ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE
2017-2018 M. M./ 2018-2019 M. M.
Mokyklos pavadinimas: ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“
Projekto
pavadinimas,
logotipas
Programa
„Zipio draugai“

Programa
„Pienas vaikams“

Programa/
priemonė

Projekto
įgyvendinimo
metai

Projekto, programos
tikslas (-ai)

Statusas
projekte

Tarptautinė
prevencinė
programa

2017-2018 m. m.
2018-2019 m. m.

Padėti 5 metų vaikams įgyti socialinių
bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės
savijautos.

Dalyvis

Programa

2017-2018 m. m.
2018-2019 m. m.

Pagerinti vaikų
mitybą, ugdyti pieno
produktų vartojimo
įpročius.

Dalyvis

Projekto
dalyviai

21 vaikas,
1 auklėtoja

Projektą
įgyvendina
viešoji
įstaiga
„Vaiko
labui“.

Programą
įgyvendina
VĮ Lietuvos
Žemės ūkio
ir maisto
produktų
rinkos
reguliavimo
agentūra.

Lopšeliodarželio
ugdytiniai

Laukiami rezultatai, pasiekimai
pasibaigus
projektui
Vaikai
išmoks
susivokti
savo
jausmuose, suprasti
problemas, ieškoti
socialiai priimtinų
išeičių ir paramos,
sėkmingai įveikti
sunkumus, padėti
kitiems, prisiimti
atsakomybę už savo
elgesį ir kt.
Vaikai
kasdien
įpras vartoti pieną ir
įvairius
pieno
produktus.
Susiformuos
sveikos
vaikų
mitybos įpročiai.

Pastabos,
finansavimas

Daugiau
informacijos
www.vaikolab
ui.lt

Daugiau
informacijos
www.litfood.lt

Programa
„Vaisių vartojimo
skatinimas
mokyklose“

Projektas
„Sveikatiada“

Projektas
,,Veiksmo savaitė
BE PATYČIŲ
2018”.

Programa

Nacionalinė
programa

Programa
smurto ir
patyčių
prevencijai

2017-2018 m. m.
2018-2019 m. m.

2017-2018 m. m.
2018-2019 m. m.

2017-2018 m. m.
2018-2019 m. m.

Skatinti vaikus vertinti vaisius, formuoti sveikos mitybos
įpročius, sudaryti
jiems galimybę daugiau valgyti vaisių,
įprasminti sveiką
gyvenseną, kad
palaipsniui ji taptų
įpročiu ir gyvenimo
norma.

Dalyvis

Formuoti sveikos
mitybos ir fizinio
aktyvumo įgūdžiais
pagrįstą kultūrą
mokyklų
bendruomenėse.

Dalyvis

Ugdyti toleranciją,
pagarbą ir
draugiškumą vieni
kitiems.

Dalyvis

Programą
įgyvendina
VĮ Lietuvos
Žemės ūkio
ir maisto
produktų
rinkos
reguliavimo
agentūra.

Programą
įgyvendina
VšĮ „Tikra
mityba“

Lopšeliodarželio
ugdytiniai

Vaikai įgis žinių
apie vaisių
teigiamą poveikį
žmogaus sveikatai.

Daugiau
informacijos
www.litfood.lt

Lopšeliodarželio
bendruomenė

Organizuojamų
renginių metu
vaikai praplės savo
žinias ir supratimą
sveikos mitybos ir
fizinio aktyvumo
srityse. Dalyvaus
įvairiose veiklose.

Daugiau
informacijos
www.sveikati
ada.lt

41 vaikas,
4 auklėtojos,
meninio
ugdymo
pedagogas

Atlikta švietėjiška
veikla tėvams ir
ugdytiniams
dėl
smurto ir patyčių,
sukuriama saugesnė įstaigos aplinka.

Daugiau
informacijos
www.bepatyci
ų.lt

IKI socialinės
atsakomybės
projektas
„Sodinčius“

Projektas
„Žaidimai moko“

Projektas
„Magiški
kiaušiniai“

Prekybos
tinklo IKI
rengiamas
konkursas

2018 m.

Respublikinis 2017-2018 m. m.
ilgalaikis
2018-2019 m. m.
prevencinis
projektas

Edukacinis
projektas

2018 m.

Padėti vaikams
Dalyvis
daugiau sužinoti apie UAB
daržoves, jų naudą
„Palink“
žmogui.

20 vaikų,
2 auklėtojos

Vaikai turės
galimybę kartu su
suaugusiais auginti
ir prižiūrėti
daržoves.

Daugiau
informacijos
www.sodinciu
s.lt

Specialiųjų užduočių
ir žaidimų pagalba
lavinti penkiamečių,
šešiamečių erdvės,
regimąjį suvokimą,
tikslinti ir tobulinti
smulkiuosius (riešo,
rankų pirštų) judesius. Įvairinti ugdymo procesą, siekiant
geresnės ugdymo
kokybės.
Supažindinti ir parodyti, kaip atrodytų
paprasto kiaušinio,
kurį matome ir
vartojame kasdien,
išsirita nauja gyvybė.

20 vaikų,
2 auklėtojos

Išlavės vaikų erdvės ir regimasis
suvokimas, vizualiniai procesai, smulkioji motorika;
plėsis erdvės
sąvokų vartojimas;
bus gausesnis
žodynas, tikslesnė
gramatinė kalbos
sandara.

Daugiau
informacijos
info@kelmesp
pt.lt

Dalyvis
Projektą
organizuoja
Kelmės
rajono PPT

Dalyvis

2 logopedai ir
28 specialiųjų
poreikių
vaikai, turintys
kalbėjimo ir
kalbos
sutrikimus
20 vaikų,
2 auklėtojos

Vaikai 5 darbo dienas stebėjo išsiritusius viščiukus, mokėsi jais rūpintis.
Plakatų pagalba
susipažino su viščiuko anatomija,
vištų gyvenimo
ciklu, bei sužinojo,
kokie gyvūnai deda
kiaušinius.

eTvinning
programa

Dalyvavimas 2017-2018 m. m.
eTwinning
2018-2019 m. m.
programos
projektuose:
„Ypatinga
diena Jūsų
šalyje“;
„Lietuvių
liaudies žaidimų įvairovė, skirta
Lietuvos 100čiui“;
„Rudens
pramogos‘;
„Sugauti ateitį su STEM“;
„Pasaka
maiše“.

Suteikti galimybę
dalintis praktinės
veiklos pavyzdžiais,
aptarti mokymo bei
mokymosi
metodikas, ieškoti
galimybių
profesiniam
tobulėjimui.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Valentina Barysaitė

Partneris

20 vaikų,
1 auklėtoja

Vykdyta gerosios
patirties sklaida su
kitų šalių ir įstaigų
pedagogais, gauta
naujų idėjų ir
patirties iš jų.

Daugiau
informacijos
www.etwinnin
g.net

