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TRUMPALAIKIS PROJEKTAS 

,,MES MAŽIEJI LIETUVOS PILIEČIAI” 
 

Projekto trumpas aprašymas – laukiami rezultatai 

 

2023 metais vasario–kovo mėnesiais eilinį kartą visoje Lietuvoje ir užsienyje vyks 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 

nusprendė ir šiais metais prisijungti prie Lietuvių kalbos dienų renginių įgyvendinant trumpalaikį 

projektą ,,Mes mažieji Lietuvos piliečiai”. 
 

 Projekto tikslas 

 

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

Lietuvą ir lietuvių kalbą. 

  

Uždaviniai 

 Akcentuoti ugdytiniams lietuvių kalbos svarbą mūsų gyvenime. 

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

kalbai, skatinti pilietiškumą ir ugdyti patriotiškumą. 

 Plėsti ugdytinių žinias apie Lietuvos sostinę – Vilnių.  

 Aktyvinti sakytinę ir rašytinę lietuvių kalbą, turtinti vaikų žodyną. 

 

 

 

Vieta (kokiu mastu): Lopšelio-darželio mastu. 

 

Lėšos: darželio, ugdytinių tėvų. 

 

Numatoma projekto trukmė: 2023 m. vasario–kovo mėn. 

 

 

 

 



PROJEKTO PRIEMONIŲ ATLIKIMO PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

 

Įgyvendinimo 

vieta 

 

Dalyviai 

Įgyven-

dinimo 

laikas 

Priemonių vertinimo 

kriterijai 

Atsakingi 

asmenys 

1. Ugdomoji veikla grupėje ,,Seku lietuvių 

liaudies pasakas” 

Lopšelio-darželio 

grupės. 

,,Paukšteliai” ir 

,,Boružėlės”. 

2023-02 Straipsnis, 

nuotraukos. 

D. Jermak 

2. Maišiagalos LDK Algirdo gimnazijos 

mokinių vizitas su pasirodymu. 

Lopšelio-darželio 

salė. 

Visos grupės. 2023-02 Nuotraukos, 

straipsnis. 

C. Buinovska 

3. Ugdomoji veikla grupėje 

,,Pasiklausykime mano atneštos lietuvių 

liaudies pasakos” 

Lopšelio-darželio 

grupė. 

,,Drugelių” grupės 

ugdytiniai. 

2023-02  Nuotraukos, 

straipsnis. 

K. Misevič 

4. Ugdomoji veikla grupėje  ,,Lietuvių 

liaudies mįslių skrynelė” 

Lopšelio-darželio 

grupės.  

,,Drugelių” ir ,,Nykštukų” 

grupių ugdytiniai. 

2023-02 Nuotraukos, 

straipsnis. 

K. Snežko 

5. Virtuali knyga ,,Lietuva vaikų kūryboje” Lopšelio-darželio 

grupės. 

Visų grupių ugdytiniai. 2022-02-01 

-15 

Vaikų piešiniai, 

Straipsnis,  

virtuali knyga  

https://bookcreator.

com/ 

programoje. 

G. Švaikovskaja 

6. Šešėlių teatras  ,,Legenda apie Vilnių”.  

Virtuali ekskursija po gražiausias 

Vilniaus vietas: 

https://www.govilnius.lt/aplankykite/reko

menduojame/patirkite-nauju-ispudziu-

keliaudami-po-vilniu-virtualiai, 

https://www.youtube.com/watch?v=drRb

W1f11F8 

Lopšelio-darželio 

salė. 

Visų grupių ugdytiniai. 2023-02-12 Straipsnis, 

nuotraukos. 

V. Piatkova,  

C. Buinovska 

 

7. Netradicinė muzikos veikla ,,Muzika 

jungia tautas” 

Lopšelio-darželio 

salė. 

Visų grupių ugdytiniai. 2023-02-14 Nuotraukos  

straipsnis. 

E. 

Staniulionienė 

8. Edukacinis užsiėmimas ,,Stebuklų 

pasakėlė su Diedenyte ir Agotėle” 

Lopšelio-darželio 

salė. 

,,Drugelių” ir ,,Nykštukų” 

grupių ugdytiniai. 

2023-02-17 Nuotraukos, 

straipsnis. 

N. Četrauskaitė 

9. Renginys ir meninė paroda ,,Iš širdies 

Lietuvai“ 

Houvalto dvaras 

Maišiagaloje. 

Maišiagalos krašto 

ikimokyklinio ugdymo 

grupės. 

2023-03-09 Nuotraukos, 

straipsnis. 

E. 

Staniulionienė 

 10. Netradicinė veikla ,,Šokiais kalbėsiu 

Lietuvai” 

Lopšelio-darželio 

salė. 

Visų grupių ugdytiniai. 2023-03-15 Videoklipas. 

 

V. Piatkova 
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