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VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „GELVONĖLIS“ 

 

ŠALIES IKIMOKYKLINIO BEI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

BENDRUOMENIŲ PROJEKTAS 

 „PROJEKTUOJAME DARŽELĮ – PASAKIŠKĄ VAIKŲ ŠALĮ“  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, 

organizavimo ir vykdymo tvarką. 

 2.  Vaikų, jų tėvelių ir mokytojų projektas „Projektuojame darželį – pasakišką vaikų šalį“ tai 

sudedamoji dalis Vilniaus lopšelio-darželio „Gelvonėlis“ projekto ,,Pažįstu, myliu, švenčiu 

Vilnių“, skirto Vilniaus miesto 700 metų sukakčiai  paminėti.  

3. Projektą organizuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Gelvonėlis“ mokytojos (telefonai 

pasiteirauti 852464921, el. paštas grazina.palsaitiene@gmail.com, 

pavaduotoja@gelvonelis.vilnius.lm.lt) 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas: originaliai, išskirtinai ruošiantis Vilniaus miesto gimtadieniui, kurti lankomo 

darželio vidaus arba darželio teritorijos ateities viziją. 

5. Uždaviniai: 

5.1. ugdyti vaikų domėjimąsi gimtu miestu, artimiausia aplinka, pilietiškumo jausmą; 
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5.2. taikant STEAM metodus skatinti vaiko gebėjimą smalsauti, tyrinėti, mąstyti 

simboliais ir lavinti problemų sprendimo gebėjimus, tobulinti argumentavimo, samprotavimo, 

diskutavimo, problemų sprendimo įgūdžius; 

5.3. grupėse sukurti bendradarbiavimo atmosferą, spręsti vykdant projektą atsirandančias 

konstravimo problemas kūrybiškai, ieškoti inžinierinių sprendimų, skatinti vaikų saviraišką, 

komunikacinius gebėjimus, tėvų dalyvavimą renginyje. 

5.4. plėsti šalies ikimokyklinių įstaigų bendradarbiavimą. 

 

 

III SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS 

          6.  Projektas organizuojamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. 

6.1. Dalyviai užpildo registracijos anketą (priedas Nr.1) ir siunčia el. paštu 

grazina.palsaitiene@gmail.com iki 2023-01-15. 

6.2. Pedagogai, tėveliai kartu su vaikais įsitraukia į bendro maketo „Darželio – pasakiškos 

vaikų šalies“ kūrimą, gaminant, konstruojant, talpinant įstaigos teritorijos plane jų manymu 

trūkstančius objektus (pvz., žiemos sodą, lenktynių trasa, baseiną ir t.t.).  

6.3. Vaikai pagrindžia savo sumanymą, komentuoja sukurtą objektą, mokytojos užrašo 

vaikų pamąstymus. 

6.4. Laukiama atskirų pasigamintų objektų arba visos „pasakiškos vaikų šalies“ maketų 

nuotraukų, foto koliažų, PowerPoint pateiktyje sukurtos skaidrės (išsaugotos JPEG formatu) su 

vaizdine ir tekstine informacija (pavyzdys pridėtas: Priedas Nr. 2).  

          6.5. Projekto dalyviai iki 2023-01-15 talpina informaciją uždaroje Facebook grupėje 

„Projektuojame darželį – pasakišką vaikų šalį“. Prijungimas prie grupės atliekamas gavus 

dalyvio anketą. 

6.6. Ataskaita apie projekto įgyvendinimą bus patalpinta „Gelvonėlio“ „Facebook“ 

puslapyje bei internetinėje svetainėje www.gelvonelis.lt. 

          6.7. Visiems virtualaus projekto dalyviams anketoje nurodytais elektroniniais adresais bus 

išsiųsti organizatorių padėkos raštai. 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZATORIAI 

 

         7. Projekto globėja – lopšelio-darželio „Gelvonėlis“ direktorė Rita Stasiulevičė. Projektą 

organizuoja kūrybinė darbo grupė: ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojos Liudmila 

Aniščenkova, Margarita Sadaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Gražina Palšaitienė, 

Božena Karpovičienė, lietuvių kalbos mokytoja Eglė Antanaitienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Danuta Juralevičienė. 
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V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

          8. Dalyvavimas projekte yra laikomas autorių sutikimu su visomis projekto sąlygomis. 

          9. Pateikdamas registracijos anketą dalyvauti projekte, dalyvis sutinka, kad renginio metu 

sukaupta vaizdinė medžiaga informaciniais tikslais būtų naudojama internetinėje erdvėje, 

organizuojančios projektą įstaigos „Facebook“ puslapyje.  

          10. Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir pildyti projekto nuostatus. 

          11. Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome rašyti el. adresais  

gražina.palsaitiene@gmail.com arba pavaduotoja@gelvonelis.vilnius.lm.lt, taipogi skambinti tel. 

8(5)246 49 21 direktorės pavaduotojai ugdymui Danutai Juralevičienei. 
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 Priedas Nr. 1 

 

ŠALIES IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

BENDRUOMENIŲ PROJEKTAS 

 

„PROJEKTUOJAME DARŽELĮ – PASAKIŠKĄ VAIKŲ ŠALĮ“ 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, 

elektroninis paštas, telefonas 

 

 

Ikimokyklinio/ priešmokyklinio 

ugdymo grupės pavadinimas, 

dalyvio vardas, pavardė, amžius 

 

Pedagogo ar tėvelio vardas, pavardė 

 

Dalyvio kontaktinė informacija: el. 

paštas, telefonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 2 

DALYVIŲ PATEIKIAMOS MEDŽIAGOS PAVYZDYS 

 

 

 

 


