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1. Projekto pavadinimas: Summer sport (Vasaros sportas) 

2. Programa/projektas: eTwinning 

3. Projektą koordinavusi institucija:  Kavoliškio mokykla-darželis 

4. Projekto koordinatorius:  Ala Krasauskienė 

5. Bendra informacija apie projektą.  

Šio projekto tikslas - judėjimas, grynas oras, anglų kalbos įgūdžių tobulinimas, IKT ir puikiai praleistas 

laikas.  Pradinukai daugiausia savo laisvo laiko praleidžia uždaroje patalpoje, todėl ir kilo mintis sukurti 

šį projektą, kuris paskatintų juos pajudėti pristatant įvairias vasaros veiklas, žaidimus. Viso projekto 

metu mokiniai buvo skatinami ir motyvuojami kuo daugiau laiko praleisti gryname ore. O norėdami 

juos sudominti pasitelkėme naujas IKT programėlės, kurių jie galėjo išmokti vykdant šį projektą. Taip 

pat motyvuojant vaikus, buvo pažadėta, kad įpusėjus projektui susisiekime su projekto partneriais 

Skype programa ir aptarsime rezultatus. Projekto sukurtus filmukus sugalvojome pristatyti užsienio 

kalba, kad mokiniai įgautų daugiau raštingumo įgūdžių.   

 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. Viso projekto metu mokiniai naudojo 

mobiliuosius telefoną, fotoaparatą, video kamerą, planšetinį kompiuterį, kuriais darė nuotraukas ir 

filmavo. Visada atsirasdavo savanoris, kuris nufilmuodavo ar nufotografuodavo vykdomas sportines 

veiklas. Vėliau jie išmoko nuotraukas ar vaizdo medžiagą perkelti į kompiuterį, atrinkti bei redaguoti, 

parinkti tinkamą programą, atsiųsti muziką, sukurti filmuką ar nuotraukų koliažą. Visa sukurta vaizdo 

medžiaga buvo aprašoma anglų kalba. 

 

7. Projekto rezultatai. Projekto rezultatai pasiekti: vasaros sporto šakos pristatytos, daug laiko praleista 

gryname ore, išmokta naudotis Picaso programa, kuriant filmukus ir nuotraukų koliažus. Mokiniai  

išmoko informaciją perkelti į Youtube, atsisiųsti muziką, koreguoti nuotraukas, naudotis Windows 

įrankiais, vertėju ir t.t.   

 

8. Projekto sklaida.  Viso projekto metu visa sukurta vaikų medžiaga buvo talpinama į Kavoliškio 

mokyklos-darželio svetainę, Facebooką ir Youtube. Projektas ir projekto rezultatai buvo aptarti 

Kavoliškio mokyklos-darželio mokytojų metodiniame posėdyje ir mokyklos bendruomenėje, Rokiškio 

rajono anglų kalbos mokytojų metodiniame susitikime. Projekto veikla pristatyta Turkijoje dalyvautame 

seminare Bilateral Contact Seminar - Lithuania and Turkey ir eTwinning webinare "ETWINNING 

PROGRAMA UGDYMUI".  

 

9. Projekto tęstinumas. Šį projektą galima pritaikyti pristatant žiemos žaidimus, sportines veiklas. 

Projekto metu išmoktas programėles galima sėkmingai naudoti vykdant įvairias projektines mokykloje 

ir už jos ribų, pamokų metu bei kasdieninėje veikloje. Galima rengti metodinius susitikimus su 

mokytojais ir mokyti juos panaudoti naujas IKT programas ugdymo programoje.    

 

10. Nuorodos į projekto rezultatus  

Projekto Summer sport metu sukurta vaizdo medžiaga: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Q9p5sLcr5tY    

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=EushTX7qNmE  

https://www.youtube.com/watch?v=Q9p5sLcr5tY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=EushTX7qNmE


 https://www.youtube.com/watch?v=1ha2G5P00xk  

 https://www.youtube.com/watch?v=OYkg5vUHRuI  

 Nuotraukų koliažai: https://twinspace.etwinning.net/7895/home  
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