
                   

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui 

laikinai vykdančios direktoriaus funkcijas  

2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-67 

 

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ  

UGDOMOJI VEIKLA PANAUDOJANT VIRTUALIŲ GYVŪNŲ 3D MODELIUS 

„ATRANDU, GROŽIUOSI IR TYRINĖJU GYVŪNUS“ 

 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdomosios veiklos panaudojant virtualių gyvūnų 

3D modelius „Atrandu, grožiuosi ir tyrinėju gyvūnus“ (toliau vadinama veikla) nuostatai reglamentuoja 

veiklos tikslą, reikalavimus dalyviams, organizavimo tvarką, apdovanojimus.  

2.  Veikla organizuojama įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės 

aplinkosauginio švietimo projektą „Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“. 

3.  Veiklos idėjos autorius ir organizatorius Vilniaus lopšelis-darželis ,,Justinukas“. 

4.  Projekto partneriai – Vilniaus miesto savivaldybės Justiniškių seniūnija, Kauno Algio 

Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“. 

5.  Įsipareigojame siųsti kvietimą dalyvauti veikloje kiekvienai įstaigai, paskelbti Vilniaus 

lopšelio-darželio „Justinukas“ internetinėje svetainėje https://www.justinukas.vilnius.lm.lt/ 

 

II. TIKSLAS 

6. Skatinant naudoti interaktyvias priemones ugdymo(si) veiklose ugdyti vaikų gebėjimą pastebėti 

gyvūnų įvairovę ir reikšmingumą, atrasti panašumus ir skirtumus, susipažinti su gyvenimo ypatumais, 



atsakomybe už jų išsaugojimą. Parengti sėkmingos patirties pavyzdžių praktinį PDF leidinį juo 

pasidalinant su dalyvaujančiomis veikloje ugdymo įstaigomis. 

 

III. DALYVIAI 

7. Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikai, pedagogai. 

 

IV.  DATA IR DALYVAVIMO TVARKA 

8. Veiklos įgyvendinimas 2020 m. rugsėjo 24 d. – spalio 26 d. (įskaitytinai). 

9. Kiekvienas dalyvis organizuoja ugdomąją veiklą, kuri skatintų vaiką pažinti, atrasti, tyrinėti, 

stebėti, domėtis, grožėtis gyvūnais. Veiklos paįvairinimui išmaniuoju telefonu arba planšete naudoti 

virtualių gyvūnų 3D modelius google paieškos sistemoje. Gyvūnų 3D prototipai leis vaikams pažinti 

jų išvaizdą, skleidžiamus garsus, natūralų dydį, kurį vaikai galės palyginti su savo ūgiu bei perkelti 

gyvūną į savo aplinką, improvizuoti su juo fotografuojantis ir kt. 

10. Google paieškų laukelyje reikėtų suvesti pasirinkto gyvūno pavadinimą (pvz. šuo). Pasirinkti 

norimo gyvūno atvaizdą 3D formatu. Spausti žiūrėti 3D. Paspaudus nuorodą žiūrėti savo srityje, 

gyvūnas atsiras jūsų pasirinktoje aplinkoje (pvz. grupėje, lauke  ir kt.). 

11. Sukurti veiklos aprašą (Priedas Nr. 2), Microsoft Word dokumentas, Times New Roman 

šriftas, 12 pt paprastu šriftu, 1,5 tarpai tarp eilučių. Kartu su aprašu atsiųsti 2-4 JPG nuotraukas, 

atspindinčias veiklos momentus ir dalyvio paraišką (Priedas Nr.1). el. paštu 

justinukas.renginiai@gmail.com iki 2020 m. spalio 26 d. nurodant laiško temą ,,ATRANDU, 

GROŽIUOSI IR TYRINĖJU GYVŪNUS“. Veiklų skaičius nėra ribojamas.  

12. Veiklų aprašai bus priimami pagal nurodytus reikalavimus ir iki nurodyto termino. Aprašo 

tekstas nebus redaguojamas. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Organizatoriai pasilieka teisę šios veiklos metu atsiųstą medžiagą panaudoti įstaigos 

internetinėje svetainėje, spaudoje, internetinėje erdvėje.  

14. Veiklos rezultatai bus patalpinti Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ internetinėje 

svetainėje https://www.justinukas.vilnius.lm.lt/, internetinėje erdvėje.  

15. Dalyvaujančių ugdymo įstaigų pedagogai atsakingi už tėvų sutikimą fotografuoti vaikus ir 

naudoti nuotraukas viešojoje erdvėje. 

https://www.justinukas.vilnius.lm.lt/


16. Apibendrinant kiekvieno dalyvio patirtį iki 2020 m. lapkričio 12 d. bus sudarytas inovatyvių, 

sėkmingos patirties pavyzdžių elektroninis praktinis – metodinis PDF leidinys. Visiems edukacinėje – 

praktinėje veikloje dalyvavusiems pedagogams iki 2020 m. lapkričio 30 d. bus išsiųsta elektroninė 

dalyvio pažyma ir elektroninė šio leidinio versija, įstaigoms – elektroninės padėkos.  

17. Dėl detalesnės informacijos rašyti adresu justinukas.renginiai@gmail.com  arba  skambinti tel. 

+370 686 98751.  
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