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Projekto trumpas aprašymas – laukiami rezultatai 

 

Etnokultūrinis ugdymas labai svarbus ankstyvajame vaikų amžiuje. Kokį pamatą šiandien 

padėsime darželis ir tėvai, toks požiūris į savo krašto etnokultūrą išliks ateityje. Vaikai turi 

augti neabejingi tautinėms vertybėms, nes tauta be praeities- tarsi medis be šaknų, tvirtybės.  

Šis projektas sudaro palankias sąlygas kiekvienam vaikui, sužinoti Vilniaus krašto lietuvių 

kalendorines šventes, išmokti krašto liaudies dainų, žaidimų, patirti sėkmę, pasireikšti 

iniciatyvumui, kūrybiškumui, pasijusti reikšminga tautos dalimi. 

 

 

Tikslas 

Vilniaus krašto etninių vertybių išsaugojimas ir puoselėjimas. 

 

Uždaviniai 

Siekti, kad vaikai 

- susipažintų su Vilniaus krašto lietuvių kalendorinėmis šventėmis bei jų tradicijomis; 

-išmoktų Vilniaus krašto liaudies dainų, žaidimų, patarlių, mįslių ir pasakų. 

 

Vieta  (kokiu mastu): Lietuvos švietimo įstaigos, ugdančios ikimokyklinio amžiaus vaikus. 

 

Lėšos: Projekto dalyvių. 

 

Numatoma projekto trukmė: 2021 m.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKTO PRIEMONIŲ ATLIKIMO PLANAS 

 

EIL

. 

NR

. 

PRIEMONĖS 

PAVADINIMA

S 

 

ĮGYVENDINI

MO VIETA 

 

DALYVIAI 

ĮGYVENDI

NIMO 

LAIKAS 

PRIEMONIŲ 

VERTINIMO 

KRITERIJAI 

ATSAKINGI 

ASMENYS 

1. 1

1

.

1 

Edukacinis 

užsiėmimas 

,,Pusiaužiemis“ 

,,Drugelių“ gr. 

Darželio 

sporto aikštė. 

,,Drugelių“ gr. 
2021 m. 

sausio 25 d.  

Nuotraukos; 

užrašytos vaikų 

mintys, 

piešinia  

N. Četrauskaitė 

3. ,,Šalta žiema 

šalin eina“ 

Užgavėnių 

šventė  

darželyje. 

Sporto aikštelė Darželio 

bendruomenė 

2021 m. 

Vasario  

15 d. 

Nuotraukos, 

straipsnis   

N. Četrauskaitė 

4. Edukacinis 

užsiėmimas ,, 

,,Verbelė – 

gyvybės 

rykštelė“ su 

liaudies meistre 

N.Miasnikova. 

,,Drugelių“ gr. ,,Drugelių“ gr. 2021 m. 

Vasario 

 19 d. 

Straipsnis, 

nuotraukos 

N. Četrauskaitė 

N. Miasnikova 

5. Virtuali 

respublikinė 

verbų nuotraukų 

paroda ,,Verbelė 

– gyvybės 

rykštelė“ 

Fb uždara 

grupė Verbelė 

– gyvybės  

rykštelė 

Projekto 

dalyviai savo 

ugdymo 

įstaigose 

Nuo 2021 

vasario 19 d. 

Iki kovo 1d.. 

Verbų 

nuotraukos Fb 

uždaroje grupė 

Verbelė – 

gyvybės 

rykštelė 

N. Četrauskaitė 

6. Kaziuko mugė. 

Edukacinis 

užsiėmimas 

Maišiagalos 

tradicinių amatų 

centre. 

(Molio puodų 

lipdymas. 

Edukacinį 

užsiėmimą 

apmoka 

ugdytinių tėvai.) 

Maišiagalos 

tradicinių 

amatų centras. 

,,Drugelių“ gr. 2021 m. 

Vasario 

 26 d. 

Nuotraukos, 

straipsnelis. 

Molio puodų 

paroda grupės 

rūbinėlėje. 

N. Četrauskaitė 

Maišiagalos 

tradicinių 

amatų centras. 

7. 

 

 

Popietė – 

pramoga.  

,,Vaikų 

Velykėlės“ 

Maišiagalos 

vaikų lopšelio- 

darželio sporto 

aikštelė. 

Maišiagalos 

vaikų lopšelio- 

darželio 

bendruomenė 

2021 m. 

balandžio 7 

d. 

Popietės- 

pramogos 

scenarijus, 

nuotraukos, 

straipsnelis. 

N. Četrauskaitė  

8. Jurginės Maišiagalos 

vaikų lopšelio- 

darželio sporto 

aikštelė. 

Maišiagalos 

vaikų lopšelio- 

darželio 

bendruomenė 

2021 m. 

balandžio 23 

d. 

Popietės- 

pramogos 

scenarijus, 

nuotraukos, 

straipsnelis. 

N. Četrauskaitė  



9. Rasos šventė  Maišiagalos 

vaikų lopšelio- 

darželio sporto 

aikštelė. 

Maišiagalos 

vaikų lopšelio- 

darželio 

bendruomenė 

2021 m. 

birželio 23 d. 

Popietės- 

pramogos 

scenarijus, 

nuotraukos, 

straipsnelis.. 

N. Četrauskaitė 

10. Žolinė Grupėje ,,Drugelių“ gr. Rugpjūčio 13 

d. 

Popietės- 

pramogos 

scenarijus, 

nuotraukos, 

straipsnelis.. 

N. Četrauskaitė 

11. Vėlinės Grupėje ,,Drugelių“ gr. Spalio 29 d. Popietės- 

pramogos 

scenarijus, 

nuotraukos, 

straipsnelis.. 

N. Četrauskaitė 

12. Ožio diena Maišiagalos 

vaikų lopšelio- 

darželio sporto 

aikštelė. 

Maišiagalos 

vaikų lopšelio- 

darželio 

bendruomenė 

2021 m. 

lapkričio 11 

d. 

Popietės- 

pramogos 

scenarijus, 

nuotraukos, 

straipsnelis.. 

N. Četrauskaitė 

13. Adventas 

( Advento 

vainikas, 

kalendorius, 

Šviesos diena.) 

Grupėje ,,Drugelių“ gr Nuo 

gruodžio 1 d. 

Iki 24 d. 

Popietės- 

pramogos 

scenarijus, 

nuotraukos, 

straipsnelis.. 

N. Četrauskaitė 

14.  Kūčios 

( kūčiukų 

kepimas; kūčių 

patiekalai; 

tradicijos) 

Grupėje ,,Drugelių“ gr Gruodžio 22 

d. 

Popietės- 

pramogos 

scenarijus, 

nuotraukos, 

straipsnelis.. 

N. Četrauskaitė 

15. Kalėdos Grupėje ,,Drugelių“ gr. Gruodžio 23 

d. 

Popietės- 

pramogos 

scenarijus, 

nuotraukos, 

straipsnelis.. 

N. 

Četrauskaitė. 

 

 


