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ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ KŪRYBINIO PROJEKTO 

„ŠIRVINTOS – VAIKO AKIMIS“               

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ kūrybinio projekto ,,Širvintos – vaiko akimis“ (toliau – 

Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, atsakingus vykdytojus, dalyvius, 

organizavimo ir vykdymo tvarką.  

2. Projektas skirtas tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažintinius gebėjimus, 

gamtosauginę ir kūrybinę savivoką. 

3. Projekto aktualumas: 

Vaikai iš aplinkos geba priimti labai daug informacijos. 2020 metais Širvintų miestas minės 545 

metų jubiliejų. Žiniasklaidos informacija, įvairių renginių gausa sudaro puikias sąlygas natūraliai 

ugdytis pasididžiavimo savo gimtuoju miestu, patriotiškumo, pilietiškumo jausmui. 

II. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas – ugdyti tautiškumo ir pilietiškumo jausmą bei meilę savo kraštui. 

5. Projekto uždaviniai:  

5.1. Skatinti vaikų poreikį pažinti artimiausią aplinką. 

5.2. Sudaryti sąlygas vaiko patirtiniam ugdymuisi. 

5.3.  Plėtoti įvairias menines ir pažintines veiklas bei formas, vykdant projektą. 

5.5. Teikti vaikams ir bendruomenei kuo daugiau malonių išgyvenimų, įspūdžių, džiaugsmo, žadinti 

vaikų teigiamas emocijas ir kūrybines erdves. 

 

III. PROJEKTO DALYVIAI 

 

6. Projekto dalyviai - ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, pedagogai, tėvai, šeimos su 

vaikais ir visa lopšelio-darželio bendruomenė. 

 

IV. PROJEKTO TRUKMĖ 

 

7. Projekto trukmė 2019-09-24 – 2020-05-31. 
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V. PROJEKTO VEIKLOS 

 

8. I etapas – ugdomoji-pažintinė veikla „Mano namas, mano gatvė, mano miestas“.  

2019-10-01 – 2019-11-31 suteikti vaikams galimybę naudojant įvairias priemones pažinti 

Širvintų miestą, istorija, gamtą, žmones. Tai įvairios veiklos, knygelių ar nuotraukų parodėlės, išvykos, 

dalyvavimas miesto šventėse ir pan. 

Lauksime nuotraukų su trumpu veiklų aprašymu iki 2019-11-31 el. paštu: 

info@sirvintuboruzele.lt. Būtinai nurodykite pavadinimą, darbelio autoriaus vardą, pavardę, amžių, 

grupę,  pedagogo vardą, pavardę. 

Etapo pabaigoje bus surengta piešinių paroda ,,Mano namas, mano gatvė, mano miestas“. Parodai 

pateikiamų piešinių atlikimo technika – įvairi. Piešinio formatas – A4  formato lapas. Ant darbų, 

dešiniajame apatiniame kampe, turi būti priklijuota kompiuteriu surinkta kortelė (priedas Nr.1). Darbus 

pristatyti iki 2019 m. lapkričio 5 d. adresu: Parodai „Mano namas, mano gatvė, mano miestas“. Širvintų 

lopšeliui-darželiui „Boružėlė“, Jaunimo g. 16. Širvintos LT-19113 ir Vilniaus g. 55. Širvintos LT-19120 

Paroda bus eksponuojama Širvintų  r. savivaldybėje ir Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje nuo 

2019-11-04 iki 2019-11-30, virtuali piešinių paroda lopšelio-darželio „Boružėlė“ internetiniame 

puslapyje www.sirvintuboruzele.lt 

 

9. II etapas – gerumo akcija „Širvintos – ant angelo sparnų“.  

2019-12-01 – 2020-01-31 grupėse organizuojamos gerumo akcijos. Gerumas – kai kurdami 

gražius darbus nelaukiame atlygio. Kalėdų laukimas – stebuklų metas, kuris įkvepia organizuoti 

neįtikėtinus dalykus, kurie pradžiugins ne vieno žmogaus akis ir širdis. Kurdami gerumo akcijas 

atsižvelkime į temos pavadinimą, didžiuokimės kiekvienu atliktu darbu, o projekto organizatoriai lauks 

gerumo akcijų akimirkų. Nuotrauką su aprašymu siųskite el. paštu: info@sirvintuboruzele.lt 

 

10. III etapas – nuotykinis foto žaidimas  ,,Atrask Širvintas“.  

2020-01-01 – 2020-05-01 Žaidimas vyks visame mieste, kurio metu teks rasti įvairias vietas, ar 

prisiminti seniai pamirštus lankytinus objektus, o gal susipažinti su miestu iš naujo. Žaidimo metu 

dalyviai gaus ypatingas nuotraukas – miesto vaizdus arba žinomus objektus, nufotografuotus tam tikru 

kampu. Radus reikiamą vietą, reikės prie jos nusifotografuoti. Apie foto užuominas dalyviai sužinos 

internetu prisijungę prie lopšelio-darželio internetinio FB puslapio. Šiame projekto etape sieksime ugdyti 

pažintinius gebėjimus, bendruomeniškumo džiaugsmą, skatinsime atrasti pažinimo džiaugsmą kartu su 

šeima. 
       Lauksime nuotraukų su trumpu aprašymu el. paštu: info@sirvintuboruzele.lt. Būtinai nurodykite 

grupę, darbo autoriaus vardą, pavardę. 

 

11. Projekto refleksija. Gerosios darbo patirties sklaida, įžvalgos ateičiai, apdovanojimai 

baigiamajame projekto renginyje, kuris vyks Širvintų lopšelyje-darželyje 2020 m. gegužės 10 d. 
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VI. SKYRIUS  

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12.  Visoms ikimokyklinio ir priešmokyklinio grupėms, dalyvavusioms Projekte bus įteikti padėkos 

raštai, aktyviausiems dalyviams – prisiminimo dovanėles. 

13.  Darbai autoriams negrąžinami. Projekto organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose 

leidiniuose bei interneto svetainėse. 

14.  Daugiau informacijos rasite internetiniuose tinklapiuose www.sirvintos.lt ir 

www.sirvintuboruzele.lt 

 

 

________________________ 
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1 PRIEDAS 

 

 

ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ KŪRYBINIO PROJEKTO 

„ŠIRVINTOS – VAIKO AKIMIS“               

 

PIEŠINIŲ KONKURSO DALYVIO KORTELĖ 

 

Darbo pavadinimas  

Ugdytinio(-ių) vardas(-ai), pavardė (-ės), amžius  

Grupės pavadinimas  

Pedagogo vardas, pavardė  

Pedagogo ar įstaigos el. p. adresas, telefono numeris  
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