIKŲ KONFERENCIJA 

 2015 m. birželio 11 d. 

 Kauno l/d „Želmenėlis“ pakvies vaikus į 

vaikų konferenciją ekologijos tematika,  

kurios nuostatus gausite vėliau ir/arba 

rasite www.socped.lt  

   
 Pastaba konferencija finansuojama darželio lėšomis, Jūsų 

prašysime tik bendradarbiauti su tėveliais, kad vaikus 

atvežtų atstovauti Jūsų įstaigą į Kauną.  

http://www.socped.lt/


III etapas  

 Piešinių konkursas „ Mano darželis 

sveikas ir saugus“; (pagal amžiaus gr.) 

 Kūrybinis darbas  

„Mano draugas- KUBUŠ“ 

 (iš antrinių žaliavų ir kt. priemonių 

pagamintas meškutis Kubuš“ ; 

 Vaikiškas stendas. 

 

 



Ataskaitų forma+foto   

Eil.

Nr. 

Veiklos forma 

+aprašymas 

Trukmė Dalyvių 

skaičius 

Atsakingi 

asmenys 



Veiklos formoje ir ataskaitoje: 

Nurodyti: 

 veiklos forma; 

 veiklos pavadinimą,  

 metodus; 

 priemones; 

 veiklų organizavimą pagal amžių; 

 vieta; 

 pažymėti tėvų dalyvavimą; 



Bendrasis atsiskaitymas už projektą 

ir sertifikavimas 
 2016 m. sausio 14 d.  Baigiamoji 

konferencija Kaune ir programos sertifikatų 
įteikimas.  

 Įstaiga gaus: 

 Sertifikatus; 

 Kvalifikacijos pažymas pedagogai, kurie 
dalyvaus; 

 Padėkos raštai + prizai vaikams už konkursą 
“Gražiausia vieta Jūsų krašte“  

 Sultys.  



Konferencijoje įstaiga turės pateikti 

 Stendinį pranešimą apie projekto vykdymą 

pagal pateiktus nurodymus; 

 3 gražiausius KUBUŠ meškučius pagamintus 

vaikų, pedagogų ir tėvelių kartu; 

 Bendrą veiklų ataskaitą ( popieriniame ir 

elektroniniame formate). 



Kilo klausimų:  

 Siųskite klausimus: 

saulesereniene@gmail.com 

 

 

mailto:saulesereniene@gmail.com
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