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KLAIPĖDOS LOPŠELIS- DARŽELIS ,,LINELIS“ 

 

RESPUBLIKINIO PROJEKTO „JONINIŲ VAINIKAS “ 

NUOSTATAI 

 

Vainikas: nemirtingumo ir meilės simbolis. Vainikus iš gėlių dažniausiai pina merginos. 

Ąžuolo lapų vainikai, simbolizuojantys stiprybę, buvo pinami ir dovanojami Jonams ir Janinoms arba 

kabinami ant varduvininkų namo durų.  

Vainikas lietuvių tautosakoje – patvarus, gyvastingas simbolis, švenčių atributas, ypač 

populiarus per pavasario ir vasaros kalendorines šventes, ką sąlygojo ir sezoninės gamtinės sąlygos. 

Pavasarį atsirasdavo vainikams pinti tinkamos medžiagos. Jie paprastai imti pinti apie Sekmines. Kita 

glaudžiai su vainikais susijusi šventė – Joninės, kurias S. Daukantas ir pavadino Vainikų švente. 

           Viena būdingiausių Sekminių ir Joninių apeigų – javų lankymas. Žinoma, kad mergaitės 

su vainikais ant galvų eidavo parugėm – pats ėjimas ratu aplink lauką yra magiškas: norint, kad derlius 

būtų geresnis, reikėję kelis kartus apibėgti apie lauką. Ėjimas aplink laukus susijęs su vainike 

glūdinčia apskritimo idėja, akivaizdžiai atspindima pasakose, kur sutinkamas magiškas apsauginis 

ratas, kurį nubrėžus apsisaugoma nuo piktųjų jėgų. 
Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonin%C4%97s 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Linelis“ respublikinio projekto (toliau – Projektas) ,,Joninių 

vainikas“ nuostatai reglamentuoja Projekto tikslą ir uždavinius, Projekto dalyvius, Projekto 

organizavimo tvarką, baigiamąsias nuostatas. 

2. Projekto organizatoriai – Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Linelis“, adresas – Laukininkų g. 10, 

LT-95140, Klaipėda, tel. (8-46) 322317, el. paštas: dlinelis@gmail.com,  priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Laima Rimkienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 

Danguolė Milkevičienė. 

3. Projektą koordinuoja – l. e. direktoriaus pareigas Viktė Radavičiūtė. 

4. Projekto trukmė: 2020 m. birželio 18 d. - 2020 m. birželio 25 d.  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Projekto  tikslas – puoselėti Joninių (Rasos) šventės tradicijas, papročius. 

6. Projekto uždaviniai: 

6.1. Skatinti vaikus pažinti miško, pievų, sodų augalus, domėtis  gydomosiomis, magiškomis 

augalų savybėmis. 

6.2. Sužinoti, kad Joninių (Rasos) šventės ištakos siejamos su mistine šio reiškinio prasme, kurią 

suteikė mūsų protėviai. 



6.3. Pajusti protėvių papročių ir gamtos jėgų magiją. 

6.4. Džiaugtis žaluma, ryškiais, spalvingais, įvairiaspalviais žiedais. 

6.5. Skatinti išradingumą, originalumą, ieškant meniškų sprendimo būdų, pinant vainikus, juos 

komponuojant erdvėse. 

6.6. Aktyvinti vaikų, tėvų ir pedagogų tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant bendro tikslo, 

teigiamų emocijų. 

 

III SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIAI 

 

7. Projekto dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigos, mokyklos-darželiai. 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Vaikai, šeimos nariai pina Joninių vainikus iš lauko, sodo, miško augalų, gėlių ir kt. 

9. Vainikai nufotografuojami (vainikas gali būti ant vaiko galvos, sukurtoje ar natūralioje 

aplinkoje: lauke, miške, pievoje, namuose, sukuriant meninę, kompozicinę aplinką). 

10. Nuo 2020 m. birželio 18 d. iki birželio 25 d. siųskite nuotraukas el. paštu 

danguole.milkeviciene@gmail.com arba kelkite foto nuotraukas į sukurtą uždarą Facebook 

grupę „Joninių vainikas“. Nuotraukos vaizdinės pusės dešiniame, apatiniame kampe 

parašykite miesto, darželio, grupės pavadinimą. 

 

V SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ APDOVANOJIMAS 

 

11. Projekto dalyviams bus įteikti padėkos raštai Facebook uždaroje grupėje arba el. paštu.   

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Dalyvavimas Projekte reiškia dalyvių sutikimą, kad vaikai, šeimos nariai ir jų darbeliai būtų 

fotografuojami, ir/ar fotografuota medžiaga būtų naudojama (nepažeidžiant Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento nuostatų) organizatorių internetinėje svetainėje ir/ar socialinio 

tinklo Facebook uždaroje grupėje. 

13. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti Projekto nuostatus. 

 

_______________________________________ 


