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Projekto trumpas aprašymas – laukiami rezultatai 

 

Gimtoji kalba turi didelį poveikį vaiko vystymuisi, skatina socialinę ir emocinę raidą, padeda 

perimti tautos vertybes. Išlavėjusi kalba laiduoja geresnius vaiko ugdymosi pasiekimus. Ja 
išsakomi norai, prašymai, reiškiamos emocijos. Kalbėdamiesi gauname ir perduodame 

informaciją. 
Maišiagalos vaikų lopšelis-darţelis yra ugdymo istaiga daugiakalbėje aplinkoje, ugdytiniai turi 
puikią galimybę, ne tik lavivinti savo gimtąją kalbą, bet ir išmokti lietuvių, lenkų, rusų kalbas. 

Tačiau kyla pavojus nemokėti taisyklingai kalbėti nė viena kalba. Šis projektas sudaro puikias 
sąlygas turtinti vaikų gimtosios kalbos  ţodyną, lavinti šnekamąją kalbą.  

Kalbos lavinimas yra neatsiejama visos vaikų ugdomosios veiklos dalis. Kalba lavinama, 
tobulinama ir turtinama visą dieną: lipdant, piešiant, statant statinius ar dėliojant figūrėles ant 
stalo ar stebėdami aplinką.  

Kiekviena tauta turi savo kalbą, tautosaką. Joje atsispindi didţiulė senolių išmintis, papročiai, 
gyvenimiški apibendrinimai, dorovingumas ir kuklumas. Senoliai kūd ikiams dainuodavo 

lopšines, liaudies daineles, vėliau juos ramindavo sekdami pasakas, juokindavo ţaidinimais, 
prusindavo mįslėmis, minklėmis, auklėdavo patarlėmis. Vaikystėje įsiminti tautosakos kūrinėliai 
(patarlės, prieţodţiai, mįslės, gamtos garsų pamėgdţiojimai, ţaidinimai, įvairūs dialogai ir t.t.) 

atmintyje išlieka visą gyvenimą ir neretai pritaikomi atitinkamose situacijose.  
 

 
 

Tikslas 

 

Smulkiosios tautosakos ir l.l. pasakų pagalba skatinti vaikų kalbinį aktyvumą; saviraišką kalbos 

priemonių pagalba, ją natūraliai derinant su vaizdu, plastiniu judesiu, mimika, muzikiniu garsu.  
 

Uţdaviniai 

 

1. Sudaryti sąlygas kalbos jausmo, kalbinės intuicijos atsiradimui ir plėtojimui;  

2. Turtinti vaikų ţodyną; 
3. Skatinti vaikų saviraišką kalbos priemonių pagalba;  
4.  Ugdyti vaikų kūrybiškumą.  

 
 

 
Dalyviai: Maišiagalos vaikų lopšelio- darţelio „Paukštelių“ grupės ugdytiniai, jų tėvai.  
 

Vieta: Maišiagalos vaikų lopšelio- darţelio „Paukštelių“ grupė, salė.  
 

Lėšos: 

 
Numatoma projekto trukmė: 2016m. sausis- 2016m. balandis 

 

 

 

 

 

 



PROJEKTO PRIEMONIŲ ATLIKIMO PLANAS 

 
 

EI

L. 

N

R.  

PRIEMONĖS  

PAVADINIMAS  

 

ĮGYVENDINIMO 

VIETA 

 

DALYVIAI 
ĮGYVENDINIM

O LAIKAS 

PRIEMONIŲ 

VERTINIMO 

KRITERIJAI 

ATSAKINGI 

ASMENYS  

1. Projekto „Ţodis 
širdin kelią 
suranda“ 
priststymas- 
kvietimas 
dalyvauti. 
Pedagogų tarybos 
posėdyje. 
Pranešimas 
„Vaikų kalbos 
ugdymas 
smulkiosios 
tautosakos 
pagalba“  

Maišiagalos 
vaikų lopšelis- 
darţelis. 

Maišiagalos 
vaikų 
lopšelio- 
darţelio 
pedagogai.  

2016 m. 
Sausis. 

Pranešimo 
„Vaikų 
kalbos 
ugdymas 
smulkiosios 
tautosakos ir 
liaudies 
pasakų 
pagalba“ 
pranešimo 
konspektas, 
skaidrės. 

N. 
Četrauskaitė 

2. Darbų (piešinių, 
aplikacijų, koliaţų 
ir t.t.) paroda 
„Smulkioji 
tautosaka vaikų ir 
tėvelių darbuose“ 

Maišiagalos 
vaikų lopšelis- 
darţelis  

Maišiagalos 
vaikų 
lopšelio- 
darţelio ir 
Maišiagalos 
krašto 
ikimokyklini
ų istaigų 
ugdytiniai ir 
jų tėveliai 

2016 m. 
vasaris 

Nuotraukos;  
Straipsnis 
spaudoje. 

N. 
Četrauskaitė 
 

3. 
 
 
 

 „Ţaidţiame 

pasaką“ atvira 

veikla.  

Inscenizuojame 

pasakas, jas 

išpėsdami gamtos 

garsų 

pamėgdţiojimais, 

skaičiuotėmis, 

patarlėmis, 

liaudies 

dainelėmis, 

rateliais- 

ţaidimais.  

Maišiagalos 
vaikų lopšelis- 
darţelis  

 
Maišiagalos 
vaikų 
lopšelio- 
darţelio 
pedagogai, 
ugdytiniai ir 
jų tėveliai.  

2016 m. 
vasaris 

Nuotraukos, 
vaizdo įrašas,  
veiklos 
planas. 

N. 
Četrauskaitė 



4. 
 
 

„Paukščiai be 

lizdo vaikų 

neperi“ 

Paukščių balsų 

pamėgdţiojimai, 

paukštelių 

gaminimas ir 

dekoravimas. 

Paukštelių paroda. 

Mįslių apie 

paukščius 

minimas, 

iliustravimas. 

Inkilėlių kelimas. 

Maišiagalos 
vaikų lopšelio- 
darţelio salė. 

Maišiagalos 

vaikų 

lopšelio- 

darţelio 

pedagogai, 

ugdytiniai ir 

jų tėveliai.  

2016 m. Kovo 
10 diena. 

Nuotraukos. 
Mįslių apie 
paukščius, 
paukščių 
balsų 
pamėgdţioji
mų knyga.  

N. 
Četrauskaitė 
I. 
Romančenko 
Vaikų tėvai.  

 Projekto 

aptarimas 

Metodinėje 

Taryboje, 

Pedagogų 

Taryboje.  

Maišiagalos 
vaikų lopšelis- 
darţelis  

Maišiagalos 

vaikų 

lopšelio- 

darţelio 

pedagogai.  

2016m. kovas Straipsnis 
spaudoje. 

N. 
Četrauskaitė 

 

 


