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TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:

bendradarbiaujant įstaigos logopedui ir grupės 

pedagogams ugdyti vaikų sakytinės ir rašytinės kalbos 

gebėjimus bei įgūdžius pagal amžiui būdingus kalbinius 

ypatumus;

veiklose skatinti vaikų kalbinį aktyvumą, atkreipiant dėmesį 

į kalbėjimą, įtvirtinant taisyklingo kalbėjimo gebėjimus ir 

įgūdžius;

skatinti pažinti raides, žaidžiant kalbos žaidimus;

turtinti vaikų žodyną vaizdingais posakiais, patarlėmis, 

mįslėmis.



PROJEKTO DALYVIAI: Klaipėdos „VARPELIO“ 

mokyklos-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių vaikai.

PROJEKTO METODAI:

pokalbiai,

 teminiai skaitymai,

 kūrybinių darbų parodėlės,

eilėraščių deklamavimas draugams, 

 vaidinimai,

pasakų kūrimas ir sekimas draugams,

didaktiniai žaidimai,

 išvykos į biblioteką.



PROJEKTO TEMOS:

MENU MĮSLĘ KETURGYSLĘ. ŽIEMA.

 TAU, GIMTINE, GRAŽIAUSIOS EILĖS.

 ČYRU VYRU  PAVASARIS. PAUKŠČIŲ BALSŲ 
PAMĖGDŽIOJIMŲ KETUREILIAI.

 GREITAKALBĘ PAKARTOK, GREITAI GREITAI NESUSTOK!

 IŠSISKAIČIUOKIME…

 PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI

 VAIZDINGI POSAKIAI

 LINKSMIEJI DIALOGAI

 KALĖDINIAI SKAITYMAI. PASAKOS BE GALO.



TEMOS SIŪLOMOS VEIKLOS DATA

1. Menu mįslę keturgyslę. Žiema Mokosi užminti ir įminti mįslę. Mįslių 

iliustracijų parodėlė galerijose.

Vasaris

2. Tau, gimtine, gražiausios eilės. Mokosi mintinai deklamuoti eilėraštį

apie Lietuvą. Grupėje išrenka

išraiškingiausiai eilėraštį

deklamuojantį vaiką.

Kovas

3. Čyru vyru 

pavasaris. Paukščių balsų

pamėgdžiojimų ketureiliai.

Klausosi paukščių balsų garso įrašų.

Mokosi įvairių paukščių balsų

pamėgdžiojimo ketureilių.

Balandis

4. Greitakalbę pakartok, greitai greitai

nesustok!

Mokosi greitai ir taisyklingai pasakyti

greitakalbę. Pasirinktą greitakalbę

iliustruoja.

Gegužė

5. Seku pasaką be galo Mokosi sekti 2-3 pasakas be galo. 

Išrenkamas geriausias pasakorius.

Birželis

6. Išsiskaičiuokime… Išmoksta 3-4 skaičiuotes, Ryto rato

metu mokinasi išsiskaičiuoti.

Rugsėjis

7. Patarlės ir priežodžiai Išmoksta 3-4 patarles bei kelis

priežodžius.

Spalis

8. Vaizdingi posakiai Išmoksta kelis vaizdingus posakius,

praturtina jais savo kalbą.

Lapkritis

9. Linksmieji dialogai Vaikai išmoksta poroje papasakoti

linksmą įvykį. Suvaidina situaciją.

Gruodis



VASARIO MĖNESIO TEMA:
„MENU MĮSLĘ KETURGYSLĘ“.

ŽIEMA

Visų grupių vaikams pagal amžių siūlome išmokti po 3-5 mįsles apie žiemą:

 BE KOJŲ, BE SPARNŲ Į MEDĮ ĮSKRIDO. (SNIEGAS)

 MEDŽIO GALVA, SIDABRO PLAUKAI. (ŠERKŠNAS)

 PENKI VARTAI, VIENOS DURYS. (PIRŠTINĖ)

 BE KOJŲ, BE RANKŲ VARTUS ATKELIA. (VĖJAS)

 BALTRA DROBĖ VISĄ ŽEMĘ UŽGOBĖ. (SNIEGO PRISNIGO)

Ryto rato metu supažindinkite vaikus su mažosios liaudies tautosakos elementu –mįsle. 
Aptarkite mįslių reikšmes, mokykitės užminti ir įminti mįsles. Labiausiai patikusią mįslę 
iliustruokite (piešiant, aplikuojant, lipdant). 

Gražiausiais kūrybiniais darbeliais pasidžiaugsime parodėlėje kovo 1 d.

Projekto kūrybinė grupė



PIEŠINIŲ PARODA
„MENU MĮSLĘ KETURGYSLĘ“



KŪRYBINIS ŽAIDIMAS, ĮTVIRTINANTIS GARSŲ 
PAŽINIMĄ IR ATVAIZDAVIMĄ.

VAIKAI SAVO KŪNAIS VAIZDUOJA „N“ RAIDĘ



MOKOMĖS RAŠYTI
UŽDUOTIS: ĮRAŠYK PRALEISTĄ RAIDĘ



KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA
„TAU IR MAN, MUMS VISIEMS -

SVARBIAUSI ŽODŽIAI
(2021-02-16)





KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  IMANUELIO 
KANTO BIBLIOTEKOS MIŠKO BIBLIOTEKOJE „ŽINIUKŲ“ 

GRUPĖS VAIKAI  VAIDINO PASAKĄ „DANGUS GRIŪVA“
(2021-09-15)



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  IMANUELIO KANTO 
BIBLIOTEKOS VAIKŲ IR JAUNIMO SKYRIUJE KARTU SU PEPE 

ILGAKOJINE „GUDRUČIŲ“ GRUPĖS VAIKAI ŽAIDŽIA IR 
KURIA MONSTRIUKĄ (2021-10-28)



„ŠNEKUČIŲ“ GRUPĖS VAIKAI VAIDINO PASAKĄ 
„DANGUS GRIŪVA“

(2021-11-26)



„GUDRUČIŲ“ GRUPĖS VAIKŲ VAIDINIMAS
„KAIP VILKAS SU LAPE ŽIEMAI RUOŠĖSI“



ŠIAURĖS ŠALIŲ AUTORIŲ KŪRINIŲ SKAITYMŲ 
SAVAITĖ 

BIBLIOTEKININKĖ ANGELĖ SKAITO „GUDRUČIŲ“ GRUPĖS 
VAIKAMS (2021-11-12)



„ŽINIUKŲ“ GRUPĖS  KALĖDINIS VAIDINIMAS
„SENIO BESMEGENIO ŠIRDIS“

(2021-12-20)



KALĖDINIAI SKAITYMAI
BIBLIOTEKININKĖ ANGELĖ SKAITO 

„ŽINIUKŲ“ GRUPĖS VAIKAMS



MOKYTOJŲ ANKETINĖ APKLAUSA

Projekto tikslas - praplėsti vaikų turimas žinias apie smulkiąją tautosaką ir turtinti 
kasdieninę  kalbą smulkiosios tautosakos elementais.

 1. Įvertinkite projekto „Atverkime kalbos skrynelę“ naudingumą.

 2. Ar visas pasiūlytas veiklas pavyko įgyvendinti?

 3. Kokius mažosios tautosakos kūrinėlius dažniausiai naudojate kasdieniame grupės 
gyvenime? Mįslės, patarlės, priežodžiai, pasakos be galo, greitakalbės, skaičiuotės, 
eilėraščiai (pabraukti).

 4. Jūsų grupėje vyko renginiai vaikų kalbai lavinti : 

 išvykos į biblioteką (į kokią?), 

 suvaidintas spektaklis (koks?),                     

 organizuoti skaitymai (kas ir ką skaitė?), 

 vaikai sekė draugams žinomas pasakas (kiek vaikų geba tai padaryti?)

 vaikai sekė draugams savo kūrybos pasakas (kiek vaikų grupėje geba sukurti pasaką)

 didaktiniai žaidimai.



APKLAUSOS REZULTATŲ APŽVALGA

Visi pedagogai pažymėjo:

 Projektas buvo naudingas.

 Pavyko įgyvendinti visas veiklas.

 Organizuotos 3 piešinių parodos: „Menu mįslę keturgyslę“, „Tau ir man, mums visiems -
svarbiausi žodžiai“, „Čyru vyru pavasaris“.

 Organizuotas eilėraščių, skirtų Lietuvai deklamavimas.

 Kasdieniniame grupės gyvenime naudojami smulkiosios tautosakos kūrinėliai.

 Suvaidinti spektakliai: „Dangus griūva“, „Kaip lapė ir vilkas ruošėsi žiemai“, „Kas namelyje
gyvena“, „Senio besmegenio širdis“.

 Priešmokyklinių grupių vaikai lankėsi Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto
bibliotekos Vaikų ir Jaunimo skyriuje, Miško bibliotekoje.

 Organizuoti skaitymai priešmokyklinėse „Gudručių“ ir „Žiniukų“ grupėse (bibliotekininkė
Angelė skaitė vaikams Kalėdines pasakas, Šiaurės šalių autorių istorijas, direktorės
pavaduotoja Asta, darželio valytoja Ilona skaitė E.T.A. Hoffman pasaką „Spragtukas ir pelių
karalius“ .

 Visose grupėse vaikai žaidė kalbos lavinimo didaktinius žaidimus.

 Vaikai sekė savos kūrybos ir žinomas pasakas draugams (pagal amžiaus grupes: nuo 2-3 vaikų
jaunesniojo amžiaus grupėse iki 10-12 vyresnėse grupėse).



IŠVADOS:

 Kalbos ugdymas stiprina vaikų intelektualinius pažintinius 
procesus, lavina kalbą, bendrąją ir smulkiąją motoriką;

 plečiasi vaikų kūrybiški pasakojimai, rišlus savo minčių 
reiškimas;

 geriau artikuliuojami garsai, lavėja foneminė klausa, kalbinė 
ritmika, garsinė žodžio analizė;

 vaikai džiaugiasi savo pasiekimais, išgyvena daug teigiamų 
emocijų, patiria sėkmės jausmą, stiprėja mokymosi motyvacija;

 turtėja vaikų vaizduotė, stiprėja noras aktyviai dalyvauti 
veiklose, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti;

 būtinas visų grupių aktyvus įsitraukimas į projekto veiklas.


