
PATVIRTINTA 

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokyklos direktorės 

2022 m.                       įsakymu Nr. 

 

KAUNO MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ PROJEKTO „VEIK (EKO)LOGIŠKAI“ 

1-4 KLASIŲ MOKINIŲ RENGINIO „TYRĖJŲ DIENA“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno miesto ugdymo 1–4 klasių įstaigų renginio „Tyrėjų diena“ (toliau - renginys) nuostatai 

reglamentuoja renginio tikslus, dalyvius, programą.  

2. Renginio nuostatai skelbiami individualiai informuojant kiekvieną ugdymo įstaigą kvietimu 

dalyvauti, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos  interneto svetainėje 

(www.saugausvaikomokykla.lt), socialiniame tinkle Facebook  (www.facebook.com/saugusvaikas).  

 

II SKYRIUS 

RENGINIO TIKSLAS  

 

3. Skatinti mokinius aktyviai tyrinėti, eksperimentuoti, kurti, ieškoti įrodymais pagrįstų išvadų bei 

sprendimo būdų, gilinti gamtamokslines žinias, plėtoti aplinkos pažinimo ir tyrinėjimo kompetencijas.  

 

III SKYRIUS 

REIKALAVIMAI  RENGINIO DALYVIAMS 

 
4. Kauno miesto ugdymo įstaigų 1 – 4 klasių mokiniai.  

5. I etape dalyvauja visa klasė, II etape – klasės atstovai: 4 mokiniai, mokytojas ar kt. specialistas. 

6. Dalyvių skaičius – neribojamas.  

IV SKYRIUS 

RENGINIO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Renginį organizuoja Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla. 

8. Koordinuoja – metodininkė Vaida Lataitė, tel. 8 696 37469, el. p. vaidaisvm@gmail.com. 

9.  Renginys vyks 2022 m.  spalio 1 –  12 d.  

10. Renginys vyks dviem etapais: 

10.1.  I etapas: visa dalyvaujanti klasė atlieka eksperimentą/bandymą laisva tema. 

Eksperimento/bandymo darbo eigą nufilmuoja ir atsiunčia organizatoriams iki 2022 m. spalio 3 d. el. 

paštu vaidaisvm@gmail.com. arba filmuotos medžiagos nuorodą bei registracijos formą (1 priedas). 

http://www.saugausvaikomokykla.lt/
http://www.facebook.com/saugusvaikas
mailto:vaidaisvm@gmail.com


Filmuotoje medžiagoje turi atsispindėti eksperimento/bandymo tikslas, eiga, rezultatai ir išvados. 

Filmuotos medžiagos trukmė iki 5 min.  

10.2. II etapas: įdomiausi eksperimento/bandymo bus atrinkti, jų klasių atstovai pakviesti atvykti į 

baigiamąjį renginį (Ašigalio g. 23, Kaunas) 2022 m. spalio 12 d. 13.00 val.,  kurio metu klasės atstovai 

praktiškai pristatys savo darbus (trukmė apie 5 min.). 

 

V SKYRIUS 

RENGINIO  DALYVIŲ APDOVANOJIMAS IR VIEŠINIMAS  

 

11. Renginys bus aprašomas Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos  interneto svetainėje 

(www.saugausvaikomokykla.lt), Facebook socialiniame tinkle (www.facebook.com/saugusvaikas).  

12. Kiekvienai klasei dalyvavusiai renginyje bus įteiktos padėkos ir prizai. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Renginio organizatorius turi teisę koreguoti renginio sąlygas, jo metų filmuoti ir fotografuoti 

pristatomus tiriamuosius darbus, juos publikuoti viešai ar kitaip juos panaudoti, be atskiro autorių 

sutikimo. 

_________________________________ 

 

 

Renginio  koordinatorė                            Vaida Lataitė 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saugausvaikomokykla.lt/
http://www.facebook.com/saugusvaikas


Priedas Nr. 1  

 

KAUNO MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ PROJEKTO „VEIK (EKO)LOGIŠKAI“ 

1-4 KLASIŲ MOKINIŲ RENGINIO „TYRĖJŲ DIENA“  

 

REGISTRACIJOS LENTELĖ 

Mokyklos pavadinimas Klasė 
Mokinio vardas, 

pavardė 

Kuruojančio  mokytojo 

vardas, pavardė, el. paštas 

ir tel. nr. 

 

 

 

    

Trumpai aprašykite atliekamo eksperimento/bandymo   

Tikslą: 

Rezultatus: 

Išvadą: 

 


