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Projekto trumpas aprašymas  

 

Nors adventas yra ramybės bei susikaupimo laikotarpis, tačiau tam, kad jį leistum 

smagiai, nebūtina kelti linksmybių. Anuomet buvo priimta visam kaimui susirinkti kas vakarą 

vienoje troboje, dirbti ramius darbus, pavyzdžiui, siūti, siuvinėti, verpti, vyti vyžas ir pan., o taip pat 

advento dainas dainuoti, burti, žaisti advento žaidimus. Tai – keturių savaičių laikotarpis, 

įprasminantis šios gražios šventės laukimą. Adventas yra ramybės, susikaupimo metas. Šiuo metu 

nerengiamos šventės, kiti pasilinksminimai. Vienas iš esminių advento laikotarpio simbolių yra 

vainikas. Keičiasi laikai, keičiasi ir papročiai. Advento laikotarpis kasmet pasipildo naujomis, 

žmogiškąsias vertybes puoselėjančiomis veiklomis. Ir kas žino, gal ateityje šios veiklos taps 

Advento papročiais. 

 

 

Tikslas 

Per tradicinius žaidimus, edukacinius užsiėmimus supažindinti vaikus su senaisiais ir naujai 

užgimstančiais Advento papročiais. 

 

Uždaviniai 

 

Siekti, kad:  

- vaikai pažintų senuosius Advento papročius; 

- kviesti tėvus aktyviau dalyvauti ugdymo procese; 

- plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

 

Vieta (kokiu mastu): Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis.  

Lėšos: Projekto dalyvių, projekto ,,Augu kultūros ir tradicijų apsuptyje“. 

 

Numatoma projekto trukmė: 2022 m. gruodis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bernardinai.lt/2014-12-09-sv-kaledu-laukimas-ir-sventimas/


 

PROJEKTO PRIEMONIŲ ATLIKIMO PLANAS 

 

 

Eil. 

Nr 

Priemonės 

Pavadinimas 

 

Įgyvendinimo 

vieta 

 

Dalyviai 
Įgyvendinim

o laikas 

Priemonių 

vertinimo 

Kriterijai 

Atsakingi asmenys 

1. ,,Advento 

vainikas“ 

Metodinis 

kabinetas. 

Darželio 

mokytojai 

2022-11-24 Advento 

vainikas, 

nuotraukos, 

straipsnis 

įstaigos 

interneto 

svetainėje ir 

FB 

paskyroje. 

N. Četrauskaitė, 

darželio 

mokytojai. 

2. ,,Advento 

kalendorius“ 

Grupės. Mokytojos Gruodžio 

1-24 d. 

Nuotraukos, 

straipsniai 

įstaigos 

interneto 

svetainėje ir 

FB 

paskyroje. 

Grupių 

mokytojai. 

3. Šv. Barbora, 

Avelių diena, 

Šv. Mikalojus, 

Arklio diena 

Edukaciniai 

užsiėmimai 

grupėse. 

Visos grupės Gruodžio 5 

d. 

N. Četrauskaitė, 

grupių 

mokytojai. 

4.  Šv. Mikalojus Grupės Visos grupės. Gruodžio 6 

d. 

Grupių 

mokytojai. 

5.  Kalėdinių 

atvirukų 

gamybos 

dirbtuvėlės 

Grupės. Visos grupės. Gruodžio 8 

d. 

C. Buinovska, 

grupių 

mokytojai. 

6. Šv. Liucija, 

Šviesos diena 

(Žibintų diena) 

Grupės Visos grupės. Gruodžio 

13 d. 

Grupių 

mokytojai, tėvai. 

7. Eglutės 

papuošalų 

gamybos 

dirbtuvėlės 

Grupės Visos grupės. Gruodžio  

5-9 d. 

C. Buinovska, 

grupių 

mokytojai. 

8. Advento 

dainos. 

Darželio salė Visos grupės. Gruodžio 

15 d. 

N. Četrauskaitė 

E. Staniulionienė 

9. Edukacinis 

užsiėmimas 

,,Paslaptingasis 

Kūčių 

vakaras“. 

Grupės. ,,Drugelių“ 

gupė 

Gruodžio 

23 d. 

N. Četrauskaitė 

 

 


