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I.  BENDROJI DALIS 

Formuojant naują požiūrį į tausojantį ir tvarų vartojimą bei ekokūrybą, Vilniaus saugaus miesto 

centre organizuojama Vilniaus miesto vaikų aplinkosaugos ekokūrybinė veikla „Maži darbeliai gali 

tapti didelių darbų pradžia“ ir vaikų kūrybinių darbų paroda.  

Kūrybinių darbų tema „Žemės paukščiai“, skirta Pasaulinei paukščių dienai (balandžio 1 d.).  

 

II. TIKSLAS 

Tikslas - skatinti vaikų aplinkosaugines vertybines nuostatas bei generuoti ir įgyvendinti tvarias, 

ekokūrybines idėjas, pasipuošiant ugdymo grupes/klases, pasitinkant pavasarį ir šv. Velykas. 
 

III. UŽDAVINIAI 

Udyti vaikų pozityvų, ekologišką požiūrį į gamtinių priemonių panaudojimą ekokūryboje. 

Formuoti vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius dirbant komandoje. 
 

IV. DALYVIAI 

Ekokūrybinės veiklos dalyviai - Vilniaus miesto vaikų lopšelių - darželių vaikai bei Vilniaus 

miesto bendrojo ugdymo įstaigų mokiniai ir darbo vadovas (-ai).  
 

V. VEIKLOS IR PARODOS LAIKAS 

Aplinkosaugos ekokūrybinė veikla „Maži darbeliai gali tapti didelių darbų pradžia“ vyks 

nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki balandžio 29 d. imtinai, nuotoliniu būdu (kūrybinius darbus atliekant 

savo ugdymo aplinkoje).  

Vilniaus miesto ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda iki 2022 m. gegužės 9 d. bus 

paskelbta Vilniaus saugaus miesto centro internetinėje svetainėje: www.vismc.lt . 
 

VI. KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMAS  

Darbą (-us) parodai „Žemės paukščiai“ iki 2022 m. balandžio 29 d. atsiųsti elektroniniu 

paštu: zydrune.vismc@gmail.com, nurodant: ugdymo įstaigos pavadinimą, vaikų ugdymo grupę arba 

klasę, veikloje dalyvavusių vaikų skaičių, darbo vadovo vardą pavardę ir kontaktinį el. paštą.  
 

VII. EKOKŪRYBINĖS VEIKLOS DARBŲ PARODOS ORGANIZAVIMAS 

Aplinkosaugos ekokūrybinės veiklos „Maži darbeliai gali tapti didelių darbų pradžia“ darbų 

parodą “Žemės paukščiai“ organizuoja Vilniaus saugaus miesto centro Aplinkosaugos srities 

metodininkė Žydrūnė Laužadytė.  
(Informacija: darbo dienomis, darbo valandomis tel.: +37065642451, el.paštu: zydrune.vismc@gmail.com). 
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VIII. SĄLYGOS KŪRYBINIO DARBO (-Ų) ATLIKIMUI  

1. Ekokūrybinis darbas (-ai) turi atitikti reikalavimą „Paukštis“, „Paukščiai“ (paukščių rūšį 

vaikams pasirenkant individualiai). 

2. Ekokūrybiniai darbai turi būti atlikti panaudojant kelias antrines žaliavas (registracijos 

metu el. laiške nurodant kokios medžiagos buvo panaudotos).  

3. Ekokūrybinio darbo forma ir dydis neribojami. 

4. Darbai turi būti estetiški, tinkami papuošti savo ugdymo aplinkas.  

5.  Kūrybinį darbą (darbus) reikia nufotografuoti ir kokybiškas nuotraukas (iki 4 vnt. arba 

sudarytą darbų foto koliažą) atsiųsti tik nurodytu el. paštu. (Pastaba: nuotraukas siųsti be pašalinių 

daiktų ir vaizdų. Jei siunčiate ir papildomą nuotrauką su darbo (-ų) autoriais - turėkite tėvų, globėjų 

(rūpintojų) sutikimą).  

6. Darbų parodoje „Žemės paukščiai“ gali dalyvauti tik šiai ekokūrybinei veiklai sukurti ir 

išdėstytas sąlygas atitinkantys darbai.  

 

IX. KOKŪRYBINIŲ DARBŲ SKLAIDA 

Darbo (-ų) registravimas darbų parodai – yra laikomas darbų autorių sutikimu viešinti atsiųstą 

darbą.  

Vilniaus miesto ugdymo įstaigų vaikų aplinkosaugos ekokūrybinių veiklų „Maži darbeliai gali 

tapti didelių darbų pradžia“ dalyvių darbų paroda „Žemės paukščiai“ bus viešai skelbiama Vilniaus 

saugaus miesto centro internetinėje svetainėje www.vismc.lt. 

 

X. KŪRYBINIŲ DARBŲ APDOVANOJIMAS 
 

Aplinkosaugos ekokūrybinių veiklų darbų autoriai (visa darbo grupė/klasė ir darbo vadovas bus 

apdovanoti dalyvių diplomu už ekokūrybą ir dalyvavimą aplinkosaugos ekokūrybinėje veikloje „Maži 

darbeliai gali tapti didelių darbų pradžia“).  

Dalyvių diplomai iki 2022 m. gegužės 9 d. bus išsiųsti tik tuo elektroniniu paštu, kuriuo buvo 

atlikta darbo (-ų) registracija.  
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