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KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „RASYTĖ“ 

TRUMPALAIKIS PROJEKTAS, 

SKIRTAS ĮSTAIGOS 35 METŲ JUBILIEJUI PAMINĖTI 

„VAIKYSTĖS ŠALY – LAIMINGI VISI“ 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

AKTUALUMAS 

Visa ko pradžia yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad 

pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos, ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, 

prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi.  (Justinas Marcinkevičius) 

Sukdamiesi gyvenimo verpete ir keliaudami jo labirintais, mes dažnai sugrįžtame į 

vaikystę, kur taip gardžiai kvepėjo pienių pieva ir skambėjo balsas mokytojos, kuri sekė spalvotas 

pasakas. Vaikų darželis - tarsi gimtinės sodžius, kur mažos basos kojytės praeina pažinimo, 

atradimo, patyrimo takeliais. Laikas bėga, o vaikų darželyje vis bėgioja ir bėgioja mažos pėdutės, 

 klega vaikų juokas, gyvena pasakos, nesibaigia vaikų, darbuotojų ir tėvelių džiaugsmai ir 

rūpestėliai. 

Šiais metais mūsų darželis švenčia 35 metų jubiliejų. Kviečiame darželio bendruomenę 

aktyviai dalyvauti veiklose, skirtose paminėti įstaigos jubiliejinį gimtadienį. 

 

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

TIKSLAS - perteikti  ir diegti bendrąsias vertybes, palaikyti glaudžius santykius, 

suburiant vaikus ir tėvus bendrai kūrybinei veiklai, skatinti pagarbų, pozityvų bendravimą tarp 

šeimos narių ir ugdymo įstaigos bendruomenės. 

UŽDAVINIAI: 

 ugdyti bendruomenės vertybių puoselėjimą; 



 puoselėti bendrystės poreikį, aktyvinti kūrybinę iniciatyvą; 

 puoselėti vaikų kūrybiškumą bei saviraišką; 

 siekti glaudaus pedagogų ir tėvelių bendradarbiavimo. 

 

III. PROJEKTO VEIKLOS 

DATA IDĖJOS VEIKLOMS 

(veiklas galima keisti atsižvelgiant į grupės poreikius) 

VIETA 

 

Spalio 11 d. 
(pirmadienis) 

„Gimtadienis – pati gražiausia šventė“ 

Tikslas: paskelbti vaikams žinią apie neįprastą savaitę, 

žadančią nuostabių, įdomių, kūrybingų akimirkų bei 

pranešti, jog šią savaitę švenčiamas visų darželio vaikų 

gimtadienis.  

 

„Minčių lietus“ 

Tikslas: stengtis pastebėti, nustatyti, išsiaiškinti, ką reikės 

sveikinti. 

 

Praktinė veikla „Grupės simbolis“ 

Tikslas: sudėlioti grupės simbolį (galima skaičių 35) iš 

antrinių žaliavų (kamšteliai, gamtinė medžiaga...) 

 

Interaktyvi užduotis „Rasytės” darželis 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ef2c250f3f1 

 

Grupių 

patalpos 

Spalio 12 d. 
(antradienis) 

„Ilgiausia širdelių girlianda“ 

Tikslas: kirpti, aplikuoti, piešti įv. širdelės A4 formato 

dydžio 

 

Grupės plakatas „Aš myliu savo darželį“ 

Tikslas: skatinti vaikus dirbti komandoje kuriant vieną 

plakatą. 

 

„Gimtadienio kepurėlė“ 
Tikslas: iš popieriaus gaminti gimtadienio šventės kepurėlę, 

skirtą darželio jubiliejui. 

 

Interaktyvi užduotis „Pelėdų namelis” 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=36de3237106d 

 

Grupių 

patalpos 

Spalio 13 d. 
(trečiadienis) 

„Gimtadienis – pati gražiausia šventė,  

Kai šviečia saulė ir šypsosi dangus.  

Ir supranti, kaip nuostabu gyventi,  

Koks vaikystės šis pasaulis nuostabus.“  

 

Tikslas: siekti, kad vaikai nusiteiktų būti aktyvūs, išradingi, 

saviti, pasitikintys savo raiška, pajustų vidinę laisvę, 

kūrybinį polėkį.  

 

Įstaigos 

kiemas 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ef2c250f3f1
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=36de3237106d


Gimtadienio svečiai „Svirplys“ 

Grupių linkėjimai ir balionų fiesta 

Fotosesija prie gimtadienio foto sienelės 

SOCIALINIŲ PARTNERIŲ SVEIKINIMAI 

Kauno Tado Ivanausko progimnazijos muzikos mokytoja 

metodininkė Jolanta Bernotaitienė, istorijos mokytoja 

metodininkė, anglų kalbos vyr. mokytoja Jurgita 

Karkauskienė, 8A klasės mokiniai. 

Mokinių, lankiusių „Rasytės“ darželį, sveikinimų video 

(mokytoja I. Krištolaitytė) 

Spalio 14 d. 
(ketvirtadienis) 

„Muilo burbulų fiesta“ 

 

„Gimtadienio tortas“  

Tikslas: įtraukti vaikus į komandinį darbą, kuriant 

gimtadienio skanėstą iš sveikatai palankių produktų. 

 

Mandala (lauko aikštelėje) 

Tikslas: daryti mandalas naudojant antrines žaliavas, 

gamtinę medžiagą. 

Įstaigos 

kiemas 

Spalio 15 d. 
(penktadienis) 

„Gražių žodžių skrynelė“ 

Tikslas: mokytis meilę ir pagarbą reikšti geru žodžiu, 

eilėraščiu, linkėjimu. 

 

Projekto apibendrinimas  

Grupių 

patalpos 

 

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ 

1. Projekto organizatoriai – Kauno lopšelio – darželio „Rasytė“ Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Remigija Kasputienė, mokytojos: Vaida Stankevičiūtė, Audronė 

Domanaitienė. 

2. Projekto trukmė – 2021 m. spalio 11-15 d. 

 

V. REIKALAVIMAI PROJEKTO DALYVIAMS 

1. Projekte dalyviai informacija, vaizdine medžiaga, nuotraukomis, vaikų mintimis 

dalinasi facebook grupėje Kauno lopšelio – darželio „Rasytė“ ugdymas 

https://www.facebook.com/groups/kaunorasyte 

 Renginių, vykstančių įstaigoje ir už jos ribų, metu bus paveiksluojama, filmuojama, nepažeidžiant 

asmens duomenų saugumo. Nuotraukos, video gali būti patalpintos www.kaunorasyte.lt  ir partnerių internetinėse 

svetainėse, Facebook paskyrose. žiniasklaidoje. 

 Vykdant COVID-19 prevenciją, veiklos vyks laikantis grupių izoliacijos principo. 

 

 

Nuostatus parengė: mokytoja Vaida Stankevičiūtė, mokytoja metodininkė Audronė Domanaitienė. 

Suderinta Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Remigija Kasputienė 

https://www.facebook.com/groups/kaunorasyte
http://www.kaunorasyte.lt/

