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 Projekto tikslas - pagilinti žinias ir praplėsti 
ankstyvojo ugdymo patirtį, dalyvaujant 
mokymuose, bendradarbiaujant su 
socialiniais partneriais ir įgyvendinant 
kūrybines idėjas. 

 



Projekto veiklos programa: 
• teorinių ir praktinių žinių atnaujinimas KPKC 

metodiniuose renginiuose ir seminaruose; 
 

• dalinimasis patirtimi ir naujų idėjų 
generavimas susitikimuose su socialiniais 
partneriais; 

• naujų idėjų diegimas praktikoje;  
 

• projekto rezultatų apibendrinimas ir  
pristatymas lopšelio-darželio bendruomenei. 

 

 



Projekto partneriai: Kauno lopšelis - darželis 
„Girinukas“, Kauno B. Brazdžionio mokykla, ankstyvojo 
ugdymo mokykla „Eureka“, Turkijos „Kids Aloud – Ҫocuk 
Sesi Anaokulu“ darželis. 



Projekto metu:  (1) 

• Organizavome metodinę išvyką į ankstyvojo 
ugdymo mokyklą “Eureka”, kur susipažinome 
su  grupių aplinka, taikomais metodais, 
priemonėmis, diskutavome su įstaigos 
mokytojomis apie inovatyvių idėjų  
įgyvendinimą. 

• Dalyvavome lopšelio grupių mokytojų miesto 
metodinių renginių cikle “Vaikų iki 3 metų 
ugdymo praktikos patirtys”, keturiuose KPKC  
seminaruose, kuriuose pasisėmėme naujų 
idėjų veikloms, aplinkų kūrimui.  

 



Projekto metu: (2) 

• Dalyvavome nuotoliniu 
būdu įstaigos mokytojų  
STEAM veiklos mokymuose.  

• Pagilinome žinias ir įgūdžius 
seminare „STEAM metodika 
ankstyvajame ugdyme“. 

 



Projekto metu: (3) 

 Bendradarbiavome pagal sutartį su Turkijos 
Aydin „Kids Aloud – Ҫocuk Sesi 
Anaokulu“ darželiu: 

•  nuotoliniu būdu numatėme veiklos planą; 

• susipažinome su Turkijos ikimokyklinio ugdymo 
sistema;  

• praplėtėme tarptautinio bendradarbiavimo patirtį,  
supažinome su Turkijos ir Lietuvos kai kuriomis 
tautinėmis tradicijomis, aplinka. 

 



Projekto metu: (4) 
Plėtojome „Skruzdėliukų“ ir “Žirniukų“ draugystę 

 

Kartu žaidėme, dalyvavome  
bendruose renginiuose, kūrėme 
naujas idėjas. Pvz., padarėme 
lesyklėlę ir ją prižiūrėjome. 



 
Projekto metu: (5) 

 Bendradarbiavome su Kauno lopšelio – darželio 

„Girinukas“ ankstyvojo ugdymo grupės „Pumpurėliai“ 

mokytoja ir vaikais: nuotoliniu būdu bendravome, 

vaizdavome grupių pavadinimus ir kt. 

 



 
Projekto metu: (6) 

 Rašėme laišką savo naujiems draugams – Kauno rajono 

lopšelio-darželio “Obelėlė” lopšelio grupės  „Žvirbliukai“ 

vaikams. Smagios patirtys ir atradimai, kuriant paslaptingą 

linkėjimą ar siunčiant linksmą užduotį, kuriai reikėjo prisiminti ir 

žinomus skaičius. 



Projekto rezultatai (1) 
 dalyvavome mokymuose, pasitarimuose, diskusijose su projekto 

partneriais, įstaigos mokytojais ir patobulinome savo ankstyvojo 

ugdymo kompetencijas; 

 bendradarbiavome su socialiniais partneriais, užmezgėme ir 

plėtojome ryšius su Turkijos vaikų darželiu, nuotoliniu būdu 

vykdėme numatytas veiklas; 

 pritaikėme ankstyvojo ugdymo inovacijas grupių kasdieninėje 

veikloje, praturtinome aplinkas, labiau tenkinančias šio amžiaus 

vaikų poreikius, gebėjimų ugdymąsi; 

 skleidėme projekto metu įgytą patirtį įstaigos bendruomenėje, 

parengėme straipsnį interneto svetainėje. 

 



Projekto rezultatai (2) 

Sukūrėme 5 ugdymo 
priemones smulkiosios 
motorikos lavinimui: 

1. Emocijų kaladėlė  

2. Dėlionė ant magnetinės 
lentos 

3. Lesyklėlė vidiniame kieme 

4. Smulkiosios motorikos lenta 

5. Spalvų dėžutė 

 



Projekto rezultatai (3) 

 Vaikų pažangos pokyčiai: 

• sustiprėjo saugumas, pasitikėjimas savimi, buvo 

lengvesnis adaptacijos laikotarpis; 

• patobulėjo vaikų smulkioji ir stambioji motorika; 

• išaugo kūrybiškumo gebėjimai, motyvacija veikti, 

tyrinėti, ypač atliekant STEAM veiklas, žaidžiant 

su įvairiomis priemonėmis, išbandant 

kompiuterines technologijas; 

• išaugo grupės vaikų bendradarbiavimas, 

taisyklių laikymasis. 



Projekto perspektyva 

• Gilinti ankstyvojo ugdymo 
kompetencijas, tęsiant projektą ir 
toliau plėtojant ryšius su socialiniais 
partneriais. 

• Parengti straipsnį apie įgyvendintą 
projektą darželio svetainei ir vaizdo 
medžiagą TV koridoriuje. 

 

 


