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JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS ,,LAKŠTINGALĖLĖ“ 

RESPUBLIKINĖS PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

STEAM STUDIJOS ,,MOKSLIUKŲ AKADEMIJA -  2023 ‘‘ 

NUOSTATAI 

 

I   SKYRIUS 

BENDROS NUOSTATOS 

 1. Respublikinė priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM studijos ,,Moksliukų 

akademija – 2023“ nuostatai reglamentuoja renginio organizavimo tikslą, uždavinius, dalyvius, 

organizavimo tvarką, STEAM studijos dalyvių apdovanojimą. 

2. STEAM matematines, tyrinėjimo, atradimų užduotis, vaikai  atliks Jonavos vaikų 

lopšelio – darželio ,,Lakštingalėlė“ kieme. 

3. Priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM studijos ,,Moksliukų akademija – 2023“  

organizatorius -  Jonavos vaikų lopšelis – darželis ,,Lakštingalėlė“, Varnutės  g. 9 LT – 55120 Jonava. 

Tel. (8 – 349) 66038, el. paštas: lakstingaleledarzelis@gmail.com. 

 

II  SKYRIUS  

STEAM STUDIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas - plėtoti priešmokyklinio amžiaus vaikų gamtamokslinį komunikavimą ir 

matematinį samprotavimą žaidžiant, skaičiuojant, eksperimentuojant ir atrandant. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Skatinti vaikus mokytis gamtoje atrandant natūralias gamtines priemones. 

5.2. Siekti, kad vaikai žaisdami, bendradarbiaudami, aiškindamiesi, stebėdami, keldami 

paprastus klausimus tyrinėtų kasdienes matematines situacijas. 

5.3. Siekti, kad vaikai derindami žodinę kalbą, gestus ir kitą kūno kalbą bei konkrečius 

objektus, dalintųsi įspūdžiais, kaip atliko veiksmus ir kokia seka. 

5.4. Siekti, kad  vaikai kalboje vartotų ir mokslines sąvokas. 

 

III SKYRIUS 

STEAM STUDIJOS DALYVIAI 

 

6. Dalyvauja Lietuvos respublikos švietimo įstaigų priešmokyklinių grupių ugdytiniai. 
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7. Komandą sudaro 4 dalyviai, kurie atvyksta į Jonavos vaikų lopšelį-darželį 

,,Lakštingalėlė“. 

 

IV SKYRIUS 

STEAM STUDIJOS ORGANIZATORIAI 

 

8. STEAM studiją organizuoja Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Lakštingalėlė“  

9. Organizacinę grupę sudaro priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Danguolė 

Kymantienė, Anželina Užkurienė, Brigita Vengrauskienė, Albina Strelčiūnaitė, Jelena Pauplienė.  

Kontaktiniai telefono numeriai: 865051827, 867405419. 

10. STEAM studiją koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui Aušrinė Baltkojienė tel. 

(8 – 349) 66038. 

 

V SKYRIUS 

STEAM  STUDIJOS ORGANIZAVIMAS 

 

12. STEAM studija vyks 2023 m. balandžio mėn. 19 dieną, 10. 00 val.  

13. Dalyviai registruojasi iki balandžio mėn. 7 dienos elektroniniu paštu: 

lakstingaleledarzelis@gmail.com pagal pateiktą registracijos formą (1 priedas). 

14. Užduotis dalyviai atliks  įstaigos kieme. Turėti matavimo priemones: siuvėjos metrą, 

ruletę, liniuotę (30 cm.). 

 

VI SKYRIUS 

STEAM STUDIJOS DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

15. Dalyvių komandas vertins komisija. 

16. Visų įstaigų dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanomis.  

17. Dalyvavę vaikai įrašomi į „Moksliukų akademijos“ knygą, kurioje vaikai 

registruojami nuo 2014 m. 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18.  Visa informaciją apie STEAM studiją teikiama: Tel.: 8 674 05419, 8 650 51827, el. 

paštas: lakstingaleledarzelis@gmail.com. 

19. STEAM studijos organizatoriai neatsako už viešoje erdvėje publikuojamų darbų 

asmens duomenų apsaugą. Tuo rūpinasi plenere dalyvaujančios įstaigos. 

____________________________________  
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Respublikinės priešmokyklinio amžiaus 

vaikų STEAM studijos ,,Moksliukų 

akademija 2023“ nuostatų   

1 priedas 

 

 

 

 

REGISTRACIJOS FORMA 

 

__________________________________________ 
 (Įstaigos pavadinimas) 

 

 

 

PARAIŠKA 

DĖL DALYVAVIMO RESPUBLIKINĖJE PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

STEAM STUDIJOJE 

,,MOKSLIUKŲ AKADEMIJA -  2023 ‘‘   

 

___________                        

(data) 

 

 

Įstaigos pavadinimas Dalyvaujantis 

pedagogas 

Kontaktai  

 (el. paštas, tel. nr.) 

Vaiko vardas pavardė 

 

 

   

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


