
PATVIRTINTA 

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Užupiukas“ 

direktoriaus 2021 m. kovo 22 d. 

įsakymu Nr. V-28 

 

VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „UŽUPIUKAS“ 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

ILGALAIKIO PROJEKTO ,,APKABINSIM DARŽELĮ ŽIEDAIS" NUOSTATAI 

Gamtą vaikai pažįsta visais pojūčiais. Rūpindamiesi, tyrinėdami, stebėdami nuo ko prasideda 

augalas. Projekto metu vaikai sužadins savo smalsumą, pastabumą, suvokimą apie juos supančią 

gamtą. 

Projektas skiriamas vaikams pažinti žiedų, augalų įvairovę, gėlių rūšių gausą. Mokyti vaikus 

savyje pajausti žiedo grožį, skirti formą, spalvų įvairovę, skirti skleidžiamą kvapą, pažinti kas 

išauga iš sėklos, žiedo.  

I. SKYRIUS 

BENDROS NUOSTATOS 

 

1. Ekologinio projekto ,,APKABINSIM DARŽELĮ ŽIEDAIS“ (toliau - Projektas) 

nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, projekto dalyvius, baigiamąsias nuostatas. 

2. Projektą organizuoja Vilniaus lopšelis - darželis „Užupiukas“ Filaretų g. 19, Vilnius, 

el. paštas uzupiukas19@gmail.com, tel.nr. (8 5) 2154127; (8 5) 2154902. Projekto iniciatorė 

Vilniaus lopšelis-darželis „Užupiukas“ direktorė Violeta Kairevičienė. Projekto koordinatorė – 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ieva Grigienė. Projektą organizuoja ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos Natalija Gudelienė, Inga Jurgaitienė, Elena Malyško. 

3. Projektas organizuojamas nuo 2022 m. kovo 23 d. iki 2022 m. spalio 1 d. Informacija 

apie projektą bei jo nuostatai bus skelbiami Vilniaus lopšelio – darželio ,,Užupiukas“ 

internetinėje svetainėje ir Facebook paskyroje AUKLĖTOJA AUKLĖTOJAI. Dalyvių darbų 

nuotraukos bus eksponuojamos darželio svetainėje https://uzupiukas.lt ir Facebook grupėje 

,,APKABINSIM DARŽELĮ ŽIEDAIS“ https://www.facebook.com/groups/711129026580126/  

 

II SKYRIUS 

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Projekto tikslas - skatinti domėjimąsi augalais, pažinti ir stebėti vystymosi etapus, 

formuoti suvokimą (kelias nuo sėklos iki augalo, vaisiaus ar daržovės) per vaiko patirtį.  

5. Projekto uždaviniai:  

5.1. Ugdyti vaiko gebėjimą rūpintis augalais. Suteikti galimybę auginti, stebėti, aptarti 

augalų augimo etapus. Su mokytojo pagalba prižiūrėti auginamus augalus.  

mailto:uzupiukas19@gmail.com
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5.2. Efektyviai panaudoti darželio teritorijoje esančias žaliąsias erdves. 

5.3. Organizuoti akciją „Puoškime, rūpinkimės aplinka kartu“, siekiant ugdyti 

atsakomybę už savo aplinką. 

III SKYRIUS 

PROJEKTO TRUKMĖ IR VYKDYMO TVARKA 

 

6. Įstaigos norinčios dalyvauti projekte iki kovo mėn. 31 d. turi pateikti užpildytą ir 

įstaigos vadovo patvirtintą dalyvio paraišką el.paštu: uzupiukas19@gmail.com. Kviečiame 

prijungti prie uždaros Facebook grupės ,,APKABINSIM DARŽELĮ ŽIEDAIS“. 

7. Nuo kovo m. 28 d. iki spalio 1 d. adresu el.paštu: uzupiukas19@gmail.com. arba 

uždaroje Facebook grupėje ,,APKABINSIM DARŽELĮ ŽIEDAIS“ lauksime projekto dalyvių 

vaizdo įrašų, nuotraukų koliažo (su trumpu aprašymu). Turi būti užrašytas įstaigos pavadinimas, 

mokytojo vardas ir pavardė, autoriaus vardas ir pavardė, trumpas veiklos aprašymas. Dalyviai 

įgyvendindami projektą susipažįsta su gėlynuose augančiomis ir auginamomis gėlėmis, 

daržovėmis, stebi jų augimą. 

 

IV. SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIAI 

 

8. Projekto dalyviai – Lietuvos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikai bei mokytojai. 

V. SKYRIUS 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

9. Projekto dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, kurie bus atsiųsti į nurodytą 

dalyvio anketoje elektroninį paštą. 

VI. SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Dalyvavimas projekte Jums suteiks galimybę virtualioje erdvėje stebėti visų 

dalyvių atsiųstus vaizdo įrašus, veiklų, nuotraukų koliažus, atrasti naujų idėjų ugdomosioms 

veikloms, sužinosite naujų augalų rūšių. Pasidalinimas gerąją patirtimi ir atradimais, dovanos 

visiems projekto dalyviams įkvėpimo naujoms veikloms, praplės profesines kompetencijas ribas. 

11. Parodos organizatoriai pasilieka teisę darbų nuotraukas pasilikti, publikuoti ir 

reprodukuoti savo nuožiūra. 

12. Autorius pateikdamas nuotraukas ar vaizdo įrašą projektui, patvirtina, kad yra 

autorius ir gavęs joje esančių asmenų sutikimą ( 1 priedas) šią medžiagą pateikti projektui. Už 

nuotraukų ar vaizdo įrašo pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

___________________________________________________________ 

 



      1 priedas 

 

 

Sutikimas dėl vaizdo medžiagos panaudojimo TĖVAMS (GLOBĖJAMS) 

 

Susipažinau su man pateiktu respublikiniu ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ilgalaikiu projektu ,,APKABINSIM DARŽELĮ ŽIEDAIS". Vaizdo medžiagoje matyti, kaip mano 

vaikas dalyvauja veiklose, dalinasi savo patirtimi . Sutinku, kad ši vaizdo medžiaga, kurioje matosi 

mano vaikas _________________________________________(įrašyti vaiko vardą), būtų 

naudojama pedagogų mokymuose, viešinimo renginiuose (pvz., konferencijose). Šiuo sutikimu taip 

pat patvirtinu, kad aš atsiklausiau savo vaiko ir gavau vaiko sutikimą rodyti medžiagą.  

___________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas, data) 


