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MAIŠIAGALA 

2015 – 2016 M.M. 



Projekto trumpas aprašymas:  Vis dažniau stebimas vaikų rišliosios kalbos skurdumas, 

neišlavėjimas. Todėl tikslinga tokia projektinė veikla, kurios metu visapusiškai būtų lavinama 

komunikacijos kompetencija, todėl  nutariau įgyvendinti prevencinį projektą „Judrus ir limksmas liežuvis“. 

Projekto, metu bus sudaromos palankios sąlygos vaikams mokytis bendrauti,  kurti ir inscenizuoti pasakas, 

istorijas taip tobulins rišliąją kalbą. Šiame projekte dalyvaus Maišiagalos vaikų lopšelio - darželio  grupių 

ugdytiniai. Kūrybiškai žaisdami su vaikais taikysime ankstyvąją prevenciją kalbos ugdyme. Tuo pačiu 

suteiksime vaikui daugiau džiaugsmo įvairia veikla ir pozityvumo jų ugdyme. Taikydami įvairius 

prevencinius būdus, vyks glaudus bendradarbiavimas (tėvai – logopedas – auklėtojai). 

Laukiami rezultatai:Visa projekto veikla bus orientuota į ikimokyklinio amžiaus vaikų rišliosios kalbos 

ugdymą, kad padėtų lavinti komunikacijos kompetenciją.  

Tikslai:žaidžiant įvairius žaidimus, inscenizuojant pasakas, lavinti visų grupių vaikų rišliąją kalbą. 

Uţdaviniai: 

1. žaidžiant kalbinius žaidimus lavinti foneminę klausą;  

2. inscenizuojant pasakas tobulinti vaikų rišliąją kalbą;  

3.pasitelkus meninės raiškos priemones lavinti smulkiąją motoriką; 

4. Siekti glaudaus bendravimo ( tėvai – logopedas – auklėtojai); 

5. Siekti, kad vaikai išgyventų džiaugsmą, pasitenkinimą organizuojama veikla, o tėvai – pasidžiaugtų 

gerais rezultatais;  

6. Stiprinti vaikų savęs įvertinimo ir mokymosi pozityvią motyvaciją, skatinti vaiką domėtis, išmėginti, 

kūrybiškai veikti.  

 

 

Dalyviai: ( vaikų amžius, grupių pavadinimai, tėvai) Šiame projekte dalyvaus Maišiagalos vaikų 

lopšelio - darželio Nykštukų, Drugelių, Paukštelių, Boružėlių grupių ugdytiniai  jų tėvai ir auklėtojos.  

Vieta:Vilniaus r.Maišiagalos vaikų lopšelis - darželis  
 

Lėšos: intelektualiniai resursai, tėvų parama.  
 
Iš to darţelio lėšos -  

 
Partneriai: Maišiagalos vaikų lopšelio - darželio Nykštukų, Drugelių, Paukštelių, Boružėlių  

auklėtojos.  

Numatoma projekto trukmė: projekto pradžia 2015 – 10, projekto pirmos dalies pabaiga 2016 - 02 

 

 

 

 



PROJEKTO PRIEMONIŲ ATLIKIMO PLANAS 

 

 
 
 

EIL. 

NR. 

PRIEMONĖS  

PAVADINIMAS 

ĮGYVENDINIMO 

VIETA 

 

DALYVIAI ĮGYVENDI

NIMO 

LAIKAS 

PRIEMONIŲ 

VERTINIMO 

KRITERIJAI 

ATSAKINGI 

AS MENYS  

1. ,,Mūsų 

profesijos“ 

kalbėsimeapie 

mūsų tėvelių 

profesijas, kuo 

norėčiau būti 

užaugęs. 

Darželio 

darbuotojai 

papasakos apie 

savo profesija.  

Maišiagalos 
vaikų lopšelis - 
darželis 

Nykštukų, 
Drugelių, 
Paukštelių, 

Boružėlių 
grupių 

ugdytiniai   

Spalio mėn., 
Lapkričio 
mėn. 

Nuotraukos. Z. 
Prokopovič. 

2. Pasakojimo 

pagal 

siuţetinių 

paveikslėlių 

seriją 

kūrimas. 

Remiantis 

paveikslėlių 

seka, vaikai 

kurs istorijas. 

Maišiagalos 

vaikų lopšelis - 

darželis 

 

Nykštukų, 

Drugelių, 

Paukštelių, 

Boružėlių 

grupių 

ugdytiniai   

 

Gruodžio 
mėn. 

Nuotraukos Z. 
Prokopovič 

 
 
 

Pasakojimo 

pagal siuţetinį 

paveikslėlį 

kūrimas. 

Remiantis 

siužetinių 

paveikslėlių, 

vaikai kurs 

istorijas. 

Maišiagalos 

vaikų lopšelis - 

darželis 

 

Nykštukų, 

Drugelių, 

Paukštelių, 

Boružėlių 

grupių 

ugdytiniai   

 

Gruodžio 

mėn. 

Nuotraukos 

 

Z. 

Prokopovič 

 

3. Apibūdinamo

jo pasakojimo 

apie daiktą 

Maišiagalos 

vaikų lopšelis - 

darželis 

Nykštukų,

Drugelių, 

grupių 

Sausio 

mėn. 

Nuotraukos 

 

Z. 

Prokopovič 

 



kūrimas. 

Vaikai 

mokysis 

apibūdinti 

paveikslėlyje 

pavaizduotą 

daiktą. 

 

 

ugdytiniai 

 

 

 

 
4. 

,, Miklūs 

piršteliai 

judrus 

liežuvis“ 

Vaikai lavins 

smulkiąją 

motoriką. 

 

 

Maišiagalos vaikų 

lopšelis - darželis 

 

 

 

Nykštukų,

Drugelių, 

grupių 

ugdytiniai 

 

 

 

Sausio 

mėn. 

 

Nuotraukos 

 

 

 

Z. 

Prokopovič 

 

 

 

5. Projekto 

apibendrinim

as 

 

 

Maišiagalos vaikų 

lopšelis - darželis 

 

Per 

pedagogų 

ir tėvų 

susirinkim

ą 

(Pristatym

as Power 

Point 

programa) 

 

Vasario 

mėn. 

Nuotraukos. Z. 

Prokopovič 

 

 

 

 

 

 


