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Projekto trumpas aprašymas – laukiami rezultatai 

 

Šiuolaikinės šeimos paskęsta kasdienybėje, savo bėdose ir problemose.Vaikų ir tėvų tarpusavio 

santykiai – šeimos pamatas, bet kartais nerandam laiko paprastam pokalbiui.Šio projektų 
siekiama paskatinti tėvelius praleisti laiką kartų su sąvo vaikais, atsipūsti, pažinti vienas kitą, 

pabuti drauge. 
„Judesio laboratorijoje“ organizuosiu bendrus tėvų ir vaikų šokio-judesio užsiėmimus, kurių 
metu vaikai ir tėvai tikslingai praleis laiką, pabus draugę, įgys naujos patirties.  

Bus panaudotos skirtingos šokio technikos. Pratimai yra įvairaus intensyvumo bei sudėtingumo, 
jie atliekami skirtingu ritmu. Užsiėmimų metu ugdomas lankstumas, raumenų jėga ir 

ištvermingumas, pusiausvyra,  koordinacija. Fizinis ugdymas gerina protinę brandą. Vaiko 
dalyvavimas grupiniuose judesio užsiėmimuose skatina jį mąstyti. Be to, fizinė veikla yra 
glaudžiai susijusi su tokiais intelektualiais veiksniais kaip proto budrumas ir susikaupimas, kas 

yra svarbu ne tik vaikams bet ir jų tėveliams.  
 

Kūrybinis šokis praplės tėvų ir vaikų žodyną, pagerins ilgalaikę ir trumpalaikę atmintį, suteiks 
pasirinkimo laisvę. O visą užsiėmimų ciklą vainikuos bendras šokis! 
 

Tikslai 

 

1. Skatinti nuolatinį tėvų dalyvavimą vaiko ugdymo procese.  
2. Efektyvinti darželio ir šeimos partnerystę, inicijuojant bei organizuojant įvairią tikslingą 

veiklą. 

 
Uţdaviniai 

1. Skatinti vaikų ir tėvų fizinį aktyvumą. 
2. Stiprinti nugaros ir kaklo raumenis bei lavinti taisyklingą laikyseną. 
3. Lavinti viso kūno fizines galimybes.  

4. Supažindinti vaikus ir tėvus su skirtingais mankštos būdais bei šokio technikomis. 
5. Išmokti bendrą tėvų ir vaikų šokį.  

 
 
 

 
 

 
 
Dalyviai: 8-10 tėvai kartu su savo vaikais.  

Vieta: Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio aktų salė.  
Lėšos:  

 
Numatoma projekto trukmė:2015–2016 M. M. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

PROJEKTO PRIEMONIŲ ATLIKIMO PLANAS 

 

EIL. 

NR. 

PRIEMONĖS  

PAVADINIMAS  

 

ĮGYVENDI-

NIMO 

VIETA 
 

DALYVIAI 
ĮGYVENDINI-

MO LAIKAS  

PRIEMO-

NIŲ 

VERTINI-

MO 
KRITERI-

JAI 

ATSAKINGI 

ASMENYS  

1. „Rytų kovos 
menų mankšta“ 

Aktų salė 8-10 tėvai kartu su 
savo vaikais.  

2015.11.10 
Antradienis 
17.00 val. 

Foto, video 
medžiaga, 
aprašymas 

Neformaliojo 
švietimo 
(šokio) 
mokytoja  
V. Piatkova 

2. „Pasisveikinimo 
su saule 
mankšta“ 

Aktų salė 8-10 tėvai kartu su 
savo vaikais.  

2015.12.08 
Antradienis 
17.00 val. 

Foto, video 
medžiaga, 
aprašymas 

Neformaliojo 
švietimo 
(šokio) 
mokytoja  
V. Piatkova 

3. 
 
 
 

„Contemporary 

technikos 

apšilimas“ 

Aktų salė 8-10 tėvai kartu su 
savo vaikais.  

2016.01.12 
Antradienis 
17.00 val. 

Foto, video 
medžiaga, 
aprašymas 

Neformaliojo 
švietimo 
(šokio) 
mokytoja  
V. Piatkova 

4. 
 
 

„5 ritmų šokis“ Aktų salė 8-10 tėvai kartu su 

savo vaikais.  

2016.02.02 
Antradienis 
17.00 val. 

Foto, video 
medžiaga, 
aptarimas, 
aprašymas 

Neformaliojo 
švietimo 
(šokio) 
mokytoja  
V. Piatkova 

5. „Judesio pasaka“ Aktų salė 8-10 tėvai kartu su 
savo vaikais.  

2016.03.15 
Antradienis 
17.00 val. 

Foto, video 
medžiaga, 
aptarimas, 
aprašymas 

Neformaliojo 
švietimo 
(šokio) 
mokytoja  
V. Piatkova 

6. Šokis „Mes 

pasaulis“ 

Aktų salė 8-10 tėvai kartu su 
savo vaikais.  

2016.04.05 
Antradienis 
17.00 val. 

Foto, video 
medžiaga, 
straipsnis 

Neformaliojo 
švietimo 
(šokio) 
mokytoja  
V. Piatkova 

7.  Projekto 
apipavidalinimas 
– video klipas 
„Mes – pasaulis“ 

 8-10 tėvai kartu su 
savo vaikais.  

2016.04.05-
2016.04.26 

Video 
klipas 

Neformaliojo 
švietimo 
(šokio) 
mokytoja  
V. Piatkova 

8.  Projekto 
apibendrinimas.  

 Rajono 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai, 
bei neformaliojo 
švietimo (šokio) ir 

 Praneši-
mas apie 
taikytus 
metodus ir 
projekto 
video 

Neformaliojo 
švietimo 
(šokio) 
mokytoja  
V. Piatkova 



meninio ugdymo 
mokytojai. 

medžiagos 
prezenta-
cija 

 


