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Projekto aktualumas
STEAM metodų taikymas ugdymo procese – tai labai smagus procesas ir vaikams ir
pedagogams. Pastebėjome, kad vaikams tai yra labai patraukli veikla. Šiandien iškyla būtinybė
ugdyti meilę visiems gamtos mokslams, menams, technologijoms, inžinerijai. Todėl labai
svarbu išmokyti vaikus kritiškai mąstyti, gebėti priimti sprendimus, mokėti veikti kūrybiškai,
o eksperimentai ir patyriminė patirtis jiems padeda atskleisti ir pažinti pasaulį.
Tyrinėjimai, bandymai, eksperimentavimas – tai raktas į stebuklingą pasaulio pažinimą. Labai
įdomu su vaiku leistis į pasaulio tyrinėjimus. Įvairiose situacijose vaikai dažnai pasiūlo netikėtų
sprendimų, tokių, kokių suaugusiojo protas niekada nesumąstytų.

,,Aš STEAM kūrėjas“
Tikslas:
Projekto tikslas – tyrinėti ir atrasti, iškelti klausimus ir rasti atsakymus, ugdyti vaikų kūrybišką
ir lankstų mąstymą organizuojant atviras kūrybines laboratorijas, kuriose vaikai kartu su tėvais
ir pedagogais, realizuotų save kurdami netradicinius instrumentus bei projektuodami ateities
architektūrinius kūrinius.

Uždaviniai:
 Siekti plėtoti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį, sudarant galimybes
patirti pažinimo džiaugsmą;
 Plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairius pasaulio
pažinimo būdus;
 Organizuoti gamtinį suvokimą skatinančią veiklą, pasirinkti įvairius
ugdymo metodus ir būdus (apžiūrėjimą, stebėjimą, lyginimą,
tyrinėjimą, bandymą, eksperimentą, pokalbį, pasakojimą, grožinių
kūrinėlių skaitymą, darbą, žaidimą ir kt.).
 Stimuliuoti vaikų smalsumą, žingeidumą, padėti išgyventi atradimo
džiaugsmą bei įgyti žinių.
Principai:
1. Improvizavimo;
2. Humanistinis;
3. Sisteminio užsiėmimo;
4. Atsižvelgimas į vaiko individualius gabumus.

Projekto dalyviai:
Mokytojos, meninio ugdymo pedagogė, fizinio lavinimo pedagogė, vaikai, tėvai.

Projekto rūšis:
Pažintinis, kūrybinis, inovatyvus, meninis, muzikinis.
Projekto trukmė:
Mokslo metams: rugsėjis – gegužė
Realizuojamas trimis etapais:
I etapas – informacijos kaupimas, veiklos planavimas, priemonių pasirinkimas;
II etapas – suplanuotos veiklos įgyvendinimas;
III etapas – rezultatų apibendrinimas ir pristatymas.

Laukiami rezultatai. Vaikas ...
• Klausia, kaip kas nors vyksta, kaip veikia, atidžiai stebi, bando.
• Modeliuoja veiksmus ir siužetinio žaidimo epizodus.
• Pasako, parodo, ką nori išmokti. Džiaugiasi tuo, ko išmoko.
• Kūrybiškai žaidžia, veikia, siūlo žaidimų ir veiklos idėjas, imasi
iniciatyvos joms įgyvendinti, pastebi ir komentuoja padarinius.
• Drąsiai spėja, bando, klysta ir taiso klaidas, klauso, ką sako kiti,
pasitikslina.
• Aptaria padarytus darbus, planuoja, ką darys toliau, spėlioja, kas
atsitiks, jeigu...
• Kalba apie tai, ką norėtų išmokti, ką darys, kad išmoktų, numato, ką
veiks toliau, kai išmoks.
• Drąsiai ieško atsakymų į klausimus, rodo iniciatyvą iškeldamas ir
spręsdamas problemas. Išsiaiškina, kokios informacijos reikia, randa
reikiamą informaciją įvairiuose šaltiniuose, pvz., enciklopedijose,
žinynuose.
• Mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus vaikus ir suaugusiuosius,
klausinėdamas, ieškodamas informacijos, išbandydamas, spręsdamas
problemas, kurdamas, įvaldo kai kuriuos mokymosi būdus, pradeda
suprasti mokymosi procesą.

Veikla darželyje
Veiklos kryptys

Data

Atsakingas

Dalyviai

Mokslo ir žinių diena

09-03

J. Beliajeva
K. Vienažindytė

L/d ,,Sveikuolis“
grupių vaikai, tėvai ir
pedagogai

09-18

Z. Vasilevskaja
B. Šikšnienė
K. Vienažindytė

L/d ,,Sveikuolis“ visų
grupių vaikai ir
pedagogai

09-25

Z. Vasilevskaja
Visų grupių
auklėtojos ir
vaikai

Visų grupių vaikai ir
pedagogai

09-27

Lietuvos ir
jaunimo centro
lektorės Rūta
Gekienė ir
Vilma
Daugirdienė

Lopšelio-darželio
pedagogai ir vaikai

Ekskursija vaikams į Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos vaikų ir jaunimo
literatūros skaityklos vaikų erdves

09-30

Grupės
,,Saulėgrąža“
pedagogai ir
tėvai

Grupės ,,Saulėgrąža“
vaikai, pedagogai ir
tėvai

Kūrybinė STEAM savaitė
darželyje

09-23, 27

Z. Vasilevskaja
Visų grupių
auklėtojos ir
vaikai

Visų grupių vaikai,
tėvai ir pedagogai

Rugsėjo 1-osios šventė
Šeimos šventė
„Šventė su Kodėlčiuku”
Dalyvavimas Europos judrumo
savaitėje
,,Diena be automobilio“
Dalyvavimas Respublikinėje
kūrybinės vaikų fantazijos
parodoje
,,Augalų koliažas – ,,Sveikuoliui“
40“
Dalyvavimas praktiniame
seminare
,,Netradicinių priemonių taikymas
kūno kultūros užsiėmimuose“

Vilniaus l/d ,,Sveikuolis“ kartu su
Respublikine ikimokyklinių įstaigų
darbuotojų asociacija „Sveikatos
želmenėliai“, koordinuojant Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos
ikimokyklinio ugdymo skyriui,
organizavo Respublikinę sveikatinimo
akciją ,,Mažieji turistai – 2019“,
skirtą Pasaulinei turizmo dienai
paminėti.

10-02

B. Šikšnienė
Z. Vasilevskaja

Užsiregistravusių
ikimokyklinių įstaigų
pedagogai, vaikai
tėvai.

Edukacinė pamoka vaikams
skirta pasaulinei gyvūnų dienai
paminėti. Sferinis filmas,
viktorina ir animaciniai filmai
apie gyvūnus.

10-05

Z. Vasilevskaja

Lopšelio-darželio
vaikai ir pedagogai

Mažoji bendrija
,,Sferinis kinas“

,,Gamtos pasaulis“
Išvyka į renginį
pagal projektą

10-07

Z. Vasilevskaja

Z.Vasilevskaja
M. Puchalskaja
L.Orlovskienė
Gr. ,,Žvaigždutė“
vaikai

10-09

Pranešėjas –
Nadežda
KiseliovaŽukovska

Visi įstaigos
pedagogai (kaip
klausytojai)

„Saulėto oranžinio traukinio
kelionė“
Praktinis seminaras

,,Muzikos terapija tėvų ir vaikų
tarpusavio santykiuose“

Ekologinė-edukacinė pramoga
vaikams

J. Beliajeva
B. Šikšnienė
Z. Vasilevskaja

10-14

J. Azarenko
Gr. ,,Gintarėlis“
vaikai ir tėvai (kaip
aktyvūs dalyviai)
Įstaigos pedagogai

gimnazijos
auklėtiniai

,,Mes gamtos draugai“
Rudeniui artėjant į pabaigą, mūsų
darželyje tradiciškai vyko rudens
šventė „Rudens diskoteka“

S. Kovalevskajos

L. Burkovskaya

10-23,24

J. Beliajeva
Z. Vasilevskaja

Įstaigos vaikai,
pedagogai ir tėvai

Dalyvavimas Vilniaus visuomenės
sveikatos biuro organizuotame
projekte „Graži šypsena“

10-31

J. Seniuc

Įstaigos vaikai ir
pedagogai

Dalyvavimas foto konkurse
,,Draugystė“

11-06

Z. Vasilevskaja

Įstaigos vaikai, tėvai
ir pedagogai

Dalyvavimas foto konkurse

11-07

Z. Vasilevskaja

Įstaigos vaikai, tėvai
ir pedagogai

11-07

Z. Vasilevskaja

Grupių ,,Saulėgrąža“,
ir ,,Meškučiai“ vaikai,
tėvai ir pedagogai

11-09

Kauno r.
švietimo centras

Grupių ,,Nykštukai“,
,,Saulėgrąža“,
,,Meškučiai“ vaikai,
pedagogai, tėvai

11-11

B. Šikšnienė
Z. Vasilevskaja

Z. Vasilevskaja

11-12

B. Šikšnienė
Z. Vasilevskaja

Darželio grupių
pedagogai, vaikai

12 mėn.

B. Šikšnienė
Z. Vasilevskaja

Įstaigos
pedagogai, vaikai,
tėvai

12 (11-14)

Z. Vasilevskaja

L/d ,,Sveikuolis”
vaikai

Organizatorius
UAB ,,Imsema“

,,Sveikuoliškos salotos“
Sportinė pramoga
,,Žaidimų dienos“
Dalyvavimas Respublikos
ikimokyklinių įstaigų erdvių
fotografijų parodose
,,Eglutės kitaip“
Dalyvavimas projekte
,,Sveikatiada“

Europos sveikos mitybos diena
Gaminame ir degustuojame
patys

B. Šikšnienė,
L. Rudolytė

,,Sveikatos salotos“
Lopšelio-darželio ,,Sveikuolis“
paroda
,,Naujametinės kaukės“
Mūsų darželis – pasakų šalis
(salės, grupių ir koridorių
puošimas)

pedagogai

Akcija

12 mėn.

Z. Vasilevskaja

Darželio grupių
pedagogai, vaikai

12-14

Z. Vasilevskaja
organizatorius
Lenkų kultūros
namai

Darželio grupių
pedagogai, vaikai

,,Padėsime paukščiams žiemą“
Išvyka į teatrą
Spektaklis ,,Trubadūras ir draugai“

bendradarbiaujant

su asociacija
,,Slavų
vainikas“
Išvyka į teatrą

12-15

Z. Vasilevskaja
organizatorius
Vaikų ir
jaunimo centras

Darželio grupių
pedagogai, vaikai

12-16 iki
12-19

B. Šikšnienė

Pedagogai,
vaikai ir tėvai

Spektaklis ,,Sniego karalienė“

Kalėdinės-Naujametinės šventės

Dalyvavimas Vilniaus miesto
piešinių konkurse

12-20

,,Būk sveikas“
Vilniaus miesto ikimokyklinių
įstaigų parodos-konkurso
organizavimas

Z. Vasilevskaja
J. Beliajeva
Grupių
pedagogai
Z. Vasilevskaja
ir dailės būrelio
mokytoja T.
Janovič

12 mėn.

B. Šikšnienė
Z. Vasilevskaja

Vilniaus miesto
ikimokyklinių įstaigų
pedagogai, vaikai,
tėvai

01-15

B. Šikšnienė
Z. Vasilevskaja

Gr. ,,Saulėgrąža“,
,,Meškučiai“ vaikai ir
pedagogai

J. Beliajeva

Vaikai ir pedagogai

,,Muzika mūsų rankomis“
Žiemos žaidimai lauke

Muzikinė pramoga vaikams
pramoga – koncertas
,,Atsisveikinimas su Kalėdine
eglute“

Darželio grupių
vaikai

01-24

Z. Vasilevskaja
L. Burkovskaya

Švenčiame Vilniaus gimtadienį

01-25

Z. Vasilevskaja

Darželio grupių
pedagogai, vaikai

Praktinės konferencijos
organizavimas Vilniaus miesto
ikimokyklinio ugdymo
pedagogams, bendradarbiaujant
su doc. Dr. S. Burvyte

01-28

B. Šikšnienė
Z. Vasilevskaja

Vilniaus miesto
ikimokyklinių
ugdymo pedagogai ir
kiti specialistai

02-04

B. Šikšnienė
Z. Vasilevskaja

Darželio grupių
pedagogai, vaikai

,,STEAM ir kitų inovatyvių veiklų
įgyvendinimas ikimokykliniame ir
priešmokykliniame ugdyme“

Renginių plano pristatymas ir
įgyvendinimo aptarimas
,,Vasaris - sveikatingumo mėnuo“

Akcija

L. Rudolytė

02-05

,,Gripui NE“

B. Šikšnienė
Z. Vasilevskaja

Darželio grupių
pedagogai, vaikai

L. Rudolytė
Stendinės konsultacijos tėvams

02

,,Laikysenos problemos“

B. Šikšnienė
Z. Vasilevskaja

Darželio
bendruomenė

pedagogai

,,Traumos – ar joms galima
pasiruošti?“
,,Kaip kalba mūsų vaikai“
Piešinių paroda skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai

02-(04-08)

T. Janovič
Z.Vasilevskaja

Darželio grupių
pedagogai, vaikai

,,Atvirukas Lietuvai 2019“
Dalyvavimas Respublikinėje
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo kūrybinių darbų
parodoje
,,Vaikystės lėlė“

02-11

B. Šikšnienė
Z. Vasilevskaja

Darželio grupių
vaikai ir pedagogai:
I. Požarickaja
I. Telego
M. Osipovič
J. Osipova
N. Rubcova

Akcija
,,Globojame paukštelius“

02 mėn.

Z. Vasilevskaja

Darželio grupių
pedagogai, vaikai

Sveikatiados debatai

02-10

Z. Vasilevskaja

Darželio grupių
pedagogai, vaikai

02 mėn.

Z. Vasilevskaja
B. Šikšnienė

Darželio grupių
pedagogai, vaikai

Įgyvendinant bendrą projektą kartu
su Vilniaus l/d ,,Varpelis“
„Judrieji žaidimai ir jų įtaka
vaikui“
organizuotos abiejų darželių
bendros žaidynės

02-13

Z. Vasilevskaja
L. Rudolytė

Grupės ,,Ežiukai“
vaikai ir pedagogai

Edukacinis koncertas
,,Daugiatautė Lietuva“ skirtas
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
– vasario 16 paminėti

02-14

Darželio grupių
pedagogai, vaikai

Piešinių paroda
Skirta vasario 16 d. paminėti
,,Aš myliu Lietuvą“

02-18

Z. Vasilevskaja
VšĮ ,,Liaudies
instrumentų
studija“
Z. Vasilevskaja
T. Janovič

Užgavėnių šventė darželyje

02-25

Z. Vasilevskaja
J. Beliajeva

Darželio grupių
pedagogai, vaikai

Dalyvavimas orkestrų festivalyje
,,Vilniaus mažieji muzikantai –
2020”

02-26

J. Beliajeva

Gr. ,,Meškučiai“
vaikai ir pedagogai

Stendinis foto projektas

03-01

Z. Vasilevskaja

Darželio grupių
pedagogai, vaikai

03-04

B. Šikšnienė
Z. Vasilevskaja
L. Rudolytė

Darželio grupių
pedagogai, vaikai,
tėvai

,,Sveikuolių viktorinos“
Akcija
,,Sodink ir augink“

Darželio grupių
pedagogai, vaikai

,,Aš mamytės padėjėjas“
Viktorina
,,Ištiesk draugui ranką“
Prevencinis darbas su vaikais

03 -09

B. Šikšnienė
Z. Vasilevskaja

Darželio grupių
pedagogai, vaikai,
tėvai

Darbas nuotoliniu būdu

03-16 iki
05-15

B. Šikšnienė

Darželio grupių
pedagogai, vaikai,
tėvai

Nuotolinis metodinis pranešimas
pedagogams

04-02

J. Beliajeva
Zh. Tseika

Darželio pedagogai

Dalyvavimas tarptautiniame
ikimokyklinių įstaigų rankdarbių
konkurse
,,Mano šalies nacionalinis
paukštis“

04-03

Z. Vasilevskaja
Organizatorius
Vilniaus l/d
,,Vieversys“

Dalyvavimas Respublikiniame
projekte

04-08

Z. Vasilevskaja
Organizatorius
Kauno l/d
,,Aviliukas“

Nuo 04-23

B. Šikšnienė
Z. Vasilevskaja

Darželio grupių
pedagogai, vaikai,
tėvai
laimėtojai grupės
,,Varpelis“
bendruomenė
Darželio grupių
pedagogai, vaikai,
tėvai
laimėtojai grupės
,,Laivelis“
bendruomenė
L/d ,,Sveikuolis“
pedagogai ir vaikai
meninio ugdymo
pedagogė

Eilėraščių apie Lietuvą
konkursas
,, Lietuva, gėlele žydėki“

,,Inovacijų taikymas
ikimokykliniame ugdyme“

,,Vabalai - mano draugai“

Dalyvavimas Respublikinėje
akcijoje
,,Kūrybinė STEAM savaitė“

Dalyvavimas Vilniaus miesto
savivaldybės organizuojamų atvirų
techninių kūrybinių dirbtuvių
projekte ,,Žaidžiame STEAM“
bendradarbiaujant su VšĮ ,,Vaikų
ugdymas“ direktore/lektore ir VDU
Švietimo akademijos doc. Dr.
Sigita Burvyte

Organizatorius
Vilniaus l/d
,,Mažylis“
04-01
10-31

B. Šikšnienė

J. Beliajeva
Darželio grupių
pedagogai, vaikai,
tėvai, socialiniai
partneriai

Balandžio

23-ioji

04-23

Pasaulinė knygos diena

B. Šikšnienė
Z. Vasilevskaja

L/d „Sveikuolis“
bendruomenė,
pedagogai ir vaikai

Z. Vasilevskaja

Projekto dalyviai

B. Šikšninė

M. Puchalskaja
L. Račkovskaja

Skaitome knygeles, siūlome
draugams
Savo rankomis pagamintų knygų
nuotolinė paroda
Daržo sodinimas

05-18

(svogūnai, petražolės, salotos,
ridikėliai, gėlės)
Moliūgų sodinimas

N. Rubcova

Vaistinių žolelių sodinimas
Išleistuvių šventės

06-18,19

B. Šikšnienė
J. Beliajeva

Tarptautinės vaikų gynimo
dienos minėjimas

06-01

B. Šikšnienė
L. Rudolytė

Sporto šventė kiekvienai grupei
atskirai darželio kieme

Gr. ,,Saulėgrąža“ ir
,,Meškučiai“
pedagogai, vaikai,
tėvai
Grupių vaikai ir
pedagogai

J. Beliajeva

,,Sveika vasara“
Tyrinėjimų ir atradimų savaitė
,,Žaidžiame STEAM“

06-(22-30)

B. Šikšnienė

L/d „Sveikuolis“
vaikai ir pedagogai

Grupių projektai:
Veikla grupėse
Grupė ,,Bitutė“ 2-3 metų amžiaus vaikai
,,Sveikas, mažyli“

Grupė ,,Drugeliai“ 2-3 metų amžiaus vaikai
,,Draugaukime“

Grupė ,,Laivelis“ 3-4 metų amžiaus vaikai
,,Pasakų pasaulyje“

Grupė ,,Varpelis“ 3-4 metų amžiaus vaikai
,,Žaisdami pažįstame“

Grupė ,,Saulutė“ 3-4 metų amžiaus vaikai
,,Stebuklingas takelis“

Grupė ,,Nykštukai“ 3-4 metų amžiaus vaikai
,,Piršteliai padeda kalbėti“

Grupė ,,Žvaigždutės“ 4-5 metų amžiaus vaikai
,,Stebuklingas smėlis“

Grupė ,,Boružėlė“ 4-5 metų amžiaus vaikai
,,Pasakų teatras“

Grupė ,,Ežiukai“ 5-6 metų amžiaus vaikai
,,Rankytės pasaką paseks“

Grupė ,,Gintarėlis“ 5-6 metų amžiaus vaikai
,,Kelionė į STEAM planetą“

Grupė ,,Saulėgrąža“ 5-7 metų amžiaus vaikai
,,Viskas apie knygą“

Grupė ,,Meškučiai“ 5-7 metų amžiaus vaikai
,,Mažieji STEAM kūrėjai“

