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PATVIRTINTA 

Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darţelio 

2021-02-12 direktoriaus įsakymu Nr. V-26

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO ĮSTAIGŲ ILGALAIKIO PROJEKTO ,,DARŽAI IR GĖLYNAI, NAUJIEJI 

MŪSŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO KAIMYNAI“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ilgalaikio projekto ,,Darţai ir gėlynai, naujieji mūsų vaikų lopšelio-darţelio kaimynai“ (toliau – 

Projektas) nuostatai parengti vadovaujantis Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darţelio direktoriaus 

2021 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-26. 

2. Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ilgalaikio projekto ,,Darţai ir gėlynai, naujieji mūsų vaikų lopšelio-darţelio kaimynai“ (toliau – 

Projektas) nuostatai reglamentuoja Projekto tikslą, uţdavinius, dalyvius, socialinius partnerius, 

Projekto organizavimo ir vykdymo tvarką. 

3. Projekto organizatorius Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darţelis. 

4. Informacija apie Projektą skelbiama Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darţelio 

internetinėje svetainėje http://www.kabiskes.vilniausr.lm.lt/. 

 

II SKYRIUS 

PROJEKTO AKTUALUMAS 

 

5. Sveikos gyvensenos skatinimas, natūralios gamtos išsaugojimas ir aplinkosauga – 

viena svarbiausių ţmonijos išgyvenimo sąlygų. Gamtos turtai, švari ir sveika aplinka reikalinga ir 

mūsų amţininkams, ir būsimoms kartoms. Pagrindiniuose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose ir dokumentuose pabrėţiama, kad turi būti ugdoma 

savarankiška ir kūrybinga, savo gebėjimus išskleidţianti asmenybė, akcentuojami patirtinio 

ugdymosi, mokymo ir mokymosi aktyviai veikiant metodai, integralumas. Vis daţniau kalbama 

apie tai, kad vaikų ugdymasis turi persikelti iš grupės aplinkos, ieškoma inovatyvių sprendimų 

atrandant galimybes ugdytis gamtoje ir iš gamtos, pamatant ir realiai patiriant tai, kas mus supa. 

Taip mokymasis, ugdymasis tampa išties įdomia, patrauklia veikla kiekvienam šiuolaikiniam 

vaikui. Dirbant su vaikais pastebėjome, kad vis labiau didėja atotrūkis nuo natūralios aplinkos: 

vaikams trūksta gamtos paţinimo, saugojimo ir puoselėjimo įgūdţių, tyrinėjimų natūralioje 
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aplinkoje patirties. Įgyvendinant projektą siekiama, kad vaikai jaustų gamtos vientisumą ir 

harmoniją, numatytų savo veiksmų padarinius gamtai bei jų grįţtamąjį poveikį, kad poţiūris į gamtą 

bei pagarba gyvybei ir atsakomybė uţ ją taptų jų vertybine nuostata. 

 

III SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

6. Projekto tikslas - skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikus domėtis 

gyvuoju gamtos pasauliu ir ugdyti meilę gamtai, formuoti suvokimą per asmeninę vaiko patirtį, 

ugdyti gebėjimą rūpintis augalais. 

7. Projekto uţdaviniai: 

7.1. Suteikti vaikui paţinimo dţiaugsmą auginant darţoves bei gėles. 

7.2. Efektyvinti pedagogų ir šeimos bendradarbiavimą. 

7.3. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, saviraišką. 

7.4. Puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias, skiepyti meilę darbui.  

7.5. Prisidėti prie ţaliųjų ugdymo erdvių kūrimo ir plėtotės švietimo įstaigų aplinkoje 

skatinant paţinti artimiausią aplinką ir ją kūrybiškai naudoti ugdymo procese. 

7.6. Skatinti Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės. 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIAI IR PROEJKTO TRUKMĖ 

 

8. Projekte kviečiami dalyvauti Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikai, jų tėvai bei įstaigų pedagogai. 

9. Projekto pradţia 2021 m. kovo 1 d., pabaiga 2021 m. spalio 29 d. 

 

V SKYRIUS 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPAI IR VEIKLOS 

 

10. Projekto įgyvendinimo etapai ir veiklos: 

10.1. I ETAPAS. Žaliojo kampelio kūrimas grupėje. Sudaryti vaikams sąlygas pamatyti, 

paliesti, tyrinėti, sodinti, stebėti, įgyti įvairios patirties patiems aktyviai veikiant, dalyvaujant, 

kuriant kartu su kitais vaikais ir suaugusiaisiais. 

10.2. II ETAPAS. Lauko edukacinių erdvių įrengimas (lysvės, gėlynai ir kt.). Sudaryti 

vaikams sąlygas paţinti augalų karalystę, juos priţiūrėti, stebėti ir rūpintis jais bei suţinoti augalų 

naudą. 

10.3. III ETAPAS. Įgyvendintų veiklų rezultatų apibendrinimas. Pasidalinti gerąja 

patirtimi, pristatyti įgyvendintų veiklų akimirkas. 
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VI SKYRIUS 

REIKALAVIMAI PROJEKTO DALYVIAMS 

 

11. Įstaigos, norinčios dalyvauti projekte, uţpildo dalyvio paraišką (nuostatų priedas Nr.1) 

ir iki 2021 m. kovo 19 d. atsiunčia ją elektroniniu paštu aurelijawabalis@gmail.com. Laiško tema: 

registracija projektui.  

12. Dalyviai parengia projektą apibendrinantį pristatymą (PowerPoint programos 

pagalba), kuriame atsispindėtų visi projekto etapai ir iki 2021 m. rugsėjo 30 d. atsiunčia jį 

elektroniniu paštu aurelijawabalis@gmail.com.  

13. Dalyvių atsiųsta medţiaga bus publikuojama Vilniaus r. Kabiškių vaikų  lopšelio-

darţelio  internetinėje  svetainėje  http://www.kabiskes.vilniausr.lm.lt/. 

14. Atkreipiame dėmesį, kad siųsdami projektui medţiagą, Jūs prisiimate atsakomybę uţ 

jos viešinimą (būtina turėti tėvų sutikimą arba fotografuoti/filmuoti, kad nesimatytų vaikų veidų).  

 

VII SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZATORIAI 

 

15. Projekto organizatorius – Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darţelis. 

16. Projekto iniciatorė ir koordinatorė – Agnieška Garnega, Vilniaus r. Kabiškių vaikų 

lopšelio-darţelio direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  

17. Projekto organizacinė darbo grupė: 

17.1. Ilona Fedorovič, Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darţelio mokytoja, dirbanti pagal 

ikimokyklinio ugdymo programą; 

17.2. Aurelija Vabalis, Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darţelio mokytoja, dirbanti pagal 

ikimokyklinio ugdymo programą. 

 

VIII SKYRIUS 

PROJEKTO APIBENDRINIMAS 

 

18. Visiems projekto dalyviams paštu bus išsiųsti padėkos raštai, visiems švietimo įstaigų 

mokytojams ar kitiems specialistams – paţymėjimai. 

19. Visi projekto dalyviai gaus dovanėles. 

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti projekto nuostatus (apie pakeitimus 

informuojant kiekvieną įstaigą).  

21. Dėl papildomos informacijos kreiptis telefonu (85)2541645, +370 63143067 arba 

elektoriniu paštu agnieska.makevic@gmail.com. 

mailto:aurelijawabalis@gmail.com
mailto:aurelijawabalis@gmail.com
http://www.kabiskes.vilniausr.lm.lt/
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Vilniaus rajono savivaldybės  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų  

ilgalaikio projekto ,,Darţai ir gėlynai, naujieji mūsų  

vaikų lopšelio-darţelio kaimynai“ 

 nuostatų priedas Nr.1 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO ĮSTAIGŲ ILGALAIKIO PROJEKTO 

 ,,DARŢAI IR GĖLYNAI, NAUJIEJI MŪSŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŢELIO KAIMYNAI“  

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Įstaigos pavadinimas  

Adresas  

Elektroninis paštas  

Telefonas  

Uţ projekto vykdymą įstaigoje 

atsakingo asmens pareigos, 

vardas ir pavardė 

 

Dalyvaujančio(-ų) projekte 

pedagogo(-ų) vardas(-ai) ir 

pavardė(-ės) 

 

 

 

______________________________       _______________      ____________________________ 

             Pareigų pavadinimas                              parašas                                  Vardas ir pavardė 

 

 

 


