ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE
2017–2018 M. M. / 2018–2019 M. M.
Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“
Projekto
pavadinimas,
logotipas
ES paramos
programa „Pienas
vaikams“

ES paramos „Vaisių
vartojimo skatinimo
mokyklose
programa“

Programa/
priemonė
Pieno ir jo
produktų
vartojimas
vaikų
maitinimui

Projekto
įgyvendinimo
metai
2017-2018 –
2018-2019

Projekto, programos
tikslas (-ai)

Statusas
projekte

Projekto
dalyviai

Pagerinti vaikų
maitinimą bei padidinti
suinteresuotumą vartoti
pieną ir jo produktus kaip
pagrindinį kalcio šaltinį.

Dalyvis

2017-2018
m. m. 222
vaikai;
2018-2019
m. m. 217
vaikų.

Laukiami rezultatai,
pasiekimai
pasibaigus projektui
Vaikai pagilins
supratimą apie pieno
ir jo produktų
teigiamą poveikį
sveikatai, įpras juos
vartoti.

Vaisių
vartojimas
vaikų
maitinimui

2017-2018–
2018-2019

Sveiko gyvenimo būdo ir
sveikos mitybos įpročių
diegimas vaikams.

Dalyvis

2017-2018
m. m. 222
vaikai;
2018-2019
m. m. 217
vaikų.

Vaikai išmoks
vertinti vaisius ir
daržoves, įpras juos
dažniau vartoti
ateityje.

Tarptautinė
ankstyvosios
prevencijos
programa
„Zipio draugai”

2017-2018–
2018-2019

Padėti vaikams
iš(si)ugdyti socialinius
bei emocinių sunkumų
įveikimo gebėjimus,
siekiant vaikų geresnės
vaikų psichikos sveikatos
ir emocinės gerovės.

Dalyvis

1 grupė
19 vaikų

Įgiję šių gebėjimų,
vaikai lengviau
susidoros su
kebliomis ir
kritinėmis situacijomis ne tik
ankstyvame amž.,
bet ir paauglystėje
bei suaugę.

Pastabos,
finansavimas
ES

ES

„Suteik naują
gyvenimą“

Respublikinis
projektas –
Europos atliekų
mažinimo
savaitė

2017 m.
lapkričio 1826 d.

Šio projekto tikslas atkreipti dėmesį į atliekų
susidarymo prevenciją.
Skatinti atsakingą
vartojimą, atliekų
rūšiavimą bei perdirbimą.

Dalyvis

„Obuoliukų“
bei „Giliukų“
grupių
pedagogai,
45 vaikai bei
vaikų
tėveliai.

Pasaka – tai
puikus kūrybos
menas. Vaikas
su pasakų
pasauliu
susipažįsta vos
pradėjęs kalbėti.
Pasakos svarba
turi įtakos
visapusiškam
vaiko ugdymui.
Pirma, ji lavina
vaizduotę,

2018 m.
Sudominti vaikus
gruodžio mėn. pasakomis, aptarti pasakų
– 2019 m.
turinį, suprasti
kovo mėn.
pagrindinius veikėjus,
lavinti vaikų kalbinius
gebėjimus, ugdyti
kūrybiškumą.
Uždaviniai:
• Partneriai kurs pasakas
apie pasirinktą žaisliuką
ir jį pristatys.
• Klausydami ir

Dalyvis

1 grupė
15 vaikų

Šio projekto metu,
vaikai ne tik išmoko
pasigaminti daiktų,
naudojant antrines
žaliavas, bet ir
sužinojo, kad galima
dovanoti
nematerialias
dovanas. Projekto
metu buvo:
parengtas
inventorius judriai
veiklai kieme bei
dekoracijos,
kuriomis papuošėme
grupes; kartu su
vaikų tėveliais
parengta paroda iš
antrinių žaliavų „Prikelti antram
gyvenimui“.
Personažas keliaus į
vaikų namus.
• Klausydamiesi,
inscenizuodami
sekamas pasakas,
vaikai susipažins su
įvairiausiais pasakų
perteikimo žanrais,
personažais.
• Surengs parodą
„Mano mylimo
žaisliuko kelionė“.
• Mokslo metus

ES

ES

smalsumą,
plėtoja
intelektą. Antra,
ugdo kalbą,
plečiasi
žodynas,
užsimezga
dialogo
pagrindai.
Trečia, padeda
suprasti save ir
kitus, pajusti ne
tik savo, bet ir
kitų norus bei
emocijas.

užbaigs su savo
sukurta pasaka.
• Pasidalins gerąja
patirtimi eTwinning
platformoje.

inscenizuodami sekamas
pasakas, vaikai susipažins
su įvairiausiais pasakų
perteikimo žanrais,
personažais.
• Rengdami parodą „
Mano mylimo žaisliuko
pasaka “, vaikai įvairia
technika sukurs darbelius.
• Pasidalindami gerąja
patirtimi su projekto
partneriais, išmoks
analizuoti, vertinti,
pasakoti, pristatyti...

Pasakų sekimas
stimuliuoja
asmenybės
vystymąsi,
padeda pažinti
ir suprasti kitų,
o vėliau ir savo
paties poelgių
motyvus.
„Kuriantis
mokytojas – 2018“

„Rudens mozaika“

Tarptautinės
ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
pedagogų
kūrybinių darbų
parodos
Respublikinio
ikimokyklinio ir

2018-10-01 –
2018-10-12

2018-10-01 –
2018-10-31

Šio projekto tikslas –
suteikti galimybę
ikimokyklinio ugdymo
mokytojams dalintis
kūrybinėmis idėjomis,
skatinti saviraišką.
Šio projekto tikslas –
aktyvinti projekto

Dalyvis

Dalyis

Auklėtoja
metodininkė
Jurgita
Miškinienė

Puoselėjamas
tautiškumo ir
pilietiškumo
jausmas, plėtojama
ikimokyklinių
įstaigų partnerystė.
„Giliukų“
Gerosios patirties
grupės vaikai sklaida. Įdomių ir

„Rodos, jau girdžiu,
kaip sunkiai kalas
žodis, daigas,
paukštis ir gerumas“

priešmokyklinio
amžiaus vaikų
inovatyvių idėjų
lauko erdvėse
tęstinis
projektas
Respublikinio
2018-09-03 –
ikimokyklinių ir 2018-12-01
priešmokyklinių
švietimo įstaigų
kūrybinis
projektas

žaidybinę veiklą lauke,
lavinti kūrybiškumą,
pažintinius gebėjimus,
patirti atradimo
džiaugsmą.
Šio projekto tikslas –
tobulinti Lietuvos
Respublikos švietimo
įstaigų socialines,
bendravimo, pažinimo,
menines kompetencijas.

Dalyvis

bei
pedagogės.

inovatyvių idėjų
gautų projekto metu
pritaikymas
kasdieninėje veikloje
kieme.

„Obuoliukų“,
„Giliukų“
grupių
pedagogės,
vaikai bei jų
tėveliai.

Gerosios patirties
sklaida, meninių
gebėjimų ugdymas,
puoselėjamos šeimos
tradicijos,
bendruomeniškumas.

Parengė Diana Kirkliauskienė, Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, telf. (8 315) 76631

