
Paraiška Nr. 12 

1. Projekto pavadinimas: ONE MORE STEP 

2. Programa/projektas: eTwinning 

3. Projektą koordinavusi institucija:  Lopšelis-darželis „Varpelis" Rokiškis 

4. Projekto koordinatorius:  Albina Kasparienė 

5. Bendra informacija apie projektą. Projekte  „Dar vienas žingsnis“ („One More Step“), buvo paliesta 

aktuali tema, nukreipta į pageidaujamo elgesio ir teisingų gyvensenos įpročių formavimą. Kaip projekto 

rezultatas buvo sukurtas plakatas ir filmukas 10 patarimų/žingsnių sveikos gyvensenos link. Atkreiptas 

dėmesys į subalansuotą mitybą bei reguliarų fizinį aktyvumą didinant vaikų žinių lygį apie kovą su 

nutukimu. Vaikai keliavo į žygį, gamino sveikuoliškas salotas, pristatė aktyvią veiklą lauko 

sveikatingumo komplekse.                                                                                                                                                

 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. Talpinama medžiaga į TWINSPACE erdvę, buvo 

atlikta internetinėmis programomis Kizoa ir My Stupeflix Video.Šių programų pagalba buvo sukurti 

plakatai 10-sveikatos patarimų,plakatas supažindinantis partnerius su mūsų šalimi, Rokiškio miestu, 

darželiu.Vaikai interaktyvioje lentoje galėjo susipažinti su projekto partnerių veikla.Vyko bendravimas 

be sienų. 

 

7. Projekto rezultatai.  

Mūsų vaikams sudarytos galimybės  įgyti fizinį aktyvumą, fizinio aktyvumo įpročius, pagerinti ir plėsti. 

Tinkama ir subalansuota mityba, fizinis aktyvumas, naudoti efektyviai vaizdo, žiniasklaidos priemones 

siekiant informuoti mūsų mokinius  apie nutukimo problemas ir kitus su tuo susijusius veiksmus. 

Mokinys gali atskirti kultūrinius skirtumus. Atrasti santykius tarp gyvenimo būdo ir socialinės plėtros.  

Technologijų įgūdžiai. Renginiai ir edukaciniai užsiėmimai, padeda sukurti daugialypę terpę ir platesnes 

galimybes, internetinį puslapį, taip  įgyjant įgūdžius  naudoti įrankius. 

 

8. Projekto sklaida.   

Buvo patalpintas straipsnis Rokiškio „Sirenos laikraštyje", darželio foje buvo eTwinning stendas kuriame 

buvo skelbiama projekto veikla, parašytas straipsnis darželio internetinėje svetainėje, feisbuke sukurtas 

projekto puslapis. 

 

9. Projekto tęstinumas.   

Vaikai galės toliau laikytis ir taikyti gyvenime įgytus sveikos gyvensenos gūdžius įgytus projekto metu. 

Bus atsakingi už savo sveikatą ir gerovę. Skatinami asmenys įgyti tinkamus įpročius ir subalansuotą 

mitybą bei  reguliarų fizinį aktyvumą didinant vaikų ir visuomenės žinių lygį apie kovą su nutukimu. 

 

10. Nuorodos į projekto rezultatus  

https://www.youtube.com/watch?v=JYY4wzWWwcM  

https://www.youtube.com/watch?v=6NbRjwc6sdk  

https://www.youtube.com/watch?v=raUjQv6DelY  

https://www.youtube.com/watch?v=IGstAbn16zc  

https://www.youtube.com/watch?v=85hQ0pWSkFo  

https://www.youtube.com/watch?v=7VRCCkei0V8  

https://www.youtube.com/watch?v=LXz4Dz69Vi8  
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https://www.youtube.com/watch?v=eVUbwCVa8lw  

https://www.youtube.com/watch?v=K3iOhZ6dWuE  

https://www.youtube.com/watch?v=VAISJSaj-4Y  

https://www.youtube.com/watch?v=Qu6MSU63i2o  

https://www.youtube.com/watch?v=cEiGpJvvADY  

https://www.youtube.com/watch?v=XF3FhPhqq2M  
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