
PATVIRTINTA 

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ 

Direktorės 2021 m. kovo 30 d. 

įsakymu Nr. V-51 

 

TARPTAUTINIO EKOLOGINIO – SOCIALINIO ŠVIETIMO PROJEKTO 

„AŠ – ŽALIASIS AGURKĖLIS“ 

 

NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tarptautinio ekologinio – socialinio švietimo projekto „Aš – žaliasis agurkėlis“ (toliau –

Projektas) nuostatai nustato projekto tikslą ir uždavinius, dalyvius, projekto organizavimą, projekto 

veiklas, apdovanojimus. 

2. Projekto organizatoriai – Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“ (toliau – Organizatoriai).  

3. Įstaigos adresas: Mindaugo g. 20, 57457 Kėdainiai. 

4. Įstaigos telefonas: (8 347) 61 687. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

5. Projekto tikslas – skatinti visapusišką vaiko raidą, leidžiant savarankiškai mokytis, būti 

aktyviems, žaisti ir kaupti patirtį tiesiogiai bendraujant su supančia aplinka.  

6. Uždaviniai: 

6.1. Supažindinti su agurko augimo ciklais. 

6.2. Skatinti giliau mąstyti ir suteikti erdvės vaizduotės lavinimui, žodyno plėtimui. 

6.3. Pritaikyti žaidimų, darbelių ir įgūdžių lavinimo užduotis žaidžiant ir mokantis darže. 

6.4. Natūralioje aplinkoje ugdyti emocinę, meninę, socialinę ir gamtamokslinę patirtį.  

6.5. Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp projekto dalyvių  

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 
 

7. Projekte kviečiami dalyvauti Kėdainių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų, partnerystės tinklo „Lietuvos „Purienos“ žiedas“ bei „Erasmus+“ KA2 projekto „Eco 

Child“ (Graikija, Turkija, Rumunija) ugdymo įstaigų ugdytiniai su pedagogais ir tėvais.  

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS 
 

8. Projekto pradžia 2021 m. balandžio mėn., pabaiga 2021 m. rugsėjo 10 d.  

9. Norintys dalyvauti Projekte, užpildo dalyvio anketą (1 priedas) ir iki 2021-04-30 atsiunčia 

ją el. p. konfpuriena@gamil.com. Laiško tema – Agurkėlis 2021. 

10. Projekto koordinatorius – mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą, Evelina Rajunčienė, tel. 8 678 07968.  

 

V SKYRIUS 

PROJEKTO VEIKLOS 
 

11. Projekto įgyvendinimo veiklos: 

mailto:konfpuriena@gamil.com


11.1. Ugdytiniai su tėvais ir pedagogais augina  agurkų daigus, stebi augimo ciklus. 

11.2. 1 užduotis: „Agurkėlio laiškas draugams“. Įspūdžių, kaip sekasi auginti agurkų 

daigelius, prisistatymo akimirkas (foto) siųskite el. p. konfpuriena@gmail.com. iki 2021-06-30. 

11.3. 2 užduotis: „Daržo mokykla“. Kol agurkėlis auga, kokias veiklas ar tyrinėjimus 

galime atlikti darže ar įstaigos šiltnamyje (jei ugdymo įstaiga turi)? Nuotraukų koliažus ar filmuotą 

vaizdo įrašą siųskite el. p. konfpuriena@gmail.com. iki 2021-08-09. 

11.4. 3 užduotis: „Dovana Agurkėliui“. Tai galėtų būti praktiška arba fantastinė dovana. 

Pasitelkite fantaziją ir įvairias medžiagas. Kurkite, fotografuokite ir nuotraukas siųskite el. p. 

konfpuriena@gmail.com iki 2021-09-10. 

12. 2021 m. rugsėjo mėnesio pabaigoje Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ patalpose 

įvyks Projekto gerosios darbo patirties pasidalinimas. Susitikimo metu bus pristatomi kiekvienos 

dalyvaujančios įstaigos nuotraukų koliažai (agurkėlių sėjimo, daigų auginimo ir kt.),  trumpi veiklų 

aprašymai, vaizdo įrašai. Vyks Projekto refleksija, pasiūlymai ateičiai. 

12.1. 2021 m. rugsėjo mėn. Projekto refleksija su partnerystės tinklo „Lietuvos „Purienos“ 

žiedas“ ir „Erasmus+“ KA2 projekto „Eco Child“ (Graikija, Turkija, Rumunija) įstaigų dalyviais 

vyks nuotoliniu būdu. 

 

VI SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 
 

13. Projekte dalyvavusioms įstaigoms ir mokytojams bus išsiųstos Kėdainių lopšelio-

darželio „Puriena“  padėkos elektroniniu paštu. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

14. Atkreipiame dėmesį, kad siųsdami Projektui reikalingą medžiagą, Jūs prisiimate 

atsakomybę už jos viešinimą (turėti vieno iš tėvų ar globėjų sutikimą).  

15. Projekto organizatorius pasilieka teisę atsiųstas nuotraukas ir aprašus publikuoti viešai 

(nurodant autorines teises naudoti įstaigos internetinėje svetainėje, spaudoje, internetinėje erdvėje), 

keisti ar papildyti Projekto nuostatus. 

16. Pateikdami darbus, Projekto dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui 

neatlygintinai suteikia Projekto organizatoriams neišimtines teises viešai skelbti projektui pateiktus 

darbus ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje. 

17. Įsipareigojama neviešinti projekto dalyvių pateiktos asmeninės, kontaktinės 

informacijos.  

18. Kilus klausimams arba dėl detalesnės informacijos prašome skambinti tel. 8 678 07968, 

Evelinai Rajunčienei, el. p. konfpuriena@gmail.com.  

                                                                                            

_____________________ 
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  1 PRIEDAS  

 

 

TARPTAUTINIO EKOLOGINIO – SOCIALINIO ŠVIETIMO PROJEKTO 

„AŠ – ŽALIASIS AGURKĖLIS“ 

 

Dalyvio anketa 

 

 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

Adresas 

 

Dalyvaujantys 

pedagogai (vardas, 

pavardė, kvalifikacinė 

kategorija) 

 

Kontaktai 

(el. p., telefono nr.) 

    

 

 
 

 


