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

Programa/
priemonė

Projekto
įgyvendinimo
metai

Statusas
projekte

Projekto
dalyviai

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

Programos tikslas Dalyvis
– padėti 5–7 metų
vaikams įgyti
socialinių bei
emocinių sunkumų
įveikimo
gebėjimų, siekiant
geresnės vaikų
emocinės
savijautos.

Ugdytiniai,
pedagogai

2018-2019 m.m.

Tikslas – ugdyti
Dalyvis
vaiko charakterį ir
emocinį intelektą,
skatinti pozityvų
elgesį bei lavinti
bendradarbiavimo
įgūdžius.

Ugdytiniai

Tarptautinė programa
„Zipio draugai“

Socialinio emocinio
intelekto
ugdymo
programa „Kimochis“

Projekto,
programos tikslas (ai)

Laukiami
rezultatai,
pasiekimai
pasibaigus
projektui
Programa padės
pedagogams
tobulinti darbe
reikalingas
socialinę,
socioedukacinę bei
vaikų motyvavimo
ir paramos jiems
kompetencijas.
Ugdytiniai gebės
įveikti kasdienius
sunkumus, suvokti
ir išreikšti savo
jausmus, ieškoti
būdų su tais
jausmais
susitvarkyti.

Programa ugdo
penkias esmines
socialines ir
emocines
kompetencijas
(CASEL): savęs
pažinimą, savęs
valdymą, socialinį
pažinimą,
santykių kūrimo
įgūdžius,

Pastabos,
finansavimas

www.vaikol
abui.lt

atsakingą
sprendimų
priėmimą.
Interreg V-A
Lietuvos ir
Lenkijos
bendradarbiavimo
per sieną programa
Projektas
aktyvus
sveikas“

–

2017-2018 m.m.

Projekto tikslas –
gerinti vaikų
fizinę ir emocinę
sveikatą.

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

Projekto tikslas – Partneris
supažindinti
vaikus su duonos
keliu nuo lauko
iki stalo, veikloje
panaudojant
tautosaką, grožinę
literatūrą, įvairias
meninės išraiškos
priemones, įvairią
informaciją,
edukacines
išvykas.
Projekto tikslasPartneris
tobulinti vaikų
klausymo
įgūdžius, skatinti
susidomėjimą
knygomis.

Dalyvis

Ugdytiniai,
pedagogai

Atnaujinta vaikų
darželių lauko
įranga,
priemonės, skirtos
aktyviam laiko
leidimui. Sukurta
sveikatos
programa,
skatinanti vaikų
fizinį aktyvumą.

Ugdytiniai,
pedagogai

Vaikai įvairių
veiklų metu
(šokio, muzikos,
teatro, dailės ir
kt.) sužinos kaip
atsiranda duona
nuo rugio
pasėjimo iki
duonos padėjimo
ant stalo.

www.etwin
ning.net

Ugdytiniai,
pedagogai

Gilinamos vaikų
socialinės,
meninės ir
komunikacinės
kompetencijos.
Pedagogai
tobulins
socialinius,
bendravimo

www.etwin
ning.net

„Būk
būsi

Projektas „Iš kur
atsiranda duonelė?“

2018-2019m.m.

Projektas „The
Adventures of Our
Book “

2018-2019m.m.

Projektas „European
childrens“
2018-2019m.m.

Projektas
„Kaštoniukas ir
Dobiliukė keliauja po
Lietuvą“
2017-2018m.m.

Projektas „Autumn
gifts“

2017-2018 m.m.

Projektas „100 folk
games for Estonian

Projekto tikslasmokyti vaikus
suprasti, gerbti ir
toleruoti savo ir
kito asmenybę,
skatinant kultūrų
dialogą.
Projekto tikslaspuoselėti ugdymo
įstaigų
bendruomenių
tautiškumą ir
meilę Lietuvai.

Partneris

Ugdytiniai,
pedagogai

Partneris

Ugdytiniai,
pedagogai

Projekto tikslasugdyti vaikų
ekologinio
sąmoningumo
pradmenis,
sudarant
palankias sąlygas
įgyti naujų žinių
apie augalus,
gyvūnus, kitus
gamtos reiškinius
ir jų reikšmę
žmogui.
Projekto tikslas –
susipažinti
liaudies folkloru

Partneris

Ugdytiniai,
pedagogai

Partneris

Ugdytiniai,
pedagogai

užsienio kalba,
IKT įgūdžius
Vaikai susipažins
su kitų šalių
kultūra, religija.
Padidės jų
savigarba, tobulės
kritinio mąstymo
įgūdžiai.
Skatinami
kultūriniai,
bendradarbiavimo
ryšiai tarp
ikimokyklinio
ugdymo įstaigų.
Plečiamos vaikų
žinios apie
Lietuvos miestus.
Stiprės kūrybinės
galios, lavės
vaiko juslės,
smulkioji
motorika,
bendravimo ir
bendradarbiavimo
įgūdžiai.
Puoselėjamos
lietuvių tradicijas
ir papročiai.
Vaikai išmoks
naujų lietuvių
liaudies zaidimų,
kurių įrašu
pasidalins su kitų

www.etwin
ning.net

www.etwin
ning.net

www.etwin
ning.net

www.etwin
ning.net

children“

2018-2019 m.m.

Projekto tikslas –
skatinti kultūrinę
toleranciją, ugdyti
vaikų savigarbą,
skatinti jų
motyvaciją.

Dalyvis

2017-2018m.m.

Projekto tikslas
susipažinti su
pavasariui
būdingais gamtos
ženklais,
kūrybiškai juos
atvaizduojant
dailės
priemonėmis

Dalyvis

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

Projekto tikslas –
ugdyti
moksleivius,
studentus,

Dalyvis

Projektas„My life is
beautiful“

Projektas „Pavasaris ir
jo ženklai mūsų
darbeliuose“

Aplinkos apsaugos

šalių vaikais ir tuo
pačiu sužinos
kokius žaidimus
žaidžia vaikai
kitose šalyse.
Pedagogai
tobulins
kompiuterinio
raštingumo,sociali
nius, bendravimo
užsienio kalba
įgūdžius.
Ugdytiniai, Vaikai gebės
pedagogai
reikšti savo
išgyvenimus,
jausmus, suprasti
kitų. Susipažins
su kitomis
kultūromis,
ugdysis empatija
ir
tolerantiškumas.
Ugdytiniai, Gilinamos vaikų
pedagogai
socialinės ir
meninės
kompetencijos.
Pedagogai
tobulins
socialinius,
bendravimo
užsienio kalba,
IKT įgūdžius.
LopšelioVaikai, vaikų
darželio
šeimos nariai,
bendruomenė pedagogai ir
bendruomenė

www.etwin
ning.net

www.etwin
ning.net

www.mesru
siuojam.lt

projektas „Mesrūšiuojam“.

2017-2018 m.m.
2018-2019 m.m.
Prevencinis projektas
„Žaidimai moko“

2018-2019 m.m

Ekologinio-socialinio
ugdymo projektas
„Saulėto oranžinio
traukinio kelionė“

darželių
auklėtinius
rūšiuoti ir rinkti
elektros ir
elektroninės
įrangos bei
nešiojamųjų
baterijų atliekas,
jų nešalinti su
kitomis buityje
susidarančiomis
atliekomis.
Projekto tikslas –
lavinti 5- mečių
vaikų erdvės ir
laiko suvokimą
bei tikslinti
erdvės ir laiko
sąvokas
Projekto tikslas –
tobulinti Lietuvos
Respublikos ir
užsienio šalių
švietimo įstaigų
bendruomenių
pažinimo ir
gamtamokslinę
kompetencijas
įgyvendinant
ekologinio
švietimo
uždavinius ir
skatinti jų
partnerystę.

teisingai tvarkys
EEĮ ir NB
atliekas, kartu per
ugdytinius
skatinsime tai
daryti jų šeimas,
kartu ir
visuomenę.

Dalyvis

Dalyvis

Lopšeliodarželio
logopedas,
priešmokykl
inio
ugdymo
pedagogai,
ugdytiniai
Lopšeliodarželio

Vaikai suvoks
erdvės ir laiko
sąvokas, gebės
teisingai jas
įvardyti.

Formuosis
gebėjimas ir
bendruomenė nusiteikimas
naudotis gamtos
pasaulį
aiškinančiomis
žiniomis ir
gamtos tyrimų
metodais siekiant
atsakyti į
iškylančius
klausimus, ieškoti
įrodymais
pagrįstų išvadų
bei sprendimų,
suprasti žmogaus
veiklos sukeltus

www.ppt.ke
lme.lm.lt

https://leu.lt
/lt/zaliasis_
universiteta
s/zu_naujie
nos/projekto
-sauletooranzinioz2rn.html

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

Projekto tikslas –
suteikti vaikams
žinių praktinių
įgūdžių apie
sveikatą, mitybą
ir fizinį
aktyvumą.

Dalyvis

gamtos pokyčius
ir imtis asmeninės
atsakomybės už
aplinkos
išsaugojimą,
tausoti savo ir
kitų žmonių
sveikatą
LopšelioOrganizuojami
www.sveika
darželio
vaikams įdomūs
tiada.lt
bendruomenė ir patrauklūs
renginiai, kurių
metu vaikai plečia
savo žinias ir
gebėjimus
sveikatos
saugojimo srityje.

2017-2018 m.m.

Projekto tikslas –
stiprinti vaikų
sveikatos ir
ekologinio
ugdymo įgūdžius,
žinias ir
gebėjimus,
įtvirtinant
medžiagą
netradicinėmis
priemonėmis ir
edukacinėmis
veiklomis.

Dalyvis

Lopšeliodarželio

Projektas
„Sveikatiada“

Projektas „Meškučio
Kubuš gamtos mylėtojų
klubas“

Vaikai įgis žinių
http://www.
apie ekologiją,
gamtosdrau
bendruomenė sveikatą, supančią gai.kubus.lt/
augmeniją ir
gyvūniją, gebės ją
prižiūrėti,
saugoti, tausoti
gamtinius
išteklius.

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

Projekto tikslas – Dalyvis
ugdyti vaikų ir
jaunimo atsakingą
gyvenimo būdą.

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

Programos tikslas
– įdiegti vaikams
supratimą apie
vaisių ir daržovių
vartojimo
teigiamą poveikį
sveikatai.

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

Programos tikslas
– ugdyti pieno
vartojimo
įpročius, skatinti
pieno produktų
vartojimą.

Lopšeliodarželio

http://ekoka
rta.lt/

Dalyvis

Sodininkavimo
pagalba sieksime
bendruomenė vaikų
kūrybiškumo bei
atsakingumo,
gebėjimo rūpintis
supančia aplinka.
Ugdytiniai
Gausesnis vaisių
ir daržovių kiekis
vaikų mityboje jų
mitybos įpročių
formavimosi
metu, suformuos
teisingą požiūrį į
mitybą.

Dalyvis

Ugdytiniai

www.litfoo
d.lt

Projekto „Eko karta“
iniciatyva „Žalia pėda“

www.nma.lt

„Vaisių vartojimo
skatinimo vaikų
ugdymo įstaigose
programa“

Programa „Pienas
vaikams“

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Susiformuos
sveikos vaikų
mitybos įpročiai.

Kristina Vyšniauskienė

