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PROJEKTĄ PARENGĖ AUKLĖTOJA 
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MAIŠIAGALA 

2015–2016 M. M. 

 



Projekto trumpas aprašymas – laukiami rezultatai 

 
Šio projekto metu bus ugdoma vaiko pagarba knygai, skatinama šeimas atrasti laiko pabūti 

kartu skaitant ir kuriant knygas. Vaikai susipažins su knygų įvairove: senomis knygomis, naujomis, bet 
“kitokiomis” knygelėmis, pagamintomis iš audinio, plastiko ar kt. Projekto metu bus siekiama 
perskaityti kuo įvairesnių ir įdomesnių tekstų, atitinkančių vaikų amžių. Taip pat vaikučių laukia išvyka 

į biblioteką, kur jie pamatys daug knygų, išklausys bibliotekininkės pasakojimą. Tikiuosi, kad šio 
projekto metu plėsis vaikų žodynas, lavės fantazija, ugdysis vaikų pažintiniai, meniniai ir socialiniai 

gebėjimai. Ir, žinoma, patirsime gerų emocijų.  
 
 

Tikslas 

 

Skatinti vaikus pamėgti ir tausoti knygas, skiepyti tėvams supratimą, kokią įtaką skaitymas daro vaiko 
vystymuisi. 
 

 
Uţdaviniai 

 

- sutelkti šeimos dėmesį į grožinės literatūros kūrinius, parenkant juos vaikams pagal amžių;  
- skatinti tėvų norą ir įprotį skaityti vaikams knygas, šiuo būdu padedant lavinti vaiko kalbos kultūrą; 

- skatinti vaikų norą klausytis skaitomo teksto; 
- ugdyti vaikų kūrybiškumą, pagarbą knygai; 

- supažindinti vaikus su knygų įvairove.  
 
 

 
Dalyviai (vaikų amţius, grupių pavadinimai, tėvai) 

4-6 m. amžiaus „Drugelių“ grupės vaikai, auklėtojos, tėvai.  
 

Vieta  (kokiu mastu) 

Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis 
 

Lėšos  

 
Numatoma projekto trukmė  

2015- 2016 m.m. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



PROJEKTO PRIEMONIŲ ATLIKIMO PLANAS 

 

EIL. 

NR. 

PRIEMONĖS  

PAVADINIMAS  

 

ĮGYVENDINI-

MO VIETA 

 

DALYVIAI 
ĮGYVENDINIMO 

LAIKAS  

PRIEMONIŲ 

VERTINIMO 

KRITERIJAI 

ATSAKINGI 
ASMENYS  

1. Akcija 
“Padovanok 

darželiui 
knygą“ 

Darželis Darželio 
bendruomenė 

Spalis- lapkritis Dovanotų 
knygų 

paroda, 
nuotraukos, 
padėkos 

D.Jermak, 
L.Ceiko 

2. Apklausa 
tėvams apie 

skaitymą 

Namuose “Drugelių” ir 
“Nykštukų” 

gr.tėvai 

Spalis Apklausos 
analizė 

D.Jermak 

3. 
 
 

 

Įdomių knygų 

paroda 

Darželis Darželio 
bendruomenė 

Lapkritis Paroda, 
nuotraukos 

D. Jermak 

4. 
 
 

Filmuko 

žiūrėjimas, 

aptarimas apie 

knygų 

priežiūrą 

“Drugelių” 
grupė 

“Drugelių” gr. Spalis nuotraukos D. Jermak 

5. “Susirgo 

knygelė”- 

suplyšusių 

knygelių 

klijavimas 

“Drugelių” 
grupė 

“Drugelių”gr. Lapkritis nuotraukos D.Jermak 

6. “Knygų 

medis”- 

perskaitytų 

knygų 

“lapeliai” 

kabinami ant 

medelio 

“Drugelių” 

grupė 

“Drugelių”gr. Spalis-gegužė Nuotraukos, 

“medelis” 

D.Jermak, 

N.Četrausk
aitė 

7. “Knygų 

rytmetis”- 

knygeles 

skaito svečiai 

Darželio 
salė 

“Drugelių” ir 
“Paukštelių” 
grupė 

vasaris nuotraukos D.Jermak, 
I.Romanče
nko 



8. “Grupės 

knyga” 

“Drugelių” 
ir 

“Nykštukų” 
grupė 

“Drugelių” ir 
“Nykštukų” 

grupė 

Kovas-
balandis 

Nuotraukos, 
knyga 

D.Jermak, 
R.Starenkie

nė 

9. Straipsniai 

tėvams apie 

skaitymą ir 

knygas 

vaikams 

“Drugelių” 

ir 
“Paukštelių” 

grupė 

“Drugelių” ir 

“Paukštelių” 
grupė 

Spalis-gegužė Straipsniai  

grupių 
informacinėj

e lentoje, 
darželio 
tinklalapyje 

D. Jermak 

10. Išvyka į 

Maišiagalos 

biblioteką 

Maišiagalos 

biblioteka 

“Drugelių” 

grupė 

balandis Nuotraukos D.Jermak, 

D.Vitkūnie
nė 

11. Vaikų ir tėvų 

pagamintų 

knygų paroda 

Darželis “Drugelių” 
grupės vaikai ir 
tėveliai 

gegužė Nuotraukos, 
knygos 

D.Jermak, 
N.Četrausk
aitė 

 


