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KAUNO RAJONO ILGAKIEMIO MOKYKLOS-DARŽELIO PRADINIŲ 

KLASIŲ, IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ 

GRUPIŲ UGDYTINIŲ PROJEKTAS 

„DRAUGYSTĖ SU NAKTIES SKRAJŪNAIS - ŠIKŠNOSPARNIAIS“ 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno r. Ilgakiemio mokyklos-darželio projekto ,,Draugystė su nakties skrajūnais - 

šikšnosparniais“ nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimą.  

2. Daugumos žmonių nuomone šikšnosparnis yra nemalonus, netgi pavojingas gyvūnas, galintis 

įkasti, ar įsivelti į plaukus. Jis siejamas su naktimi, tamsa, paslaptimi. Žmonės vis dar tiki 

mitais apie vampyrus, jų puldinėjimus miego metu. Tiki, kad šikšnosparniai perneša 

pasiutligę. Iš senovės atkeliavę prietarai, kad šie naktiniai gyvūnai – blogio nešėjai. Daugelis 
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tuo tiki, nors dažnas nebūna net matęs gyvo šikšnosparnio. Priežastį šiems mitams atsirasti iš 

dalies sukėlė šių gyvūnų gyvenimo būdas. Šikšnosparniai sparčiai nyksta ne tik Lietuvoje, 

bet ir visoje Europoje. Sparčiai nykstančios rūšys įrašomos į saugomų gyvūnų rūšių sąrašus, 

suteikiant joms apsaugos statusą. Šiuo metu iš Lietuvoje žinomų 15 šikšnosparnių rūšių net 

11 yra įtrauktos į Lietuvos Raudonąją knygą. Tačiau vien teisės aktų neužtenka. Nepaisant 

mokslininkų, biologų vykdomų apsaugos priemonių, apsaugoti šikšnosparnius gali 

kiekvienas iš mūsų. 

 

 

 

 

II. PROJEKTO TRUKMĖ 

 

3. Projekto įgyvendinimo trukmė: 2021-03-01 – 2021-04-30. 

4. Projekto įgyvendinimo vietovė: Ilgakiemio mokykla – darželis. 

 

 

III. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas: formuoti teisingą požiūrį į nykstančius gyvūnus šikšnosparnius, prisidedant prie 

ekosistemos išsaugojimo ir uodų mažinimo. 

6. Uždaviniai:  

6.1. Sudominti vaikus nauju, mažai žinomu, paslaptingu šikšnosparniu  

6.2. Suteikiant žinių apie jų išvaizdą, gyvenimo būdą, sąlygas, naudą ir svarbą visai ekosistemai. 

6.3. Formuoti teisingą požiūrį į paslaptingą gyvūną, skatinant jį globoti, saugoti ir padėti. 

6.4. Lavinti vaikų bendradarbiavimą ir kūrybišką originalumą įvairiomis meno priemonėmis 

piešiant, kuriant, lipdant šikšnosparnius. 

6.5. Įtraukti vaikų šeimas į šikšnosparnių išsaugojimą, gaminant jiems inkilus, konstruojant 

darbelius. 

 

IV. PROJEKTO DALYVIAI IR KOORDINATORIAI 

 

7. Dalyviai: Ilgakiemio mokyklos-darželio įstaigos bendruomenė, vaikai, tėveliai. 

8. Projekto darbo grupė: IU mokytojos N. Kalasauskienė, J. Verbylienė. 

9. Projekto organizatoriai: IU mokytoja metodininkė N. Kalasauskienė, IU mokytoja 

J.Verbylienė. 

10. Projekto kuratoriai: pavaduotoja ugdymui I. Biriukienė ir įstaigos direktorė A. Gužauskienė 



11. Socialiniai partneriai: Šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugija ŠALD. Draugijos 

pirmininkas D. Makavičius. 

 

V. PROJEKTO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA. 

 

12. Savaitės tema - „Šikšnosparnis – tai paukštelis ar žvėrelis?“ Suteikti žinių apie mažai 

žinomą gyvūną, jo gyvenimo būdą, sąlygas, išvaizdą, kūno sandarą. Lyginti jį su paukščiais ir 

žvėreliais, atrandant panašumus ir skirtumus. Lankstyti šikšnosparnį iš popieriaus, piešti, 

tapyti, lipdyti. (03 mėn.). Atsakingos IU ir PU mokytojos. Vieta darželio grupės, lauko erdvėse. 

13. Savaitės tema – „Kodėl reikia padėti šikšnosparniams“. Aiškintis, kuo naudingi ir dėl ko 

reikalingi šikšnosparniai, įvertinant jų naudingumą. Diskutuoti, kodėl jie nyksta, kuo jiems 

padėti išsaugant. Gaminti šikšnosparnius iš gamtinės medžiagos, antrinių žaliavų. ( 04 mėn.) 

Atsakingos IU ir PU mokytojos. 

14. Namų darbai tėveliams: 

13.1Šikšnosparnio iš gamtinės medžiagos ir antrinių žaliavų gaminimas parodai. Veikla grupėse 

ir namuose su tėveliais. (04.05 – 16 d. d.) Atsakingos IU ir PU mokytojos. 

13.2 Inkilo šikšnosparniams gamyba. Veikla namuose su tėveliais. (04.05 – 23 d. d.). 

15. Parodos:  

14.1 Paroda „Šikšnosparnis vaikučių darbeliuose ir piešinukuose“. Darbeliai grupėse (03 – 04 

mėn.). Atsakingos IU ir PU mokytojos.  

14.2 Paroda „Mano draugas šikšnosparnis“. Darbeliai iš įvairios gamtinės medžiagos ir antrinių 

žaliavų (04 – 19 d. d.). Dalyviai IU ir PU mokytojai ir vaikai. Atsakingos mokytojos N. 

Kalasauskienė, J.Verbylienė. Paroda bus eksponuojama: įėjimo į įstaigą erdvės. 

16. Išvykos: 

15.1 N. Kalasauskienės sodyba, kurioje galima bus stebėti šikšnosparnius gyvai.  

15.2 Edukacinė programėlė apie šikšnosparnius. 

17. Akcija „Padovanokime šikšnosparniams namelius“. Atsakingos IU ir PU mokytojos, 

tėveliai, Lietuvos šikšnosparnių apsaugos draugija.  

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais. 

 

 



 

 




