ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE
2017–2018 M. M. / 2018–2019 M. M.
Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“
Projekto
pavadinimas,
logotipas

Programa/
priemonė

Projekto
įgyvendin
imo metai

Projekto, programos
tikslas (-ai)

Statusas
projekte

Projekto
dalyviai

Laukiami rezultatai,
pasiekimai pasibaigus
projektui

Pastabos, finansavimas

Interaktyvus
šalies
pilietiškumo
ugdymo
projektas „Kaip
surasti Lietuvą
2018?“

2017Kėdainių r.
Šėtos socialinio 2018 m.
m.
ir ugdymo
centro darželio
projektas.

Tikslas – ugdyti
vaikų tautinį ir
pilietinį
sąmoningumą,
patriotinius jausmus
Tėvynei.

Partneriai

20 vaikų, 2
priešmokyklinio ugdymo
pedagogės

Daugiau informacijos
Priešmokyklinių grupių
www.alytausdugaideliai
ugdytiniai sužinojo
.lt
Alytaus miesto istoriją,
aplankė istorines miesto
vietas, išmoko naujų
dainų ir eilėraščių apie
Tėvynę, pagamino
Alytaus herbą,
fotografavo ir surengė
parodą „Mano miestas –
Alytus“. Bendradarbiavo
su Vilkaviškio lopšeliodarželio „Eglutė“
ugdytiniais interaktyvioje
viktorinoje.

Aplinkosaugos
švietimo
projektas „Nuo
sėklos iki
medžio“

Aplinkos
apsaugos
priemonė
(aplinkosaugos
švietimo
projektas) iš
Alytaus miesto
savivaldybės
aplinkos

Skatinti vaikų
kūrybiškumą,
formuoti ekologinę
sąmonę.

Pareiškėjai/
organizatoriai

85 vaikai, jų
tėvai ir 9
pedagogės

Vaikai apsilankė Metelių
regioniniame parke;
išmoko atpažinti
medžius, atlikti tiriamąją
veiklą; ugdėsi
kūrybiškumo bei
komunikavimo įgūdžius.
Parengta ir mokomoji

2017 m.

Daugiau informacijos
www.alytausdugaideliai
.lt
www.ams.lt
200 Eur.

Aplinkosaugos
švietimo
projektas
„Sparnuočiai –
mūsų draugai“

Respublikinio
projektas
„Futboliukas.
Kiškis Hansas
žaidžia
futbolą“

apsaugos
rėmimo
specialiosios
programos
2017 m. lėšų.
Aplinkos
2018 m.
apsaugos
priemonė
(aplinkosaugos
švietimo
projektas) iš
Alytaus miesto
savivaldybės
aplinkos
apsaugos
rėmimo
specialiosios
programos
2018 m. lėšų.
Lietuvos
2018 m.
futbolo
federacijos,
Goethe
instituto ir
Lietuvos
masinio futbolo
asociacijos
projektas.

priemonė „Mūsų darželio
medžiai“.

Supažindinti vaikus
su Lietuvos
paukščiais, mokyti
stebėti ir tausoti
gamtą.

Įtraukiantis vaikus į
futbolo veiklą,
akcentuoti ne tik
žaidimą, bet kartu ir
vokiečių kalbos
mokymąsi

Pareiškėjai/
organizatoriai

Dalyviai

Parengė: Vilma Masionienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, 8 678 57037
(vardas, pavardė, telefono numeris)

80 vaikų, jų
tėvai ir 9
pedagogės,
Alytaus miesto
lopšelių-darželių
bendruomenės

Vaikai išmoko atpažinti
paukščius, įgijo naujų
žinių apie paukščius;
vykdė tiriamąją veiklą,
susipažino su Žuvinto
biosferos
rezervatu,
ugdysis kūrybiškumo bei
komunikavimo įgūdžius.
Parengta ir mokomoji
priemonė
„Dzūkijos
paukščiai“.

Daugiau informacijos
www.alytausdugaideliai
.lt
www.ams.lt

40 vaikų, 6
pedagogės

Vaikai stiprino sveikatą,
išmoko žaisti futbolą,
dalyvavo
draugiškose
rungtynėse
su
bendraamžiais, išmoko
vokiečių kalbos žodžių.

Daugiau informacijos
www.alytausdugaideliai
.lt
Lopšelis-darželis gavo
sportinio inventoriaus,
sportinės aprangos.

200 Eur.

