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Projekto trumpas aprašymas – laukiami rezultatai 

 

Nuolat liesdami kvepiančios duonos riekes priprantame prie jos kaip prie oro ir seniai 

neberenkame trupinių nuo stalo į saują. Vis rečiau prisimename duonos kepimo papročius, 
mįsles, patarles ir priežodžius, dainas, muzikinius ratelius- žaidimus apie duoną. Dažnai 

pamirštame duonos kainą. Yra vaikų, nežinančių,kaip duonelė auga, iš ko ir kaip kepama duona.  
Vaikai turi augti neabėjingi tautinėmsvertybėms, nes tauta be praeities- tarsi medis be šaknų, 
tvirtybės. 

 Šis projektas sudaro palankias sąlygas kiekvienam vaikui, sužinoti duonos kelią- nuo grūdelio 
iki duonos kepalo ant mūsų stalo, dalyvauti duonos kepimo procese, išmokti liaudies dainų, 

žaidimų, patarlių, mįslių apie duoną, bei jos auginimą, patirti sėkmę, pasireikšti iniciatyvumui, 
kūrybiškumui, pasijusti reikšminga tautos dalimi. 

 

 
 

Tikslas 

Atreipti vaikų dėmesį į duoną- maisto produktą, ţmogaus darbo rezultatą.  

Suteikti ţinių apie grūdinių kultūrų naudojimą maistui. Ugdyti pagarbą ţmogui, 

auginančiam duoną. Turtinti vaikų ţodyną.  

 

Uţdaviniai 

 
Siekti, kad vaikai atsektų duonos kelią: nuo sėjos, javų auginimo, malimo, duonos raugo ruošimo 

iki duonelės kepimo.  
Supažindinti vaikus su duonos auginimo; kepimo papročiais. 

Ugdyti dėkingumą žmogu, savo rankomis išauginusiam, iškepusiam duoną.  
Išmokyti liaudies dainų, žaidimų, patarlių, mįslių apie duoną bei jos auginimą.  
 

 
 

 
 
Dalyviai: Maišiagalos vaikų lopšelio- darţelio „Drugelių“ grupės ugdytiniai.  

 
Vieta  (kokiu mastu): Maišiagalos vaikų lopšelis- darţelis; Širvintų rajono Kernavės 

Archeologijos muziejus. 

 

 

Lėšos: Tėvų lėšos 

 

Numatoma projekto trukmė: 2015m.  lapkritis 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



PROJEKTO PRIEMONIŲ ATLIKIMO PLANAS 

 
 

EIL. 

NR. 

PRIEMONĖS  

PAVADINIMAS  

 

ĮGYVENDINIMO 

VIETA 

 

DALYVIAI 
ĮGYVENDINIMO 

LAIKAS  

PRIEMONIŲ 

VERTINIMO 

KRITERIJAI 

ATSAKINGI 

ASMENYS  

1. Ryto ratas „Ką 
aš žinau apie 
duoną“   
Įvairių duonos 
rūšių 
degustavimas. 

„Drugelių“ grupė Maišiagalos 
vaikų 
lopšelio- 
darželio 
„Drugelių“ 
grupės 
ugdytiniai. 

Lapkričio mėn.  Nuotraukos; 
užrašytos 
vaikų mintys, 
piešiniai.  

N. 
Četrauskaitė 

2. „Kaip duonelę 
kepa“, „Duonos 
kelionė“ vaizdo 
medžiagos 
YouTube 
peržiūra. 

„Drugelių“ grupė Maišiagalos 
vaikų 
lopšelio- 
darželio 
„Drugelių“ 
grupės 
ugdytiniai. 

Lapkričio mėn.  Nuotraukos, 
svetainių 
nuorodos. 

D. Jarmak 
N. 
Četrauskaitė 

3. 
 
 
 

Edukacinė 

išvyka 

Kernavės 

Archeologijos 

muziejų.  

Širvintų rajonas, 
Kernavės 
Archeologijos 
muziejus.  

Maišiagalos 
vaikų 
lopšelio- 
darželio 
„Drugelių“ 
grupės 
ugdytiniai. 

Lapkričio mėn.  Nuotraukos, 
vaikų 
piešiniai, 
užrašytos 
mintys po 
edukacinės 
išvykos.  

N. 
Četrauskaitė 
D. Jarmak 
Ugdytinių 
tėveliai 

4. 
 
 

Popietė - 

pramoga 

„Duona ne vėju 

ateina“ 

Maišiagalos 
vaikų lopšelio- 
darželio salė. 

Maišiagalos 

vaikų 

lopšelio- 

darželio 

„Drugelių“ 

grupės 

ugdytiniai 

Lapkričio mėn.  Popietės- 
pramogos 
scenarijus, 
nuotraukos.  

N. 
Četrauskaitė 
D. Jarmak 
E. 
Staniulionie
nė. 

5.  Projekto 

aptarimas 

Maišiagalos 

vaikų lopšelio- 

darželio 

Metodinėje 

taryboje. 

Pedagogų 

taryboje. 

Maišiagalos 
vaikų lopšelis- 
darželis. 

Maišiagalos 

vaikų 

lopšelio- 

darželio 

pedagogai.  

Lapkričio mėn.  Straipsnis 
spaudoje. 
Projekto 
medžiaga. 

 

 


