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VILNIAUS  LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BORUŽĖLĖ“ 

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PROJEKTO  

„MANO MIESTUI VILNIUI - 700“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ projekto „Mano miestui Vilniui - 700“ nuostatai 

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

2. Projektas skirtas lavinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  pažintines ir menines 

kompetencijas. 

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 2 d. – kovo 10 d. 

11. Projekte „Mano miestui Vilniui - 700“ dalyvauja visi Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai, jų tėveliai ir mokytojai. 



12. Sausio 17, 18, 19 d. visose grupėse vyks edukacija „Gimtadienio žvakelė Vilniui“. 

13. Sausio 23, 24 d. turas „Pažink Vilnių“ uždaru autobusu (su audiogidu). Vyksta „Ąžuoliukų“, 

„Smalsučių“, „Vyturėlių“, „Gudručių“, „Žvaigždučių“ ir „Drugelių“ grupės. 

14. Sausio 24 d. „Ąžuoliukų“, „Smalsučių“, „Vyturėlių“ grupės salėje stato Gedimino pilį ir pasirinkta 

meninės raiškos technika pagamina Geležinį vilką. 

15. Iki sausio 23 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ ugdytiniai su tėveliais sveikina Vilnių 

dalyvaudami parodoje „Dovana Vilniaus miestui“. 

16. Iki sausio 19 d. visos grupės kuria po A3 formato lapą bendrai įstaigos knygai „Mano VILNIUI – 

700“ (atnešti į „Ąžuoliukų“ grupę). 

17. Visos grupės, naudojant įvairias meninės raiškos priemones A3 lapo formate puošia, dekoruoja 

vardą „VILNIUS 700“. Lapus įlaminuoti ir sausio 25 d. ryte pakabinti ant Vilniaus lopšelio-darželio 

„Boružėlė“ tvoros (prie mažų vartelių). 

18. 2022 m. sausio 25 d. 10.30 salėje akcija-muzikinis sveikinimas „Dainuoju Tau, Vilniau“, dalyvauja 

visi „Boružėlės“ vaikai ir mokytojai. 

19. Sausio 26 d. 11 val. Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ kieme dalyvavimas Respublikiniame 

šventiniame ėjime/bėgime „700 žingsnelių Vilniui“. 

20. 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. 

21. Atsižvelgiant į projekto „Mano miestui Vilniui – 700“ tematiką ir oro sąlygas, lauko erdvėse 

kuriami įvairūs statiniai. 

22. Vasario 22 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ ugdytiniai ir meninio ugdymo (muzikos) 

mokytoja Jūratė Mackevičienė dalyvauja renginyje „Gražiausia daina Vilniui“ Vilniaus Rotušėje. 

23. Vasario 14 d., vasario 23 d. ir kovo 2 d. ekskursijos į Valdovų rūmus. Dalyvauja „Gudručių“, 

„Smalsučių“, „Drugelių“, „Vyturėlių“, „Žvaigždučių“ ir „Ąžuoliukų“ grupės. 

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

ugdymui Indrė Rizgelienė tel. +370 670 58811 ir meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Jūratė 

Mackevičienė tel. +370 616 70845. 

25. Veiklų, darbelių, išvykų, pramogų ir kt. nuotraukas siųsti IT specialistei Laimai Grinytei (el. p. 

vaivora@yahoo.com). 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

26. Gali būti organizuojami papildomi projekto renginiai.  

 

. 


