PATVIRTINTA
Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio ,,Žilvitis“
direktoriaus 2021 m. spalio 20 d.
įsakymu Nr. V-81
KALVARIJOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“
„PADĖK, PAPUOŠK, SAUGOK“
Projekto dalyviai:
Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio bendruomenė.
Projekto moto:
1. Padėk darželio bendruomenei;
2. Papuošk darželio aplinką;
3. Saugok savo ir kitų vaikus.
Projekto tikslas:
Atnaujinti darželio aplinką, kuri atliktų ugdomąją funkciją, užtikrintų vaikų saugumą, suteiktų
estetinį vaizdą.
Projekto uždaviniai:
1. telkti lopšelio-darželio bendruomenę bendram tikslui, gerinti tarpusavio santykius;
2. kurti įvairias edukacines aplinkas ir priemones lauke;
3. plėsti vaikų ugdymo(si) veiklų įvairovę;
4. gerinti įstaigos lauko aplinkos estetinį vaizdą.
PROJEKTO VEIKLOS KRYPTYS
Veiklos kryptis, turinys, kuo galime prisidėti

Atsakingas

Laikas

1. Kompostinių dėžių įrengimas (reikalingos Sigita Puzarienė
lentos, dažai, „darbščios rankos“)
Alma Kvietinskienė
Vilma Ražinskienė
Audronė Pauliukonienė
2. Medžių, krūmų pašalinimas (medžių, krūmų Alma Liutkevičienė
išpjovimas, išvežimas, kelmų išrovimas,
„darbščios rankos“)
3. Tujų gyvatvorės sodinimas (reikalingos tujos Vilma Galinienė
„smaragdinės“ 1 m aukščio, „darbščios Rasa Liutkevičienė
rankos“)
4. Gėlynų atnaujinimas (daugiamečių gėlų Lina Vaičiulaitienė
sodinukai (pasidalinti savo turimų augalų Rūta Šidlauskienė
atžalomis)
5. Grupių lauko pavėsinių, žaidimų įrangos, Grupių darbuotojai
žaislų, priemonių atnaujinimas

2021 m. spalio
mėn.

6. Naujų pavėsinių, edukacinių
įrengimas vaikams ir jų grupėms:
* Laipiojimo sienelės pastatymas;
* Basų kojų takelio įrengimas;
* Daržo lysvių plėtra;

2022 m. kovasrugsėjis

erdvių Grupių auklėtojos
Janina Bukevičienė

2021 m. spalio
mėn.
2021 m. spalio
mėn.
2022 m.
balandžiobirželio mėn.
2022 m.

* Grupių simbolikos „apgyvendinimas“ lauko
erdvėse ir kt.
7. Smėliadėžių įrengimas ir pripildymas smėliu
(smėlio atvežimas, „darbščios rankos“)
8. Lauko pakylos-mini scenos darželio
šventėms įrengimas (reikalingos lentos,
impregnantas, vinių ir kt., „darbščios rankos“)
8. Lauko suoliukų atnaujinimas ir įrengimas
(reikalinga dažai, lentos sėdimai daliai,
„darbščios rankos“)

Jolita Paltanavičienė
Jurgita Zavistauskienė
Renata Dovydaitienė
Rasa Dulinskienė

2022 m.

Odeta Karpavičienė

2022 m.

2022 m.

PROJEKTO TRUKMĖ
Nuo 2021-10-20 iki 2022-12-31
NAUDOJAMI RESURSAI
1. Darželio lėšos;
2. Darželio bendruomenės pagalba.
LAUKIAMI PROJEKTO REZULTATAI
Sukurtos edukacinės estetiškos, saugios vaikams lauko erdvės.
Vaikai turės galimybę žaisti, tyrinėti, pažinti, atrasti, kurti. Daugiau laiko praleis gryname ore,
daugiau judės, stiprės vaikų sveikata.
Pedagogai turės galimybę naudoti vaikų ugdymo procese įvairias vietas, ugdymo būdus ir
priemones.
Gerės lopšelio-darželio bendruomenės narių bendradarbiavimas, susitelkimas bendram tikslui.
Lauko aplinka taps patrauklesnė, gražesnė, įvairesnė, saugesnė.
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