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VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

PROJEKTAS  

„KELIAUKIME PO VILNIŲ” 

 

„Vilnius skambina, groja ir gieda bažnyčių bokštais, šypsosi sodų žiedais, 

raudonuoja čerpių stogais, žavi kalnų žaluma ir upių skaidrumu, suvirpina 

kiekvieną sugebančią mylėti širdį. Pranašiškai, skardžiai gaudžia Vilniaus 

varpai: buvome,esame, būsime!..“ 

 

Minint Vilniaus 700-ąjį gimtadienį, tikslingai įprasminti jį, sudominti vaikus įsigilinti į savo miesto 

kultūrą, istoriją, gamtą. Siekti, kad vaikai sugebėtų tapti aktyviais, kūrybingais, atsakingais Lietuvos 

valstybės ir Vilniaus miesto piliečiais bei galėtų sėkmingai jame veikti. 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Keliaukime 

po Vilnių“ (toliau – Projekto) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, 

organizavimo tvarką ir autorių apdovanojimą. 

2. Projekto organizatorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Žemuogėlė“, Architektų g. 108, LT-

04223, Vilnius, tel. (8 5)  244 7450; el. paštas  rastine@zemuogele.vilnius.lm.lt . Projekto 

koordinatorės Vilniaus lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jelena 

Andrejeva, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ana Rodzevič. 

3. Projekto nuostatai skelbiami Vilniaus lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ tinklapyje 

www.zemuogele.lt  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas – sudaryti vaikams sąlygas geriau pažinti Vilnių keliaujant miesto takais gyvai 

ir/ar interaktyviais maršrutais. 

5. Uždaviniai: 
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5.1. įtraukti vaikus, jų tėvus ir pedagogus į aktyvią veiklą, turtinant vaikų žinias apie 

Vilniaus miestą ir jo išskirtinumą; 

5.2. sudaryti sąlygas vaikams susipažinti su savo miesto gatvėmis, kiemais, gamta, 

simboliais, paminklais ir kitomis lankytinomis vietomis; 

5.3. skatinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą, išradingumą, fantaziją, perteikiant įspūdžius, 

potyrius kuriant, konstruojant, modeliuojant; 

5.4. plėtoti bendradarbiavimą tarp Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

6. Projekte kviečiami dalyvauti Vilniaus miesto ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų 

ugdytiniai, jų tėveliai, pedagogai. 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS 

7. Projekto dalyviai gyvai ar virtualiai keliaudami po Vilnių mylimiausiais maršrutais 

susipažina su Vilniaus istorija, žymiais Vilniečiais bei miesto simbolika, apžvelgia Vilniaus miesto 

įžymiausias vietoves, susipažina su žymiais architektūros paminklais.  

8. Projekto dalyvis kuria, konstruoja, modeliuoja erdvinį darbelį. Dalyvių kūrybiniuose 

darbeliuose turi atsispindėti Vilniaus miesto statiniai, lankytinos vietos, gamtos objektai. Projekto 

dalyvis priemones renkasi savarankiškai – tai gali būti buitinės atliekos, gamtinė medžiaga, įvairūs 

konstruktoriai. 

9.Projekto dalyvis fotografuoja sukurtą erdvinį darbelį ir fotografijas Projekto 

organizatoriui, Vilniaus lopšeliui-darželiui „Žemuogėlė”, atsiunčia el.paštu 

rastine@zemuogele.vilniusl.lm.lt iki 2022 m. gruodžio 23 d.  

10. Siunčiant darbą, pateikiama informacija: Ugdymo įstaiga, autoriaus vardas, amžius, 

mokytojo vardas, pavardė, kontaktinis telefonas arba elektroninis paštas, kūrybinio darbo 

pavadinimas. 

11. Pateikdamas nuotraukas autorius tampa Projekto dalyviu bei sutinka, kad: 

11.1. pateiktos nuotraukos bus neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos Projekto sklaidos 

tikslais; 

11.2. nuotraukos eksponuojamos projektuose be papildomo autoriaus sutikimo; 

11.3. nuotraukos skelbiamos organizuojančios įstaigos elektroninėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose; 
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11.4. nuotraukos autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių teisių 

pažeidimus. Pateikdamas nuotrauką Projektui, jis patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius, kad 

turi joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką naudoti Projekte; 

11.5. Projekto dalyvis sutinka, kad su nuotrauka būtų skelbiamas ir autoriaus vardas bei 

pavardė, įstaigos, kurioje jis/ji ugdoma, pavadinimas. 

12. 2022-12-28 d. kūrybinių darbelių nuotraukos buo paviešintos ir patalpintos įstaigos 

elektroninėje svetainėje www.zemuogele.lt . 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Visi Projekto dalyviai bus apdovanojami: vaikai ir mokytojai/ugdymo įstaigos – padėkos 

raštais (išsiunčiami nurodytu elektroniniu paštu). 

14. Organizatoriai pasilieka teisę dalyvių darbų nuotraukas publikuoti savo nuožiūra.  

15. Nuotraukos, atsiųstos vėliau nurodyto termino, neatitinkančios nurodytų reikalavimų bei 

Projekto tematikos, neeksponuojamos.  

 

 

    ___________________________________ 
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