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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“  

 PROJEKTINĖ VEIKLA  

2019 – 2020 M. M. 

Projekto pavadinimas, 

logotipas 

Programa/ 

priemonė 

Projekto 

įgyvendini

mo metai 

Projekto, 

programos tikslas 

(-ai) 

Statusas 

projekte 

Projekto dalyviai Laukiami rezultatai, 

pasiekimai 

pasibaigus projektui 

Pastabos, 

finansavima

s 

ES mokykloms skirta 

programa „Sveikas 

maistas – sveikas 

vaikas“ 

 

Pieno produktų 

vartojimo vaikų 

ir švietimo 

įstaigose 

paramos 

programa 

„Pienas 

vaikams“. 

Vaisių 

vartojimo 

skatinimo vaikų 

ugdymo 

įstaigose 

programa. 

2019-2020 

m. m. 

Pagerinti  vaikų 

maitinimą bei 

padidinti 

suinteresuotumą 

vartoti pieną ir jo 

produktus kaip 

pagrindinį kalcio 

šaltinį. Sveiko 

gyvenimo būdo ir 

sveikos mitybos 

įpročių diegimas 

vaikams. 

 

Dalyvis, 

vykdytojas 

2019-2020 m. m. 

209 ugdytiniai 

Vaikai pagilins 

supratimą apie pieno 

ir jo produktų 

teigiamą poveikį 

sveikatai, įpras juos 

vartoti. Taip pat 

įpras dažniau vartoti 

vaisius ir daržoves.  

ES ir VB 

 „Sveikatiada“ 

 

 

Respublikinis 

projektas 

„Sveikatiados 

iššūkių metai“ 

2019-2020 m.m. 

2019-2020 

m. m. 

Šio projekto 

tikslas – 

įvairiomis 

idėjomis 

populiarinti 

ugdymo įstaigų 

bendruomenėse 

sveiką gyvenseną. 

Dalyvis, 

vykdytojas 

2019-2020 m. m. 

ugdytiniai 209 ir 

pedagogai 

Šio projekto metu 

ugdytiniai mokosi 

stiprinti sveikatą, 

gilina žinias ir 

įgūdžius priimdami 

„Sveikatiados“ 

iššūkius. 

 

https://www.pienasvaisiai.lt/


 

Lietuvos 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

projektas 

„Lietuvos 

mažųjų 

žaidynės 2020“ 

 

2019-2020 

m. m. 

Šio projekto 

tikslas – didinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

fizinį aktyvumą, 

tenkinant 

prigimtinį 

judėjimo poreikį 

ir skatinti 

Lietuvos 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

pedagogų 

tarpusavio 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą

, profesinę 

paramą ir 

pagalbą, ugdant 

sveikus ir fiziškai 

aktyvius vaikus. 

Dalyvis, 

vykdytojas 

Dalyvių ugdytinių 

amžius – 5 metai. 

Komandą sudaro 

6 ugdytiniai ir 2 

pedagogai 

Šio projekto metu 

ugdytiniai mokosi ne 

tik aktyviai 

sportuoti, bet ir 

kilnaus elgesio, 

bendradarbiavimo 

sporte ir gyvenime. 

 

 

Tarptautinė 

ankstyvosios 

prevencijos 

programa 

„Zipio draugai” 

 

2019-2020 

m. m. 

Padėti vaikams 

iš(si)ugdyti 

socialinius bei 

emocinių 

sunkumų 

įveikimo 

gebėjimus, 

siekiant vaikų 

geresnės vaikų 

psichikos 

sveikatos ir 

emocinės 

gerovės. 

 

Dalyvis, 

vykdytojas 

2 priešmokyklinio 

amžiaus ugdymo 

grupės – 40 

ugdytinių 

Įgiję šių gebėjimų, 

vaikai lengviau 

susidoros su 

kebliomis ir 

kritinėmis situaci-

jomis ne tik 

ankstyvame amžiuje, 

bet ir paauglystėje 

bei suaugę. 

 

http://www.mazujuzaidynes.lt/


 

Tarptautinis 

projektas 

„Išdykusios 

spalvos“ 

2019 m. Projekto tikslas - 

nusiteikti džiugiai 

kūrybinei veiklai, 

tenkinant vaikų 

poreikį pažinti 

spalvas per 

bandymus,  

tyrimus ir 

menines veiklas 

su spalvomis. 

Iniciatorius-

kūrėjas 

Švietimo įstaigos 

iš įvairių Europos 

valstybių 

Eksperimentai, bei 

įvairūs bandymai 

puiki priemonė ne 

tik lavinti pojūčius: 

regėjimą, lytėjimą, 

klausą, rankos 

koordinaciją, bet ir 

ilgiau išlaikyti 

dėmesį. 

Eksperimentuodami 

ir tyrinėdami vaikai 

atras daug naujų, 

netikėtų dalykų, 

kurie sutinkami 

kasdien. 

ES 

Respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų paroda 

„Linksmasis atšvaitėlis“ 

Respublikinė 

paroda 

2019 m. 

lapkričio 

mėn. 

Parodos tikslas – 

ugdyti vaikų 

saugaus eismo 

įgūdžių 

pradmenis, 

siekiant apsaugoti 

vaikus nuo 

nelaimingų 

atsitikimų 

gatvėje. 

Iniciatorius Respublikos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigos 

Plėtojama 

bendradarbiavimas 

tarp šalies ugdymo 

įstaigų. 

 

Respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų paroda 

„Rudens spalvų 

koliažas“ 

Respublikinė 

paroda 

2019 m. 

spalio-

lapkričio 

mėn. 

Parodos tikslas – 

stebint, gėrintis 

kuriant rudens 

gėrybių, spalvų 

darbus ir 

fotografuojant 

rudeninės gamtos 

vaizdus, atskleisti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

ryšį su gamta. 

Dalyvis 11 grupių ir 

pedagogai 

Plėtojama ugdytinių 

meninė raiška, 

ieškoma kuo 

įvairesnių priemonių 

savo sumanymams 

perteikti. 

 

Respublikinė 

ikimokyklinio ir 

Respublikinė 

nuotraukų 

2019 m. 

sausio mėn. 

Parodos tikslas – 

ugdyti vaikų 

Dalyvis „Sakalėlių“ grupė 

ir pedagogas 

Įdomių idėjų gautų 

projekto metu 

 

https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu8faf1_beAhVD6aQKHaOkD1kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.etwinning.net/lt/pub/highlights/etwinning-monitoring-survey-20.htm&psig=AOvVaw3xjbGawfWeg1BWUXYRKFtQ&ust=1543480544306411


priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, tėvų, 

mokytojų ir kitų 

bendruomenės narių 

nuotraukų paroda 

„Eglutė šimtmečiui“ 

paroda kūrybinius 

gebėjimus, 

saviraišką, 

vertybines 

nuostatas. 

pritaikymas 

kasdieninėje veikloje 

grupėse. 

Respublikinė 

ikimokyklinio, pradinio 

ir kitų ugdymo įstaigų 

kūrybinių darbų paroda 

„Lietuva-vaiko širdyje“ 

Respublikinė 

paroda 

2019 m. 

sausio mėn. 

Parodos tikslas – 

ugdyti vaikų, 

moksleivių 

kūrybinius 

gebėjimus, 

saviraišką, 

vertybines 

nuostatas. 

Dalyvis 12 pedagogų Plėtojama 

bendradarbiavimas 

tarp šalies ugdymo 

įstaigų. 

 

Respublikinė 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų vaikų kūrybinių 

darbų paroda 

„Vyturėlis-pavasario 

šauklys“ 

Respublikinė 

paroda 

2019 m. 

vasario 

mėn. 

Parodos tikslas – 

ugdyti vaikų 

kūrybinius 

gebėjimus, 

saviraišką, 

vertybines 

nuostatas. 

Dalyvis „Gintarėlių“ 

grupė ir 2 

pedagogai 

Plėtojama 

bendradarbiavimas 

tarp šalies ugdymo 

įstaigų 

 

Respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų, 

vaikų ir tėvų kūrybinė 

karpinių paroda 

„Verpstė-laiškas iš 

praeities“ 

Respublikinė 

paroda 

2019 m. 

vasario-

kovo mėn. 

Parodos tikslas – 

paminėti 

Žemaitijos 

regiono metus. 

Puoselėti ir 

atskleisti etninės 

kultūros paveldą, 

plėsti žinias apie 

tautodailę. 

Dalyvis „Gintarėlių“ 

grupė ir 1 

pedagogas 

Dalyviai gilins žinias 

apie senąsias 

karpinių tradicijas. 

 

Respublikinė kūrybinių 

darbų paroda „Neš 

pelytė saldų miegą“ 

Respublikinė 

paroda 

2019 m. 

vasario-

kovo mėn.  

Parodos tikslas – 

įtraukti vaikus, jų 

tėvus, pedagogus 

į aktyvią kūrybinę 

veiklą, kuriant 

sapnų gaudykles. 

Dalyvis „Žvirbliukų“ 

grupė ir 1 

pedagogas 

Plėtojamas kūrybinis 

bendradarbiavimas 

tarp Lietuvos 

ikimokyklinio 

įstaigų. 

 

Respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

Respublikinė 

paroda 

2019 m. 

sausio-

vasario 

Paroda tikslas – 

skatinti vaikų, 

pedagogų, tėvų 

Dalyvis „Gintarėlių“ 

grupė ir 2 

pedagogai 

Dalyviai plės įvairias 

menines veiklas bei 

įvairių meno 

 



ugdymo įstaigų vaikų, 

pedagogų, vaikų tėvelių 

kūrybinių darbų paroda 

„Linksmieji 

besmegeniai“ 

mėn. meninę raišką ir 

bendradarbiavimą 

su socialiniais 

partneriais 

partneriais, 

formuojant 

teigiamą darželių 

bendruomenių 

tarpusavio 

mikroklimatą. 

priemonių, technikų 

patirtį. 

Respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

fotografijų paroda 

„Vaikai ir žiema“ 

Respublikinė 

fotografijų 

paroda 

2019 m. 

vasario-

kovo mėn. 

Parodos tikslas – 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

emocinio ryšio su 

gamta 

atskleidimas 

stebint, gėrintis, 

žaidžiant, 

fotografuojant 

Lietuvos žiemos 

vaizdus.  

Dalyvis „Obuoliukų“ 

grupė ir 1 

pedagogas 

Skatinti šeimas, bei 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

pedagogus daugiau 

laiko praleisti su 

vaikais gamtoje. 

 

Tarptautinis projektas 

judrios veiklos 

fotografijų ir aprašymų 

paroda „Šaltis mums tai 

nebaisus-judam, krutam 

visada-sveikata mūsų 

gera“ 

Tarptautinis 

projektas 

2019 m. 

sausio mėn. 

Projekto tikslas – 

sutelkti ugdymo 

įstaigų 

bendruomenės 

narius, vaikus, jų 

tėvelius, 

pedagogus 

organizuojant 

žaidimus lauko 

teritorijoje žiemą. 

Dalyvis „Sakalėlių“, 

„Obuoliukų“ 

grupės ir 2 

pedagogai 

Gerosios patirties 

sklaida. Įdomių ir 

inovatyvių idėjų 

gautų projekto metu 

pritaikymas 

kasdieninėje veikloje 

kieme. 

 

Alytaus miesto lopšelių-

darželių ir mokyklų-

darželių ekologinė 

akcija „Alytų puošiame 

ne šiukšlėmis, o 

gėlėmis“ 

Ekologinė 

akcija 

2019 m. 

vasario 

mėn. 

Akcijos tikslas – 

paminėti 

Pasaulinę Žemės 

dieną. 

Dalyvis  11 grupių ir 

pedagogai 

Puoselėjamas 

pilietiškumo 

jausmas, plėtojama 

ikimokyklinių 

įstaigų partnerystė. 

 

Respublikinis 

ikimokyklinio ir 

Respublikinis 

tęstinis 

2019 m. 

sausio mėn. 

Projekto tikslas – 

aktyvinti vaikų 

Dalyvis „Giliukų“ grupė ir 

2 pedagogai 

Gerosios patirties 

sklaida. Įdomių ir 

 



priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

inovatyvių idėjų lauko 

erdvėse tęstinis 

projektas „Žiemos 

burtai“ 

projektas žaidybinę veiklą 

lauke, lavinti 

kūrybiškumą, 

pažintinius 

gebėjimus, patirti 

atradimo 

džiaugsmą. 

inovatyvių idėjų 

gautų projekto metu 

pritaikymas 

kasdieninėje veikloje 

kieme. 

Respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų paroda 

„Tradiciniai margučių 

raštai“ 

Respublikinė 

paroda 

2019 m. 

balandžio 

mėn. 

Projekto tikslas – 

ugdyti, puoselėti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

velykines 

tradicijas, meninę 

raišką ir 

kūrybinius 

gebėjimus. 

Dalyvis „Obuoliukų“, 

“Giliukų“  grupės 

ir 2 pedagogai 

Puoselėjamas 

tautiškumo ir 

pilietiškumo 

jausmas, plėtojama 

ikimokyklinių 

įstaigų partnerystė. 

 

Alytaus miesto 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

„Užgavėnių kaukė“ 

paroda 

Paroda miesto 

mastu 

2019 m. 

vasario 

mėn. 

Tikslas – 

puoselėti tautos 

tradicines šventes 

ir papročius, 

įtraukiant į 

Užgavėnių kaukių 

gamybą 

ikimokyklinių 

įstaigų 

pedagogus, 

ugdytinius ir jų 

šeimos narius. 

Dalyvis „Obuoliukų“ 

grupė ir 1 

pedagogas 

Puoselėjamas 

tautiškumo ir 

pilietiškumo 

jausmas, plėtojama 

ikimokyklinių 

įstaigų partnerystė. 

 

Tarptautinis 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

projektas „Kelionė į 

nuostabią muzikos šalį“ 

Tarptautinis 

projektas 

2019 m. 

vasario-

kovo mėn. 

Projekto tikslas – 

aktyvinti 

ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

muzikinį gabumą 

ir kūrybiškumą 

įvairiose 

muzikinės veiklos 

grandyse: 

Dalyvis 2 pedagogai Gerosios patirties 

sklaida apie 

muzikinių veiklų 

kūrimą grupėje, 

lauke. Įdomių idėjų 

gautų projekto metu 

pritaikymas 

kasdieninėje veikloje 

grupėse, kieme. 

 



dainuojant, 

grojant muzikos 

instrumentais, 

ritmuojant ir 

muzikuojant, 

mokant klausytis 

muzikos bei 

žaidžiant, 

įtraukiant į 

projektą 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogus. 

Respublikinis 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

inovatyvių idėjų lauko 

erdvėse tęstinis 

projektas „Pavasari, 

eime žaisti“ 

Respublikinis 

projektas 

2019 m. 

vasario-

kovo mėn. 

Projekto tikslas – 

aktyvinti vaikų 

žaidybinę veiklą 

lauke, lavinti 

kūrybiškumą, 

pažintinius 

gebėjimus, patirti 

atradimo 

džiaugsmą. 

Dalyvis 2 pedagogai Vaikai domėsis 

artimiausia aplinka, 

gebės sutelkti 

dėmesį, suvokimą, 

įsiminimą, 

samprotavimą, 

problemų sprendimą, 

kritišką mąstymą, 

taikant įvairius 

pažinimo būdus: 

stebėjimą, 

eksperimentavimą, 

modeliavimą, 

spontanišką kūrimą. 

 

Respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų vaikų, 

pedagogų, vaikų tėvelių 

kūrybinių rankdarbių 

paroda „Kilimėlis-pėdų 

sveikatai“ 

Respublikinė 

paroda 

2019 m. 

gegužės 

mėn. 

Parodos tikslas – 

įtraukto vaikus, jų 

tėvus, pedagogus 

į aktyvią kūrybinę 

veiklą, kuriant 

pėdų masažo 

kilimėlius. 

Dalyvis „Žvirbliukų“ 

grupė ir 1 

pedagogas 

Skatinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, jų 

šeimos narių, 

pedagogų saviraišką, 

kūrybiškumą, 

išradingumą. 

 

Tarptautinis projektas 

„Draugystės pynė“ 

Tarptautinis 

projektas ir 

kūrybinių darbų 

2019 m. 

lapkričio-

gruodžio 

Projekto tikslas – 

paminėti 

Tarptautinę 

Dalyvis  Logopedas Gerosios patirties 

sklaida, 

bendradarbiaujant su 

 



paroda mėn. neįgaliųjų dieną, 

kuri minima 

gruodžio 3 d. 

kitomis šalies 

ugdymo įstaigomis 

bei lituanistinėmis 

mokyklomis iš 

įvairių Europos 

valstybių. 

Respublikinė kūrybinių 

darbų paroda 

„Papuoškime Kalėdų 

eglutę“ 

Respublikinė 

paroda 

2019 m. 

lapkričio-

gruodžio 

mėn. 

Projekto tikslas – 

įtraukti vaikus, jų 

tėvus, pedagogus 

į aktyvią kūrybinę 

veiklą, gaminant 

eglutės žaisliukus. 

Dalyvis „Gandriukų“ 

grupė ir 2 

pedagogai  

Skatinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, jų 

šeimos narių, 

pedagogų saviraišką, 

kūrybiškumą, 

išradingumą. 

 

Respublikinė kūrybinių 

darbų paroda „Pagauki 

krintančią snaigę“ 

Respublikinė 

paroda 

2019 m. 

lapkričio-

gruodžio 

mėn. 

Projekto tikslas - 

įtraukti vaikus, jų 

tėvus, pedagogus 

į aktyvią kūrybinę 

veiklą, gaminant 

snaiges.  

Dalyvis „Gandriukų“, 

„Vyturėlių“, 

„Obuoliukų“, 

„Giliukų“ grupės 

ir 6 pedagogai 

Skatinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, jų 

šeimos narių, 

pedagogų saviraišką, 

kūrybiškumą, 

išradingumą. 

 

 


