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VILNIAUS RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
PROJEKTO
„KĄ PASĖSI, TĄ RAGAUSI“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATAI
Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Ką pasėsi, tą ragausi“ (toliau – projekto)
nuostatai reglamentuoja projekto organizatorius, tikslą, uždavinius, dalyvius, projekto darbų pateikimo
ir organizavimo tvarką.
II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Tikslas – gilinti Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių pažinimo,
gamtamokslinę ir sveikos mitybos kompetencijas, skatinti bendradarbiavimą.
2. Projekto uždaviniai.
3. Suteikti vaikui pažinimo džiaugsmą auginant daržoves nuo jų pasėjimo iki brandaus augalo.
4. Sekti visą daržovių auginimo kelią, jų panaudojimo galimybes, paruošimą vartojimui.
5. Vykdant projekto veiklas skatinti ugdytinius pamėgti daržoves.
6. Puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias, skiepyti meilę darbui.
7. Padėti suvokti daugelį gyvosios aplinkos reiškinių, jų kaitą, vystymąsi, lavinti pastabumą ir
mąstymą, skatinti vaikų smalsumą, ugdyti atsakomybės už visa, kas gyva, jausmą.
8. Skatinti pažinti artimiausią aplinką ir ją kūrybiškai panaudoti ugdymo procese.
9. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, saviraišką gaminant darbelius parodai.
10. Išmokyti auklėtinius šokių, dainų, mįslių ir patarlių apie daržoves.
11. Skatinti Vilniaus rajono ikimokyklinių įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant
geresnės ugdymo kokybės bei pasidalijimo geraja darbo patirtimi.
III. PROJEKTO VEIKLOS
12. Dirvos paruošimas, daržovių sėklų sėjimas. Pedagogai kartu su vaikais sėja daržovių sėklas.
Vaikams teikiama informacija apie sėklų įvairovę, dirvožemį, kokios sąlygos yra būtinos, kad augalai
augtų ir t.t.
13. Daržovių auginimas. Vaikai kartu su pedagogais prižiūri ir stebi augalus, fiksuoja jų augimą,
tyrinėja lapų ir žiedų spalvą ir formą, dydį...
14. Derliaus nuėmimas ir įvertinimas: skaičiuojamas, sveriamas, matuojamas, išsiaiškinamos
priežastys, kas lėmė tokį derlių.
IV. RROJEKTO UŽBAIGIMO VEIKLA PASIRINKTINAI:
15. Rudens gėrybių parodos iš daržovių organizavimas.
16. Vitaminų diena skirta gaminių iš daržovių gaminimui, ragavimui ir maistinės vertės
aptarimui.

17. Daržovių piešinių darbelių, plakatų, knygų paroda.
18. Projekto įgyvendinimo nuotraukų paroda.
19. Derliaus šventės renginys ar kt.
V. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ
20. Projekto organizatoriai – Projektą inicijuoja ir organizuoja Vilniaus rajono Marijampolio
vaikų lopšelis-darželis. Liepų g. 17, Marijampolio k. Vilniaus r. Projekto koordinatorė -Vilniaus r.
Marijampolio vaikų lopšelio - darželio mokytoja metodininkė Svetlana Repeikienė el. p.
repeikiene@gmail.com tel. Nr. 861527120
21. Projekto trukmė nuo 2022.04.01 iki 2022.09.30
22. Projekto nuostatai skelbiami Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelio- darželio
internetiniame puslapyje. http://www.darzelis.marijampolis.vilniausr.lm.lt
23. Projekto metu ikimokyklinio ugdymo ugdytiniai su pedagogais atlieka numatytas veiklas,
jas fotografuoja ir užpildę Priedą NR.1 kartu su 4 nuotraukom (po 1 kiekvienos veiklos ir baigiamojo
renginio nuotrauką) siunčia organizatoriams el. p. repeikiene@gmail.com iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

VI. REIKALAVIMAI PROJEKTO DALYVIAMS
24. Projekte dalyvauja: ikimokyklinių įstaigų vaikai bei pedagogai. Projekto vykdymas (trys
veiklos ir pasirinktas projekto užbaigimo renginys) fiksuojamos nuotraukose.
25. Projekto pristatymas bus publikuojamas Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelio- darželio
internetinėje svetainėje bei išsiųstas visiems dalyviams.
26. Atkreipiame dėmesį, kad siųsdami projektui reikalingą medžiagą Jūs prisiimate atsakomybę už
jos viešinimą (jei matosi vaikų veidai, būtina turėti tėvų sutikimą)
27. Visi projekto dalyviai už dalyvavimą projekte gaus padėkas nurodytu elektroniniu paštu.

PRIEDAS NR. 1
VILNIAUS RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
PROJEKTO
„KĄ PASĖSI, TĄ RAGAUSI“
DALYVIO KORTALĖ
Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas,
elektroninis paštas.
Pedagogo vardas, pavardė, el. p.
Grupės pavarinimas, vaikų amžius.
Trumpas veiklų aprašymas.

