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Projekto trumpas aprašymas – laukiami rezultatai 
 

Plokščiapėdystė – vienas iš dažniausiai pasitaikančių vaikų judesio ir padėties 
sutrikimų. Tai yra ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų problema. Šiame 
amžiaus tarpsnyje ypač intensyviai auga ir vystosi judamasis aparatas, formuojasi atskiros jo dalys, 
todėl labai svarbu plokščiapėdystės profilaktiką pradėti kuo anksčiau. Siekiant, kad įgimtos ar 
įgytos deformacijos neprogresuotų, reikia kuo anksčiau jas diagnozuoti.  Būtina, pasitelkent 
auklėtoju bei tėvu pagalbą, sudaryti sąlygas vaikų plokščiapėdystės prevencijai ir korekcijai. 

Projekto įgyvendinimo metu, bus  teikiama profilaktinė-korekcinė pagalba vaikams, 
tėvai ir pedagogai igis žinių,kaip galima padėti vaikui. Projektas padės sumažinti plokščiapėdžių 
vaikų skaičių 
 
Tikslas: Stiprinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pėdų ir blauzdų raumenis. 
 
Uždaviniai:  
1. Darželije ir namuose sudaryti vaiko plokščiapėdystės profilaktikai palankią aplinką. 
2. Keisti tėvų požiūrį į savo vaiko sveikatą.  
3. Tėvams suteikti reikalingą įvairiapusę darželio paramą (suteikti informacijos kur ieškoti 
specialisto pagalbos, ieškoti informacijos , suteikti žinių apie profilaktinius-korekcinius pratimus.)  
4. Vykdyti korekcinius užsiemimus.  

 
 
Dalyvauja:  
Maišiagalos vaikų l/d auklėtiniai – priešmokyklinio amžiaus vaikai (2-3 metai); ikimokyklinio 
amžiaus vaikai (4-6 metai) 
 
Vieta: 
Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio mastu 
 
Lėšos 
 
Iš to darželio lėšos 
 
Partneriai 
 
Numatoma projekto trukmė: 2014-2015 M. M., eigoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKTO PRIEMONIŲ ATLIKIMO PLANAS 
 

EI. 

NR. 

PRIEMONĖS 

PAVADINIMAS 

ĮGYVENDINIMO 
VIETA 

 

DALYVIAI ĮGYVENDINIMO 
LAIKAS 

PRIEMONIŲ 

VERTINIMO 

KRITERIJAI 

ATSAKINGI 
ASMENYS 

1.  „Linksmosios 
pėdutės“- 
profilaktiniai 
korekciniai 
užsiemimai 

Vilniaus r. 
Maišiagalos vaikų 
lopšelis-darželis.  

Maišiagalos 
vaikų lopšelio-
darželio 
ugdytiniai: 
Gr. Nykštukai-
21 vaikas; 
Gr. Drūgeliai-
21 vaikas; 
Gr. Boružėlės-
17 vaikų; 
Gr. 
Paukšteliai-17 
vaikų. 

Judesio 
korekcijos 
užsiemimo 
metų 

Foto 
medžiaga 

Choreografė 
Viktorija 
Piatkova, 
grupių 
auklėtojos 
(pagal darbo 
grafiką) 

2. Vaikų linksmas 
pėdų tyrimas 
dėl 
plokščiapėdyst
ės nustatymo 
„Spolvotos 
pėdutės“. 

Vilniaus r. 
Maišiagalos vaikų 
lopšelis-darželis. 

Maišiagalos 
vaikų lopšelio-
darželio 
ugdytiniai: 
Gr. Nykštukai-
21 vaikas; 
Gr. Drūgeliai-
21 vaikas; 
Gr. Boružėlės-
17 vaikų; 
Gr. 
Paukšteliai-17 
vaikų. 

2014 spalis, 
judesio 
korekijos 
užsiemimų 
metų 

Tyrimo 
rezultatų 
paroda. 

Choreografė 
Viktorija 
Piatkova, 
grupių 
auklėtojos 
(pagal darbo 
grafiką) 

3. „Sagučių 
kilimėlis“ -
plokščiapėdyst
ės takelių 
gaminimas 

Takelius gamina 
auklėtinių tėvai 

Numatomas 
takelių 
skaičius-apie 
100 vnt. 

2014 spalis-
lapkritis-
gruodis 

Foto 
medžiaga. 

 

4. „Sagučių 
kilimėlis“-
praktinis 
užsiemimas 
paroda. 

Vilniaus r. 
Maišiagalos vaikų 
lopšelis-darželis. 

Maišiagalos 
vaikų lopšelio-
darželio 
ugdytiniai: 
Gr. Nykštukai-
21 vaikas; 
Gr. Drūgeliai-
21 vaikas; 
Gr. Boružėlės-
17 vaikų; 
Gr. 
Paukšteliai-17 
vaikų. 

2015 vasaris Foto 
medžiaga. 

Choreografė 
Viktorija 
Piatkova 

5. Pramoga 
vaikams 
“Žengiu, 
jaučiu, 

Vilniaus r. 
Maišiagalos vaikų 
lopšelis-darželis.  
Pasivaikščiojimai 

Maišiagalos 
vaikų lopšelio-
darželio 
ugdytiniai: 

2015 gegužė-
birželis. Judesio 
korekcijos 
užsiemimo 

Foto, video 
medžiaga 

Choreografė 
Viktorija 
Piatkova, 
grupių 



patiriu…”. darželio kieme 
įvairiais pavyršiais. 

Gr. Nykštukai-
21 vaikas; 
Gr. Drūgeliai-
21 vaikas; 
Gr. Boružėlės-
17 vaikų; 
Gr. 
Paukšteliai-17 
vaikų. 

metu auklėtojos 
(pagal darbo 
grafiką) 

6. Praktinė veikla 
tėvams 
“Linksmosios 
pėdutės”.   

Vilniaus r. 
Maišiagalos vaikų 
lopšelis-darželis.  
Aktų salė 

Auklėtinių 
tėvai – apie 30 
tėvų 

2015 kovas Foto, video 
medžiaga 

Choreografė 
Viktorija 
Piatkova 

 
 
 
 
 
 


