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VILNIAUS RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

PROJEKTO 

„VISKAS ŽAIDIMAS IR NE ŽAIDIMAS“ 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Viskas žaidimas ir ne 

žaidimas“ (toliau – projekto) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, projekto 

darbų pateikimo ir organizavimo tvarką. 

2. Projekto tema pasirinkta siekiant skatinti įvairiapusį vaikų užimtumą lauke, inicijuoti 

lauko edukacinių erdvių, priemonių kūrimą ir pedagogų bei tėvų bendradarbiavimą. 

3. Laukiamas rezultatas – elektroninė knygelė, kurioje pateiktos projekto metu surinktos 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenės narių sukurtos, gamintos ir pateiktos edukacinių lauko 

erdvių ir metodinių lauko priemonių nuotraukos su aprašymais. 

3.1 Edukacinė lauko erdvė - erdvė kiemo teritorijoje, kurioje vaikai galėtų aktyviai ir 

kūrybiškai veikti, žaisti, tyrinėti. Erdvė turi savo paskirtį ir vizualiai apibrėžtą teritoriją (smėlio 

centras, poilsio kampelis, tyrinėjimų sala, menų centras, virtuvė, žaidimų arba sensorinis takelis ir 

pan.). 

3.2 Lauko metodinės priemonės - auklėtojų ir kitų įstaigos bendruomenės narių sukurtos 

ir pagamintos ugdymo procese naudojamos vaizdinės, techninės, demonstracinės, laboratorinės, 

muzikinės priemonės, prietaisai (gali būti stacionarūs arba mobilūs). 

4. Projektą inicijuoja ir organizuoja Vilniaus rajono Marijampolio vaikų lopšelis-

darželis. Liepų g. 17, Marijampolio k. Vilniaus r. koordinatorė Vilniaus r. Marijampolio vaikų 

lopšelio- darželio mokytoja metodininkė Snežana Stefanovičienė tel.867536616, el.paštas 

sniege12@gmail.com 

5. Projekto nuostatai skelbiami įstaigos internetinėje svetainėje ir siunčiami Vilniaus 

rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigoms elektroniniu paštu. 

 

II. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

6. Projekto tikslas – aktyvinti edukacinių lauko erdvių ir priemonių kūrimą bei 

kūrybišką jų naudojimą ugdymo(si) procese. 

7. Projekto uždaviniai: 

7.1 skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus bei kitus bendruomenės narius 

kurti įvairias edukacines aplinkas ir priemones lauke; 

7.2 skatinti ikimokyklinio ugdymo pedagogus dalintis gerąja patirtimi apie 

edukacinių erdvių kūrimą lauke ir ugdymo(si) jose patirtį. 

7.3 sukurti elektroninę knygelę apie lauko edukacinių erdvių ir jose naudojamų 

priemonių įvairovę Vilniaus r. ikimokyklinėse įstaigose. 

 

III. PROJEKTO DALYVIAI 

 

8. Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai ir kiti bendruomenės nariai. 
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IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

9. Projektas vyksta nuo 2022 m. gegužės 2 d. iki 2022 m. rugpjūčio 15 d.  

10.Projekto metu ikimokyklinio ugdymo bendruomenės kuria įvairias edukacines lauko 

aplinkas ar priemones, jas fotografuoja ir užpildę Priedą NR.1 kartu su 1-2 kiekvienos erdvės 

nuotraukomis siunčia organizatoriams el. paštu sniege12@gmail.com iki 2022 m. rugpjūčio 15 d.. 

11.Pedagogai ir įstaigos gali pateikti neribotą aprašytų lauko erdvių ar priemonių kiekį. 

12.Visi pedagogai, dalyvavę projekte, gaus projekto metu sukurtą elektroninę knygelę, 

sukurtą iš visų projekte pateiktų lauko metodinių priemonių ir edukacinių erdvių nuotraukų. Visi 

dalyviai gaus padėką už dalyvavimą projekte. 

13.Elektroninę knygelę planuojama išleisti iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.  Knygelės 

prisijungimo nuoroda bus išsiųsta visiems projekto dalyviams nurodytu elektroniniu paštu iki 2022 

m. rugsėjo 10 d.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Projekto organizatoriai pasilieka teisę gautą projekto medžiagą publikuoti įstaigos 

svetainėje ir kituose tinklapiuose. Už dalyvių sutikimą eksponuoti nuotraukas internetinėje ir viešoje 

erdvėse atsako nuotraukų siuntėjas. 
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PRIEDAS NR. 1 

 

VILNIAUS RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

PROJEKTO 

„VISKAS ŽAIDIMAS IR NE ŽAIDIMAS“ 

DALYVIO KORTALĖ 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas, 

elektroninis paštas. 

 

Pedagogų vardai, pavardės, el. p.  

 

Lauko erdvės ar priemonės pavadinimas, 

trumpas aprašymas.  

 

 

 
 


