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RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ  

BENDRUOMENIŲ PROJEKTAS  

,,SENO VAZONĖLIO IR GĖLĖS DRAUGYSTĖ“ 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1 Respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių projekto ,,Seno vazonėlio ir gėlės 

draugystė“ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, atsakingus 

vykdytojus, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

1.2  Projektą organizuoja Panevėžio lopšelio-darželio ,,Žibutė“ vyresnioji IU mokytoja Aušra 

Žaromskienė, lodopedė Simona Černiauskienė. 

1.3  Projekto nuostatai skelbiami Panevėžio lopšelio-darželio ,,Žibutė“ interneto svetainėje 

www.zibute.eu 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

      2.1 Tikslas – supažindinti vaikus su augalo augimo ciklais bei papuošti savo lauko aplinką, 

panaudojant nebereikalingus, dekoratyvinius vazonus ir gėles. 

      2.2 Uždaviniai: 

 vaikai susipažins su augalo augimo ciklais; 

 aktyviai rūpinsis augalais; 

 ugdysis vaizduotę ir kūrybiškumą; 

 puoš ugdymo įstaigos teritoriją originaliomis kompozicijomis; 

 bendraus ir bendradarbiaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės. 

 

III. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

3.1 Projektas vyks nuo 2021 m. birželio 1 dienos iki 2021 m. rugsėjo 17 dienos. Sukurtos 

kompozicijos nufotografuojamos. Iš atsiųstų nuotraukų bus sukurtas filmukas. Nuoroda, 

http://www.zibute.eu/


filmuota medžiaga bus patalpinta Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ internetinėje svetainėje 

www.zibute.eu, nuo 2021 m. rugsėjo 31 dienos. 

3.2  Projekto dalyviai – Lietuvos Respublikos ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai, jų 

tėvai, pedagogai. 

3.3 Nuotraukas su užpildyta dalyvio kortele siųsti elektroniniu adresu: vazonelisirgele@gmail.com 

iki 2021 m. rugsėjo 17 d. (Priedas Nr.1). 

 

IV.  REIKALAVIMAI PROJEKTO DALYVIAMS 

 

4.1 Pagrindinis projekto akcentas – vazonas ir gėlė. 

4.2 Ugdytiniai su tėvais, pedagogais sodina, augina gėlių sodinukus, stebi augalo augimo ciklus. 

4.3 Sodinukus ar augalus sodina į nenaudojamą vazoną ir juo puošia savo ugdymo įstaigos teritoriją, 

kuria įvairias kompozicijas. 

4.4. Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigos, dalyvaujančios projekte, kuria savo 

aplinkoje darbus, juos fotografuoja ir nuotraukas siunčia elektroniniu paštu 

vazonelisirgele@gmail.com, organizatoriams. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

5.1.  Projekto ,,Seno vazonėlio ir gėlės draugystė“ filmuota medžiaga bus eksponuojama Panevėžio 

lopšelio-darželio ,,Žibutė“ internetinėje svetainėje www.zibute.eu. 

5.2. Visiems projekto dalyviams bus išsiųsti pažymėjimai ir padėkos raštai. 

5.3. Projekto organizatorius pasilieka teisę gautą medžiagą publikuoti Panevėžio lopšelio-darželio 

,,Žibutė“ internetinėje svetainėje www.zibute.eu. 

5.4. Išsamesnė informacija teikiama telefonu: 

868256992 – IU mokytoja Aušra Žaromskienė, 

864574610 – logopėdė Simona Černiauskienė. 
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      Priedas Nr.1  

 

 

RESPUBLIKINIO PROJEKTO 

„SENO VAZONĖLIO IR GĖLĖS DRAUGYSTĖ“ 

DALYVIO KORTELĖ 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Ugdymo įstaigos adresas, telefono numeris, 

el. p. 

 

Pedagogo vardas, pavardė  

Pedagogo telefono numeris, elektroninis 

paštas 

 

 


