
 

Projektinė veikla 

 

Logo kinetinės mankštos, pasitelkiant personažus „Pepės ilgakojinės ir jos draugų 

sambrūzdis“ 

 

Aktualumas- problema. Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinis aktyvumas yra opi problema. Vis mažėjant 

norui vaikui judėti, susiduriama su begale sveikatos problemų, tokių kaip silpnas raumenų tonusas, 

kvėpavimo problemos, nesugebėjimas orientuotis erdvėje, nekoordinuotų judesių atlikimas ir kt. Viena iš 

FA formų yra rytinė mankšta. Ankstyvasis ir ikimokylinis amžius yra tinkamas metas pradėti formuoti 

įprotį sveikai gyventi, kas rytą atliekant rytinę mankštą. Rytinė mankšta – vienas pirmųjų dienos ritmo 

elementų. Ji „pažadina“ vaikų organizmą, suteikia jam darbingą nuotaiką, aktyvina širdies, kvėpavimo 

takų organų darbą, formuoja laikyseną, gražią eiseną. Vaikams, kurie nuolat atlieka rytinę mankštą, 

dingsta mieguistumas: jie tampa žvalūs, didėja jų darbingumas, lavėja dėmesys,  jie pratinasi sąmoningai 

siekti tikslo.  

Tikslas. Formuoti kasdieninius mankštinimosi įgūdžius nuo ankstyvojo amžiaus, pasitelkiant 

netradicinius metodus, kuriais siekiama padaryti rytinės mankštos formą įdomią ir naudingą vaikui.  

Uždaviniai.  

 Konstruktyviai bendradarbiaujant su įstaigos specialistais, pedagogais, tėvais sukurti kitonišką 

rytinės mankštos formą, kuri būtų ne tik fizinė mankšta, bet paliestų visas vaiko kompetencijas.  

 Siekti, kad vaikas sektų savo tėvų pavyzdžiu, jaustų pasididžiavimą savo tėvais. 

  Plėsti ir gilinti žinias apie sveiką gyvenseną, savikontrolę, savarankiško mankštinimosi metodiką, 

žmogaus fizinius  gebėjimus ir galimybes. 

 Lavinti vaikų kalbą naudojant smulkiosios motorikos pratimus, neuropsichologinius žaidimus. 

Metodai. Pirštukiniai žaidimai, judrieji žaidimai, muzikiniai imitaciniai žaidimai, vizualinių judesių 

atkartojimas, mankšta, mankšta poroje, neuropsichologinis metodas.  

Dalyviai. Kauno lopšelio- darželio „Želmenėlis“ 3- 7 m. ugdytiniai, ugdytinių tėveliai, mokytojos.  

Vieta ir laikotarpis. Kauno lopšelio- darželio „Želmenėlis“ įstaigos sporto salė, lauko žaidimo aikštelės 

(pagal sezoną). 2020m. Rugsėjo- 2021 m. Gegužės mėn. 



Projektinės veiklos planas  

2020 metai Savaitės dienos Atsakinga grupė, specialistas 

Rugsėjis Pirmadienis „Logo mankšta“, „Mankšta 

rate“. 

Antradienis  „Imitacinė muzikinė mankšta“ 

„Mankšta su šeima“. 

Trečiadienis „Vizualinė mankšta“,  

„Žaislų mankšta“. 

Ketvirtadienis „Mankšta su pora“. 

Penktadienis  Laisvas muzikalus judesys 

„Beždžioniukų diskoteka“. 

Visuotinė rytinė mankšta „Be mankštos nei 

dienos“. 

Meninio ugdymo mokytoja- 

metodininė Livija Žukauskienė; 

Meninio ugdymo vyresnioji 

mokytoja (muzika) Alma 

Andrašiūnienė; 

Socialinis pedagogas Laima 

Gataveckienė; 

Vyresnioji mokytoja Rasa 

Šapranavičienė 

Logopedė Viktorija Vaidelienė 

Spalis Pirmadienis „Logo mankšta“ 

Antradienis  „Imitacinė muzikinė mankšta“ 

„Mankšta su šeima“. 

Trečiadienis „Vizualinė mankšta“; 

„Žaislų mankšta“. 

Ketvirtadienis „Mankšta su pora“ 

Penktadienis  Laisvas muzikalus judesys 

„Beždžioniukų diskoteka“. 
 

  Meninio ugdymo mokytoja- 

metodininė Livija Žukauskienė; 

Meninio ugdymo vyresnioji 

mokytoja (muzika) Alma 

Andrašiūnienė; 

Socialinis pedagogas Laima 

Gataveckienė; 

Vyresnioji mokytoja Rasa 

Šapranavičienė; 

Logopedė Viktorija Vaidelienė 

Lapkritis Pirmadienis „Logo mankšta“ 

Antradienis  „Imitacinė muzikinė mankšta“ 

„Mankšta su šeima“. 

Trečiadienis „Vizualinė mankšta“; 

„Žaislų mankšta“. 

Ketvirtadienis „Mankšta su pora“ 

Penktadienis  Laisvas muzikalus judesys 

„Beždžioniukų diskoteka“. 
 

Meninio ugdymo mokytoja- 

metodininė Livija Žukauskienė; 

Meninio ugdymo vyresnioji 

mokytoja (muzika) Alma 

Andrašiūnienė; 

Socialinis pedagogas Laima 

Gataveckienė; 

 Vyresnioji mokytoja Rasa 

Šapranavičienė 

Logopedė Viktorija Vaidelienė 

Gruodis Pirmadienis „Logo mankšta“ Meninio ugdymo mokytoja- 

metodininė Livija Žukauskienė; 



Antradienis  „Imitacinė muzikinė mankšta“ 

„Mankšta su šeima“. 

Trečiadienis „Vizualinė mankšta“; 

„Žaislų mankšta“. 

Ketvirtadienis „Mankšta su pora“ 

Penktadienis  Laisvas muzikalus judesys 

„Beždžioniukų diskoteka“. 
 

Meninio ugdymo vyresnioji 

mokytoja (muzika) Alma 

Andrašiūnienė; 

Socialinis pedagogas Laima 

Gataveckienė; 

Vyresnioji mokytoja Rasa 

Šapranavičienė; 

Logopedė Viktorija Vaidelienė 

2021 metai   

Sausis Pirmadienis „Logo mankšta“ 

Antradienis  „Imitacinė muzikinė mankšta“ 

„Mankšta su šeima“. 

Trečiadienis „Vizualinė mankšta“; 

„Žaislų mankšta“. 

Ketvirtadienis „Mankšta su pora“ 

Penktadienis  Laisvas muzikalus judesys 

„Beždžioniukų diskoteka“. 
 

Meninio ugdymo mokytoja- 

metodininė Livija Žukauskienė; 

Meninio ugdymo vyresnioji 

mokytoja (muzika) Alma 

Andrašiūnienė; 

Socialinis pedagogas Laima 

Gataveckienė; 

Vyresnioji mokytoja Rasa 

Šapranavičienė; 

Logopedė Viktorija Vaidelienė 

Vasaris Pirmadienis „Logo mankšta“ 

Antradienis  „Imitacinė muzikinė mankšta“ 

„Mankšta su šeima“. 

Trečiadienis „Vizualinė mankšta“; 

„Žaislų mankšta“. 

Ketvirtadienis „Mankšta su pora“ 

Penktadienis  Laisvas muzikalus judesys 

„Beždžioniukų diskoteka“. 

Vasario 14d. skirtas renginys: Mankšta- kitaip 

„Beždžioniukų diskoteka“. 

Meninio ugdymo mokytoja- 

metodininė Livija Žukauskienė; 

Meninio ugdymo vyresnioji 

mokytoja (muzika) Alma 

Andrašiūnienė; 

Socialinis pedagogas Laima 

Gataveckienė; 

Vyresnioji mokytoja Rasa 

Šapranavičienė; 

Logopedė Viktorija Vaidelienė 

Kovas  Pirmadienis „Logo mankšta“ 

Antradienis  „Imitacinė muzikinė mankšta“ 

„Mankšta su šeima“. 

Trečiadienis „Vizualinė mankšta“; 

„Žaislų mankšta“. 

Meninio ugdymo mokytoja- 

metodininė Livija Žukauskienė; 

Meninio ugdymo vyresnioji 

mokytoja (muzika) Alma 

Andrašiūnienė; 

Socialinis pedagogas Laima 



Ketvirtadienis „Mankšta su pora“ 

Penktadienis  Laisvas muzikalus judesys 

„Beždžioniukų diskoteka“. 

Mankšta gryname ore „Sportuoju ir taisyklingai 

kvėpuoju“. 

Gataveckienė; 

Vyresnioji mokytoja Rasa 

Šapranavičienė; 

Logopedė Viktorija Vaidelienė  

Balandis Pirmadienis „Logo mankšta“ 

Antradienis  „Imitacinė muzikinė mankšta“ 

„Mankšta su šeima“. 

Trečiadienis „Vizualinė mankšta“; 

„Žaislų mankšta“. 

Ketvirtadienis „Mankšta su pora“ 

Penktadienis  Laisvas muzikalus judesys 

„Beždžioniukų diskoteka“. 

Mankšta gryname ore „Sportuoju ir taisyklingai 

kvėpuoju“. 

Meninio ugdymo mokytoja- 

metodininė Livija Žukauskienė; 

Meninio ugdymo vyresnioji 

mokytoja (muzika) Alma 

Andrašiūnienė; 

Socialinis pedagogas Laima 

Gataveckienė; 

Vyresnioji mokytoja Rasa 

Šapranavičienė; 

Logopedė Viktorija Vaidelienė 

Gegužė Pirmadienis „Logo mankšta“ 

Antradienis  „Imitacinė muzikinė mankšta“ 

„Mankšta su šeima“. 

Trečiadienis „Vizualinė mankšta“; 

„Žaislų mankšta“. 

Ketvirtadienis „Mankšta su pora“ 

Penktadienis  Laisvas muzikalus judesys 

„Beždžioniukų diskoteka“. 

Mankšta gryname ore „Sportuoju ir taisyklingai 

kvėpuoju“. 

Meninio ugdymo mokytoja- 

metodininė Livija Žukauskienė; 

Meninio ugdymo vyresnioji 

mokytoja (muzika) Alma 

Andrašiūnienė; 

Socialinis pedagogas Laima 

Gataveckienė; 

Vyresnioji mokytoja Rasa 

Šapranavičienė; 

Logopedė Viktorija Vaidelienė 

Tėvelių mankšta: 

Grupių pavadinimas Mėnesis 

„Ramunėlė“ Rugsėjis 

„Pakalnutė“ Spalis 

„Linelis“ Lapkritis 

„Aguonėlė“ Gruodis 

„Rugelis“ Sausis 

„Rūtelė“  Vasaris 

„Papartėlis“ Kovas 



„Varpelis“  Balandis 

„Dobilėlis“ Gegužė 

 

* Grupė atsakinga už savo grupės tėvelių organizavimą pravesti rytinę mankštelę.  

* Tėvelių organizuojama mankšta- antras mėnesio antradienis (Tėveliai ir grupių mokytojos). 

* Logo mankšta- pirmas mėnesio pirmadienis (Viktorija Vaidelienė). 

* Mankšta su pora- trečias mėnesio ketvirtadienis (Laima Gataveckienė). 

* Žaisliuko mankšta- ketvirtas mėnesio trečiadienis (Rasa Šapranavičienė). 

*Pirštukiniai žaidimai- pirmas mėnesio trečiadienis (Alma Andrašiūnienė). 

 

Nuostatus parengė neformaliojo ugdymo mokytoja- metodininkė Livija Žukauskienė.  

 


