
RAJONINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ PROJEKTAS  „STEAM. SKRENDA, PLAUKIA AR VAŽIUOJA?“   

 Vaikai yra smalsūs, nuolat besimokantys, turintys natūralų poreikį tyrinėti ir kurti. Ar vaikai 

susidomės aplinkui juos vykstančiais procesais, ar taps to proceso dalimi priklauso nuo 

pedagogo pastangų ir gebėjimo sudominti vaikus naujomis veiklos formomis, būdais, 

metodais bei priemonėmis. Tam pasitarnauti gali STEAM ugdymas – integralus, į 

kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis 

vaikų gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste. 

STEAM idėjos svarbios sudarant sąlygas vaikams geriau ir giliau pažinti pasaulį, o įgūdžiai, 

formuojami STEAM veiklos metu, tampa naudingais vaiko gyvenime, suteikia pasitikėjimo 

savo jėgomis ir drąsos imtis naujų iššūkių.  

Projekto tikslas- problemų sprendimo, tyrinėjimo, konstravimo, kūrybiškumo sričių gebėjimų 

ugdymas;  

Uždaviniai: 

• Suteikti vaikams galimybę smagiai ir aktyviai praleisti laiką; 

• Ugdyti vaikų gamtosauginį suvokimą, kūrybiškumą ir kritinį mąstymą panaudojant 

netradicines priemones ir antrines žaliavas. 

Kiekviena projekte dalyvaujanti įstaiga laikotarpyje nuo 2021 m. lapkričio  15 d. iki 

2021 m. gruodžio 3 d. organizavo teminę savaitę „TRANSPORTAS- SKRENDA, 

PLAUKIA AR VAŽIUOJA?“ pedagogai atsižvelgdami į savo grupės individualumą 

parenko būdus ir metodus kaip atskleisti šią temą.  Savaitės eigoje suorganizavo ne 

mažiau tris pasirinktų transporto priemonių konstravimo veiklas. Konstravimui  naudojo 

netradicines priemones ir antrines žaliavas. Veiklas fiksavo nuotraukose, jas siuntė 

organizatoriui. 

Dėkojame dalyviams, juos artimiausiu metu pasieks padėkos. Žemiau esančiose 

nuotraukose galite pasižiūrėti, kaip nusprendusiems dalyvauti  Lazdijų rajono 

ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams pavyko įgyvendinti projekto užduotis. 

Projekto koordinatorė  Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokytoja metodininkė Jurgita Malinauskienė  

 

Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ „Bitučių“ ikimokyklinio amžiaus grupė, 4-5 m 

Mokytoja Astutė Stankevičienė  

  
 

 

 

 



Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“ „Katinukų“ ikimokyklinio amžiaus grupė, 3-4 metai. 

Mokytoja Irena Baranauskienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“  „Drugelių“  ikimokyklinio amžiaus grupė 4 - 5m.        

Mokytoja Vilma Valutkevičienė 

 

 

  

 

 



Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija Ikimokyklinio ugdymo skyrius 

priešmokyklinio ugdymo „Obuoliukų“ grupė.  Mokytoja Donata Jonuškienė  

  

  

  

 



Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Kučiūnų pagrindinio ugdymo skyrius  

Mišraus amžiaus grupė, mokytoja Rita Goberienė  

  

    

 

 

 

 

 

 

 



Lazdijų r. Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius 

„Grybukų“ Ikimokyklinio amžiaus grupė 2-3m.  

Mokytoja Aušra Lepeškienė  

  

  


