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VILNIAUS  LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BORUŽĖLĖ“ 

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PROJEKTO  

„VILNIUS MANO NUOTRAUKOJE“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ projekto „Vilnius mano nuotraukoje“  nuostatai 

reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

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

3. Projekto aktualumas: 

4. Vaikai iš aplinkos geba priimti labai daug informacijos. 2023 m. sausio 25 d. Vilniaus miestas 

minės 700 metų jubiliejų. Žiniasklaidos informacija, įvairių renginių gausa sudaro puikias sąlygas 

natūraliai ugdytis pasididžiavimo savo gimtuoju miestu, patriotiškumo, pilietiškumo jausmui. 

 

II. PROJEKTO TIKSLAS  

5. Ugdyti tautiškumo ir pilietiškumo jausmą bei meilę savo gimtajam miestui. 

 

III. PROJEKTO UŽDAVINIAI 

6. Skatinti vaikų poreikį pažinti artimiausią aplinką. 

7. Plėtoti įvairias menines ir pažintines veiklas bei formas. 

8. Teikti vaikams kuo daugiau malonių išgyvenimų, įspūdžių, žadinti teigiamas vaikų emocijas. 

 

III. PROJEKTO DALYVIAI 

9. Projekte kviečiami dalyvauti visi Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir jų tėveliai. 

 

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 

10. Projektas vykdomas 2022 m. sausio 3 - 25 d. 

11. Visų Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 

ugdytiniai ir jų tėveliai projektui „Vilnius mano nuotraukoje“ kokybiškai (gulsčiu formatu)  

fotografuoja įdomias, gražias, įžymias Vilniaus vietas, pastatus ir kt. (nuotraukoje negali būti vaiko ar 



jo šeimos nario atvaizdo, tik Vilniaus vaizdai!) ir iki 2022 m. sausio 21 d. 1-3 nuotraukas atsiunčia 

savo grupės auklėtojai. 

12. Auklėtojos nuotraukas persiunčia meninio ugdymo mokytojai Jūratei Mackevičienei el. p. 

jurate.mackeviciene@gmail.com. Projekto dalyvių atsiųstos nuotraukos bus naudojamos projekto 

„Vilnius  mano nuotraukoje“ vaizdo filmui sukurti, kuris bus įkeltas į Vilniaus lopšelio-darželio 

"Boružėlė" svetainę, sausio 25 dieną, per Vilniaus 699 gimtadienį. 

13. 2022 m. sausio 25 d. salėje vykdomi edukaciniai užsiėmimai „Dzig dzig dzig į Vilnių jojam“. 

14. Grupėse ugdytiniams rodomi filmukai apie Vilniaus įkūrimą („Kaip kunigaikštis Gediminas įkūrė 

Vilnių“, „Vilniaus legenda“ ir kt.), vykdomos įvairios pažintinės veiklos tema „Vilnius - miestas 

Gedimino“, skatinančios  pažinti Vilniaus miestą, istoriją, gamtą, žmones. 

15. Projekto dalyvius konsultuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Indrė Rizgelienė tel. +370 670 58811 ir meninio ugdymo mokytoja Jūratė Mackevičienė tel. 

+370 616 70845. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Projekto dalyviai  bus apdovanojami padėkos raštais.  

 

. 


