
KĖDAINIŲ  LOPŠELIS - DARŽELIS  “AVILIUKAS”  

IR MOKYKLA DARŽELIS “OBELĖLĖ”  

 

      
 

Projekto pavadinimas:  
 

 

„Ką papasakos lietaus lašelis?“ 
 

 

Data: 2018-03-19 – 2018-03-23 

 

 
2.Informacija apie projekto vadovą ir vykdytojus: 

 

 Projekto vadovai:  

Kėdainių lopšelio-darželio „Aviliukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Inga 

Župerkienė, tel. Nr. 8 670 67720, el. paštas ingazup@gmail.com ; 

 priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Jūratė Portačenkienė, Tel. Nr. 8 653 42921, el. 

paštas juratepor@gmail.com  

 Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“  priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Audronė 

Jonavičienė– metodininkė, Tel: 8 655 97059   el. paštas  jonaudra@gmail.com                           

  

Projekto vykdytojai: 

Kėdainių rajono priešmokyklinio ugdymo  pedagogai, norintys dalyvauti projekte. 

 

 
3. Projekto idėja: 

  

Kovo 22-oji – Pasaulinė vandens diena. Vanduo yra visų gyvybės formų esminis elementas, todėl būtina 

jį tausoti, neteršti ir taupiai naudoti. Šiandieninės pramonės ir žmonių neatsakingumo dėka nemažai 

vandens telkinių yra užteršti ir taip padaroma didžiulė žala gamtai.  

 

  

Tikslas: Paminėti pasaulinę vandens dieną, skleisti ekologines idėjas ir formuoti tinkamą  suvokimą 

apie vandens svarbą žmogaus gyvenime ir aplinkoje. 

 

 Uždaviniai: 

 

 Aiškintis pagrindines vandens savybes, jo teikiamą naudą bei būtinybę žmogui ir gamtai 

atliekant įvairius eksperimentus bei tyrimus artimiausioje aplinkoje (grupėje, kieme, parke, 

prie upės ir t.t.); 

 Skatinti domėtis vandens taršos bei nesaikingo naudojimo problemomis; 

 Susipažinti, sužinoti, kaip ir kodėl senovėje buvo garbinamas vanduo.  

 

 

 
4. Projekto dalyviai: 

mailto:ingazup@gmail.com
mailto:juratepor@gmail.com
mailto:jonaudra@gmail.com


 

 Kėdainių l/d „Aviliukas“, „Pasaka“; Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“; Labūnavos pagrindinės 

mokyklos Nociūnų skyrius, priešmokyklinė "Bitučių” grupė; Labūnavos pagrindinės mokyklos 

Pelėdnagių skyrius „Dobiliukas“, priešmokyklinė grupė; bei rajono priešmokyklinio ugdymo grupių 

vaikai ir pedagogai pareiškę norą prisijungti prie projekto. 

                  
 

 

 
5. Projekto rezultatai: 

 

Artimiausioje aplinkoje atlikdami įvairius tyrimus bei bandymus su vandeniu vaikai susipažins su 

skirtingomis vandens savybėmis, būsenomis, eksperimentuodami patys darys išvadas bei 

apibendrinimus; mokysis taupyti vandenį, jo neteršti ir tinkamai naudoti; sužinos, kodėl ir kaip senovėje 

žmonės garbino vandenį, kodėl vanduo yra pagrindinis gyvybės šaltinis. 

 

 

 

 

 

                                                         6. Projekto turinys 

 

 
Numatomos atlikti veiklos Data Atsakingas 

vykdytojas 

 

Vieta 

Visi projekto dalyviai organizuoja veiklas 

aplinkosaugine tema:  

 Organizuoja pokalbius – diskusijas: 

„Vanduo – gyvybės šaltinis“ ir 

padiskutuoti ekologine tema, kokia yra 

vandens svarba žmogui, gamtai.  

 Skaito ir aptaria grožinės literatūros 

kūrinėlius, eilėraščius apie vandenį. 

 Atlieka įvairias užduotėles, kuria 

meninius darbus šia tema. 

2018 m. 

kovo 

19-21 d. 

Visi projekto 

dalyviai 

Priešmokykl. 

grupėse 

Įvairūs bandymai, tyrimai ir eksperimentai su 

vandeniu bei kitomis medžiagomis ar daiktais. 

(Fotografuoja įdomesnius bandymus tyrimus, jų 

eigą parodai)  

2018 m. 

kovo 

19-21 d. 

Visi projekto 

dalyviai 

Savo grupėse, 

kieme, parke, 

prie upės ir t.t. 

Filmukų ekologine tema žiūrėjimas ir diskusijų 

organizavimas.  

https://www.youtube.com/watch?v=5qNrmGu8LnY 

https://www.youtube.com/watch?v=BRbkMPlu7Oo 

2018 m. 

kovo 

19-21 d. 

Visi projekto 

dalyviai 

Priešmokykl. 

grupėse 

Kėdainių lopelių-darželių „Aviliukas“, 

„Pasaka“ ir Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ 

priešmokyklinukų susitikimas Kėdainių miesto 

parke. (Gali prisijungti ir kitos įstaigos) 

2018 m. 

kovo 21 

d.  

Kėdainių lopelių-

darželių „Aviliukas“, 

„Pasaka“ ir Vilainių 

mokyklos-darželio 

„Obelėlė“ 

Miesto parkas.  

https://www.youtube.com/watch?v=5qNrmGu8LnY
https://www.youtube.com/watch?v=BRbkMPlu7Oo


priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės 

Vaikų darbelių, nuotraukų, plakatų paroda 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje. 

2018-

03-26 – 

04-20 

Visi projekto dalyviai Kėdainių 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba.  

Kėdainių lopelių-darželių „Aviliukas“, 

„Pasaka“ ir Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ 

priešmokyklinukų projekto apibendrinimas 

susisiekiant „Skype“ programa. (Gali prisijungti ir 

kitos įstaigos, bendrauti tarpusavyje) 

2018 m. 

kovo 23 

d.  

Kėdainių lopelių-

darželių „Aviliukas“, 

„Pasaka“ ir Vilainių 

mokyklos-darželio 

„Obelėlė“ 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės 

Ugdymo 

įstaigos 

 

 

 

2018 – 02 – 21 

 

 Projekto vadovai:   

    Kėdainių l/d „Aviliukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės metodininkės: 

                  

    Inga Župerkienė 

      

    Jūratė Portačenkienė  

 

    Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“  priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė: 

 

   Audronė Jonavičienė    

                                                                                                                   


