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VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS  ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ  IKIMOKYKLINIO IR 
PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

ETNOKULTŪRINIO PROJEKTO „AUGALIJA KALENDORINIŲ ŠVENČIŲ 
PAPROČIUOSE“ 

NUOSTATAI 
 

Visoms kartoms nuo seno būdinga gamtos ir žmogaus gyvenimo sąveikos suvokimo giluma. 
Tai rodo senosios kultūros tradicijos, senieji papročiai bei liaudies dainos. Vaikystė žmogaus 
gyvenime yra kaip tik tas metas, kai etnokultūrinis paveldas žaidimų, pasakų, dainų pavidalu gali būti 
lengvai perduodamas ateinančioms kartoms ir puoselėjamas.  

Etnokultūrinis projektas „Augalija kalendorinių švenčių papročiuose“ skatina Vilniaus rajono 
savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus paminėti 
kalendorines šventes, sukviečiant į veiklas savo įstaigų pedagogus, ugdytinius ir jų tėvelius, 
akcentuojant augalijos ir etnokultūros ryšį, jos svarbą žmogaus gyvenime. 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

         1. Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų etnokultūrinio projekto „Augalija kalendorinių švenčių papročiuose“ (toliau - Projektas) 
nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką bei darbų pateikimą.  
          2. Projekto nuostatai skelbiami Vilniaus r. Riešės vaikų darželio tinklapyje:  
https://www.riesesdarzelis.lt/ 
 

II SKYRIUS 
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
           3. Tikslas – skatinti ugdytinių ir kitų švietimo įstaigos bendruomenės narių norą pažinti 
Lietuvos augalus, jų įprasminimą kultūros tradicijose, senuosiuose papročiuose. 
           4. Uždaviniai: 
           4.1. plėtoti dalyvių žinias apie kalendorinių švenčių papročius, susijusius su augalais (pvz., 
Verbų rišimo tradicija, Rasos – visų augalų svarbos akcentavimas, Jurginės, Joninės ir kt.) bei jas 
paminėti kartu su ugdytiniais; 
          4.2. skatinti dalyvius išmokti lietuvių liaudies dainų, šokių, pasakų, žaidimų; 
          4.3. puoselėti lietuvių kalbą, pasinaudojant smulkiąja tautosaka, kurių turinys susijęs su 
augalais. 

 
III SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIAI 
 

         5. Projekto dalyviai – Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai, jų mokytojai, tėveliai ir kiti bendruomenės nariai (toliau -
Dalyviai). 



 
IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 
 
        6. Projektą organizuoja Vilniaus r. Riešės vaikų darželis, adresas: Pergalės g. 13, Riešė, 
Avižienių sen. Vilniaus r. LT-14265,  tel. +370(6) 8644492, el. paštas: info@riesesdarzelis.lt 
        7. Projekto organizatorės – Vilniaus r. Riešės vaikų darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojos 
metodininkės – Jolita Selilienė, Agnė Rudytė ir meninio ugdymo mokytoja ekspertė dr. Vaiva 
Jucevičiūtė-Bartkevičienė. 
        8. Projekto koordinatorės – Vilniaus r. Riešės vaikų darželio direktorė Kristina Mikolajūnienė ir 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ligita Kizina. 
        9. Projekto dalyviais tampama įgyvendinus bent vieną pasirinktinai projekto etapą (galima 
dalyvauti ir visuose etapuose) ir atsiuntus organizatoriams registracijos anketą bei projekto medžiagą 
(žr. 11.1 punktą). Registracija privaloma kiekvienam etapui atskirai, dalyvio registracijos virtuali 
anketa: https://forms.gle/6kjWsc4zH2dugpoW8 . Projekto veiklų pradžia – 2023 m. kovo 1 d., 
pabaiga – 2023 m. gruodžio 15 d. 
      10. Projektas vykdomas etapais, susietais su kalendorinių švenčių papročiais, tradicijomis, 
kuriose ypač svarbus augalijos motyvas (į Dalyvio registracijos anketą įrašomas etapo pavadinimas). 

I etapas – „Augalijos motyvai pavasario švenčių papročiuose“ (nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2023 
m. gegužės 31 d.). 

II etapas – „Augalijos motyvai vasaros švenčių papročiuose“ (nuo 2023 m. birželio 1 d. iki 
2023 m.  rugpjūčio 31 d.). 

III etapas – „Augalijos motyvai rudens švenčių papročiuose“ (nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 
2023 m. lapkričio 30 d.). 

IV etapas – „Augalijos motyvai žiemos švenčių papročiuose“ (nuo 2023 m. gruodžio 1 d. iki 
2023 m. gruodžio 15 d.). 
        11. Projekto veiklų pateikimas: 
        11.1. siūlomos užduočių atlikimo formos: fotoalbumai (renginių, švenčių akimirkos), piešinių 
montažai, užduočių knygos, vaizdo kūriniai (dainų, šokių, žaidimų įrašai) jų reportažai. Jie turi būti 
įkelti į FB grupę - https://www.facebook.com/groups/900329674747307  nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 
gruodžio 15 d. Tai turi būti padaryta iki pasirinktos šventės (konkretaus etapo) datos, įvardinant 
įstaigos pavadinimą, atliekamos formos (pvz: fotoalbumas, video kūrinys, šventės akimirkos ir pan.)  
pavadinimą, jei yra ir veiklos autoriaus vardą, pavardę; 
      11.2. įkeliamų veiklų skaičius neribojamas (visi dalyviai gali dalyvauti atskiruose ir (ar) visuose        
etapuose);  
      11.3. papildomai gali būti įkeltos ir 2-3 geros kokybės nuotraukos, atspindinčios vykdytą veiklą; 
      11.4. darbai gali būti tiek individualūs, tiek grupiniai; 
      11.5. pasibaigus projektui, organizatoriai projekto dalyviams organizuos Google Meet 
platformoje baigiamąjį renginį, kuris numatomas 2023 m. gruodžio 20 d. 13.30 val. (pakvietimai bus 
išsiųsti į el. paštus).  Parengs informacinį straipsnį apie projektą, kuris bus publikuotas Vilniaus 
rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.vrsa.lt bei Vilniaus r. Riešės vaikų darželio 
internetinėje svetainėje  http://www.riesesdarzelis.lt/ 
      12. Dalyvavimas projekte reiškia Dalyvių sutikimą, kad pateikiami video filmukai, nuotraukos, 
fotoalbumai ar kt. būtų pateikiami, nepažeidžiant bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir 
talpinami organizatorių internetinėje svetainėje. 
 

 

 



V SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
       13. Visiems dalyviams, kurie bus užpildę dalyvio registracijos anketą ir įgyvendinę visas 
projekto sąlygas, po kiekvieno etapo bus apdovanoti Vilniaus r. Riešės vaikų darželio direktoriaus 
padėkos raštais, o pasibaigus projektui – išsiųstos švietimo įstaigai Vilniaus r. Riešės vaikų darželio 
direktoriaus padėkos raštai ir pažyma. 
     14. Organizatoriai pasilieka teisę dalyvių video filmų ištraukas ir nuotraukas publikuoti savo 
nuožiūra. Išsamesnė informacija el. paštu: riesesvdrenginiai@gmail.com 
         

SUDERINTA 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis 
2023-01-19 

 

 


