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VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMUOGĖLĖ” 

PROJEKTO „KELIAUKIME PO VILNIŲ” 

PARODA „ŽIEMA VILNIUJE” 

 

„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 

architektūrą, 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 lopšelio-darželio „Žemuogėlė” projekto „Keliaukime po Vilnių“ parodos „Žiema 

Vilniuje” (toliau – Parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, 

organizavimo tvarką. 

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

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

pedagogų taryba.  

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

www.zemuogele.lt  
 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas – pasinerti į išskirtinės ir kokybiškos miesto architektūros pažinimo džiaugsmą, 

turtinant vaikų žinias apie Vilniaus miestą ir jo išskirtinumą. 

5. Uždaviniai: 

5.1. įtraukti vaikus, jų tėvus ir pedagogus į aktyvią veiklą; 

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. 
 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

6. Parodoje kviečiami dalyvauti visi įstaigos pedagogai, vaikai, tėvai, kiti bendruomenės nariai. 
 

IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMAS 

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

susipažina su Vilniaus istorija, miesto simbolika, apžvelgia Vilniaus miesto įžymiausias vietoves, 

susipažina su architektūros paminklais.  

8. Parodos dalyviai kuria, konstruoja, modeliuoja erdvinį darbelį iš balto popieriaus (kartono) 

A3 ar A4 formato. Dalyvių kūrybiniuose darbeliuose turi atsispindėti Vilniaus miesto statiniai.  

9.Projekto dalyviai pateikia savos kūrybos darbelį grupės auklėtojai iki 2022 m. lapkričio 25 d.  

10. 2022 m. gruodžio 1/2 d. sukurti darbeliai bus eksponuojami grupių rūbinėse, laiptinėse, 

papuoš kitas įstaigos erdves. 
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