
                         „ Pramintais senolių takais mokomės išminties“ 

 

 

TIKSLAS: 

    Per menines ir kūrybines veiklas skatinti  JSUC paslaugų gavėjų, priešmokyklinės 

grupės ugdytinių bendravimą ir bendradarbiavimą, pagrįstą teigiamų emocijų, tolerancijos, 

pakantumo ir vertybinių santykių kūrimu, skiepyti pagarbą, atjautą vyresniam žmogui. 

 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

 

Projekto metu glaudžiai bendraus, bendradarbiaus, užsiims kūrybine veikla Josvainių 

socialinio ir ugdymo centro paslaugų gavėjai, darželio priešmokyklinės grupės ugdytiniai. Projektas 

vyks dviem etapais. I etapas prasidės spalio mėnesį  1 dieną ir baigsis gruodžio 20 dieną. II etapas 

prasidės 2022 sausio mėnesį ir baigsis 2022 m.  gegužės mėnesį. Pirmiausia bus pristatoma viso 

projekto programa. Spalio – gruodžio   mėnesiais vyks I etapas,  veiklos: projekto pradžia- 

pasivaikščiojimas su seneliais, rudenėlio šventė „Rudens pasaka“, Advento popietė. Dalyviai 

klausysis ugdytinių programėlės, dalyvaus rudeninėje fotosesijoje, senjorai dalyvaus rytiniuose 

Advento skaitiniuose,  skaitys ugdytiniams pasakas, dalyvaus viktorinose. Ugdytiniai žiūrės 

dokumentinius filmus apie Advento, Kūčių ir Kalėdų senuosius papročius, klausysis senolių 

pasakojimus apie kalendorines šventes, jų prisiminimus apie gražiausias metų šventes. II etapas-

sausio – gegužės mėnuo. Projekto dalyviai paminės sausio 13-ąją, dalyvaus akcijoje „Atmintis gyva, 

nes liudija“, paminės Lietuvos nepriklausomybės dieną. Visi projekto dalyviai dalyvaus akcijoje 

„Pasitikime paukščius“. Projektas baigsis gražia švente „Vaikų Vėlykėlės“. kurioje matys  ugdytinių 

paruoštą koncertą, dalyvaus dailės pamokėlėje. Visos projekto veiklos bus paremtos senolių 

pasakojimais , prisiminimais, senoliai dalinsis patirtimi ir išmintimi  su ugdytiniais. Bus apibendrinti 

projekto rezultatai ir veikla. 

 

PROJEKTO ORGANIZATORIAI 

 

Josvainių socialinis ir ugdymo centras. 

 

PROJEKTO DALYVIAI IR PARTNERIAI 

 

Josvainių socialinio ir ugdymo centro paslaugų gavėjai, priešmokyklinės grupės 

ugdytiniai ir auklėtoja Ingrida Žukauskienė. socialinė darbuotoja Ema Bukauskienė, Kėdainių dailės 

mokykla ir mokytoja Inga Čičinskė. 

 

 

PROJEKTO VIETA 

 

Josvainių socialinis ir ugdymo centras. 

 

PROJEKTO LAIKAS 

 

2021 10 01- 2022 05 20 

 

 

 

 

 



PROJEKTO PROGRAMA 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Vieta/data Vykdytojai Dalyviai 

1 I etapas. JSUC salė ir 

parkas 

Ž.Būdienė, 

E.Bukauskienė 

I.Žukauskienė 

JSUC paslaugų 

gavėjai ir ugdytiniai 

1.1 Akcija senjorų dienai 

paminėti 

„Paisivaikščiojimas su 

seneliais“ 

Josvainių 

miestelio 

parkas 

2021 10 01 

 

 

Ž. Būdienė 

E.Bukauskienė 

I.Žukauskienė 

 

JSUC paslaugų 

gavėjai, prieš. gr. 

ugdytiniai. 

1,2 Rudenėlio šventė 

„Rudens pasaka“ 

JSUC salė 

2021 10 21 

Ž.Būdienė 

I.Žukauskienė 

JSUC paslaugų 

gavėjai, prieš. gr. 

ugdytiniai. 

1,3 Rytiniai Advento 

skaitiniai, Advento 

popietė. 

JSUC salė 

Gruodis 

Ž.Būdienė 

I.Žukauskienė 

E.Bukauskienė 

JSUC paslaugų 

gavėjai, prieš.gr.  

ugdytiniai. 

2 II etapas. JSUC salė 

ir laukas 

 

 

Ž. Būdienė 

E.Bukauskienė 

I.Žukauskienė 

Prieš. gr. ugdytiniai 

ir JSUC paslaugų 

gavėjai. 

2,1 Sausio 13-ai atminti 

akcija „Atmintis gyva 

nes liudija“. 

JSUC salė 

2022 01 13 

Ž.Būdienė 

I.Žukauskienė 

JSUC paslaugų 

gavėjai, prieš.gr. 

ugdytiniai. 

2,2 Lietuvos 

Nepriklausomybės 

paminėjimas. 

JSUC salė 

vasario 15 

diena. 

Ž.Būdienė 

I.Žukauskienė 

E.Bukauskienė 

JSUC paslaugų 

gavėjai, prieš. gr. 

ugdytiniai. 

2,3 Akcija „Pasitikime 

paukščius“. 

JSUC salė ir 

laukas 

Kovas 

I.Čičinskė 

Ž.Būdienė 

I.Žukauskienė 

E.Bukauskienė 

JSUC paslaugų  

gavėjai, prieš.gr. 

ugdytiniai. 

2,4 „Vaikų Vėlykėlės“. JSUC salė 

Balandis 

Ž. Būdienė 

I. Čičinskė 

I.Žukauskienė 

E.Bukauskienė 

JSUC paslaugų 

gavėjai, prieš.gr. 

ugdytiniai 

2,5 Rezultatų aptarimas, 

foto paroda. 

JSUC aplinka 

Gegužė 

Projekto dalyviai ir 

partneriai 

Projekto dalyviai ir 

partneriai 

 

 

LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

Projekto dalyviai bendraus, geriau pažins vieni kitus dalyvaudami įvairiose veiklose. Praplės 

savo žinias apie švenčių tradicijas. Dalyviai gilins žinias viktorinose, piešdami, džiaugsis savo 

darbais. Papuoš įstaigos aplinką savo darbeliais ir nuotraukomis. Ugdytiniai ir seneliai stiprins 

bendravimą ir bendradarbiavimą, lavins meninius įgūdžius.  Ugdytiniai mokysis gerbti vyresnį, 

išklausyti jų gyvenimo istorijas, pamokymus. Visus dalyvius  skirtingos veiklos skatins saugoti 

savo krašto tradicijas. 
 


