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PROJEKTO TRUMPAS APRAŠYMAS  

 2020 metais ketvirtą kartą visoje Lietuvoje ir užsienyje vyko Lietuvių kalbos dienos. 

Lietuvių valstybinės kalbos inspekcijos duomenimis, vasario 16 – kovo 11 d. organizuojama 

daugybė renginių – kalbos konkursų, viešų paskaitų, diskusijų. Jų tikslas – skatinti lietuvių 

kalbos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje, telkti užsienio lietuvių bendruomenes, stiprinti lietuvių 

kalbos mokymosi motyvaciją, kelti lietuvių kalbos prestižą. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis 
taip pat prisijungė prie Lietuvių kalbos dienų renginių įgyvendinant trumpalaikį projektą ,,Su 

meile lietuviškam žodžiui”. 

 



 PROJEKTO TIKSLAS 
 

Kelti lietuvių kalbos prestižą ir ugdytinių ugdymosi motyvaciją skleidžiant vaikams žinias apie 
lietuvių kalbą. 

  PROJEKTO UŽDAVINIAI: 
 • Akcentuoti ugdytiniams lietuvių kalbos svarbą mūsų gyvenime. 

• Per lietuvių liaudies dainas, šokius, žaidimus, tautosakos kūrinius ugdyti pagarbą ir meilę 
lietuvių kalbai. 

• Aktyvinti sakytinę ir rašytinę lietuvių kalbą, turtinti vaikų žodyną. 

  PROJEKTO TRUKMĖ 
 2020 m. vasario 16 d. – 2020 m. kovo 11 d. 

 



LIETUVIŠKOS PASAKOS DIENA  
„SEKU, SEKU PASAKĄ...“ 

2020-02-17 

2020 m. vasario 17 d. grupėse įvyko pirmasis projekto renginys – Lietuviškos pasakos diena „Seku, seku 

pasaką...“. „Drugeliai“ ir „Paukšteliai“ klausėsi sekamos K. Kubilinsko pasakos „Vilkas uodegą prišalo“. Visiems 

pasaka labai patiko, pastebėjo gudruolę lapę ir apgautą vilką. O tada mokytoja Nerija pasiūlė vaikams patiems 

pažvejoti, kaip senelis žvejojo. Ilgu šiaudeliu reikėjo popierines žuveles pritraukt ir ant savo pagalvėlės parnešt. 
„Paukštelių“ grupės ugdytiniams sunkiau sekėsi žvejoti, tai jie savo ežerą su žuvytėm pasigamino iš popieriaus. 

 



„Nykštukų“ grupės ugdytiniai klausėsi mokytojos Lilijos sekamos pasakos „Stebuklinga pirštinė“, o „Boružėlės“ 
– „Trys paršiukai“. Vaikai, klausydamiesi pasakų, tobulino sakytinę ir rašytinę kalbą, įspūdžius perteikė 

meninėmis raiškos priemonėmis: sekė pasaką patys ir su mokytoja, žaidė, domėjosi pasakų personažais. Gavo 

daug teigiamų emocijų. Pasakų vaidmuo vaikų ugdyme yra labai svarbus, jos lavina vaikų vaizduotę, suteikia 

galimybę klausinėti ir sužinoti kažką naujo. 

D. Jermak, L. Ceiko ir C. Buinovska 

 



GRAŽIAUSIŲ LIETUVIŠKŲ ŽODŽIŲ PARODA 
2020-02-24 –2020-03-11 (1) 

Vaikų grupėse buvo suorganizuotos Gražiausių lietuviškų žodžių parodos. 



GRAŽIAUSIŲ LIETUVIŠKŲ ŽODŽIŲ PARODA 
2020-02-24 –2020-03-11 (2) 



LIETUVIŠKOS DAINOS DIENA 
2020-02-27 

 Aktyviai klausydami lietuvių liaudies dainų, pasakų dainuojamųjų intarpų bei žaisdami tradicinius lietuvių 
liaudies žaidimus ,,Drugelių” grupės ugdytiniai lietuviškos dainos dieną sužinojo, kad daina žmogų lydi visą 
gyvenimą, jog dainose atsispindi ne tik žmogaus, bet ir paukščių, žvėrelių gyvenimas. 

 

 



KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA  
,,LIETUVIŲ KALBOS RAIDYNAS” 

2020-03-02 – 2020-03-11 
Projekto įgyvendinimo metu ,,Drugeliai” ir ,,Nykštukai” susipažino su lietuvių kalbos raidynu. 



EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS  
,,IŠ SENOSIOS SKRYNIOS” 

2020-03-03 
 Kovo 3 d. įvyko netradicinis muzikos užsiėmimas „Iš senos skrynios“ – tai vienas iš projekto ,,Su meile 

lietuviškam žodžiui” renginių, kurio metu ugdytiniai ne tik išklausė pasakos apie senąją istoriją, bet ir su dideliu 

smalsumu sužinojo seną skrynios paslaptį.  

 



Vaikai išsiaiškino, kaip močiutės ruošė kraitį, susipažino su audimo istorija ir prasme, galėjo pačiupinėti austų 

servetėlių bei rankšluosčių. Pamatė, kokie anksčiau buvo dėvimi drabužiai, kokius papuošalus segėjo, kokiais 

instrumentais grojo. Užsiėmimo pabaigoje vaikai linksmai žaidė liaudies žaidimus ir šoko. Kiekvienas vaikas turėjo 

užduotį: aplankius senelius patikrinti jų paslapčių skrynias. 

E. Staniulionienė 



LIETUVIŲ LIAUDIES ŽAIDIMŲ IR RATELIŲ DIENA 
2020-03-04 

 Kovo 4 d. ugdytiniai su mokytoja Viktorija nuotaikingai paminėjo lietuvių liaudies folkloro dieną: šoko ratelius, 

žaidė folkloro žaidimus. Garsiai skambėjo: ,,Šokinėkit berniukai”, ,,Šiaudų batai”, ,,Aguonėlė”, ,,Bitutė pilkoji”, ,,Jurgelis 

meistrelis”. Buvo daug triukšmo ir juoko, vyresniųjų grupių vaikams jau pažįstami šie rateliai-žaidimai, o mažieji buvo 

sužavėti dainelių, ratelių bei žaidimų gausa. Atsisveikinome pasižadėję, kad uzsiėmimų metu visada žaisime ar šoksime 

bent vieną liaudišką šokį, nes kūriniai puikiai tinka apšilimui ar linksmai pertraukėlei.  

V. Piatkova 


