
Tarpinis STEAM tiriamųjų ir inžinerinių projektų pristatymas
2023-01-04

1c klasės Steam projektas
„Sporto šakos – nuo žemės ant sienos. Futbolas.“

Tikslas: Sukurti sporto šakos erdvinę figūrą panaudojant plastiko atliekas (spalvotus 
kamštelius).

Projekto vadovės Neringa Kirkliauskienė, pradinių klasių mokytoja,
Dovilė Narkunienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė



Projekto uždaviniai:

1. Atlikdami apklausą „Populiariausios sporto šakos tarp pirmokų“ , analizuos, darys 
išvadas, mokysis bendrauti, bendradarbiauti.

2. Praktiškai susipažins su populiariausiomis sporto šakomis.

3. Rūšiuodami atliekas, rinks plastikinius kamštelius, susipažins su plastiko atliekų 
panaudojimo galimybėmis.

4. Kurs populiariausios sporto šakos erdvinę figūrą.



Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Data

1. Kas yra STEAM projektas? Projekto pristatymas vaikams ir tėvams. 

Bendradarbiavimo galimybės.

Rugsėjo mėn.

2. Apklausa „Populiariausios sporto šakos tarp pirmokų“, apklausos 

rezultatų analizė.

Rugsėjo – spalio mėn

3. Sporto šakų pristatymas. Rugsėjo – spalio mėn

4. Logotipo kūrimas. Spalio mėn.

5. Atliekų rūšiavimas, jo svarba. Praktinis užsiėmimas. Spalio mėn. 

7. Plastikinių kamštelių rinkimas. Spalio – kovo mėn.

8. Praktiniai sporto užsiėmimai. Lapkričio – kovo mėn.

9. Kūrybiniai darbai ir kitos veiklos. Lapkričio – kovo mėn.

10. Populiariausios sporto šakos treniruočių, varžybų stebėjimas. Lapkričio – balandžio mėn.

11. Erdvinės figūros kūrimas. Balandžio mėn.

12. Projekto veiklų viešinimas. Projekto įgyvendinimo metu.

13. Darbų apibendrinimas, refleksija. Projekto pristatymas. Gegužės mėn.

„Sporto šakos – nuo žemės ant sienos. Futbolas.“
Veiklų planas



• Mokiniai susipažino su projekto tema, aptarė galimas STEAM veiklas.

• Dalinosi patirtimi kokias sporto šakas žino. Enciklopedijose, žinynuose 
ieškojo informacijos kokios dar yra sporto šakos. 

• Aptarė kokius sporto būrelius lanko / norėtų lankyti. 

• Sugalvojo klausimus apklausai „Populiariausios sporto šakos tarp 
pirmokų“.  Atliko apklausą 1a ir 1b klasėse. Išanalizavę rezultatus 
išsiaiškino, kad futbolas tarp pirmokų populiariausia sporto šaka.

• Piešė logotipą, išrinko labiausiai temą atitinkantį logotipą.

Kas nuveikta:

Jonas Šlapkauskas, 1c kl.



• Kūrė projekto veiklų plakatą. Projektas buvo pristatytas tėvams. Aptartos 
veiklos, bendradarbiavimo galimybės ir tėvų pagalba organizuojant 
išvykas į Atliekų perdirbimo įmonę, Sporto rūmus, renkant plastikinius 
kamštelius ir pan.)

• Žiūrėjo meninius filmus apie plastiko žalą gyvūnams, gamtai. Dalinosi 
patirtimi apie atliekų rūšiavimą, tvarumą, kaip kiekvienas gali prisidėti 
prie gamtos išsaugojimo. Žaisdami interaktyvius žaidimus mokėsi rūšiuoti 
atliekas.

• Susipažino su akcija „Kamštelių vajus“, renka plastikinius kamštelius, 
kuriuos panaudos kūrybiniam darbui. 

Kas nuveikta:



Šeimos įtraukimas 

• Su šeima stebėjo krepšinio varžybas Sporto rūmuose.
• Stebėjo Futbolo čempionato varžybas.



Buvo planuota...

•Edukacija „Atliekų rūšiavimas, jo svarba“ UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centre .
•Fizinio ugdymo pamokos su profesionaliu futbolo treneriu.

Veiklos neįvyko dėl didelio mokinių sergamumo 
lapkričio – gruodžio mėn.

Veiklos perkeliamos į sausio mėnesį.


