
Projektas „Namelyje gyvena...“ 

Gegužės 11-31 d. 

 

I. Situacijos analizė 

Šie metai yra skirti mokyklų bendruomenės metams paminėti ir mokinių skaitymo gebėjimams ugdyti. 

Kad vaikai galėtų skaityti jie turi pažinti raides. Todėl kartą pasirinkome projektui pasirinkome RAIDES 

ir viską kas su jomis siejasi.   

Pasak Dž. Adisonas “Skaitymas protui yra tas pats, kas fizinis lavinimas kūnui.  

Knygos - minties laivai, plaukiojantys laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys savo brangų krovinį iš 

kartos į kartą. F.Bekonas. 

 

II. Dalyviai 

Kauno r. Lapių lopšelio-darželio bendruomenė. 

Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos, 2c ir 4a klasės, dailės ir dizaino studijos mokiniai.  

Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla, priešmokyklinės grupės. 

Kauno r. Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenė. 

 

 

III. Tikslai ir uždaviniai 

Tikslas: Bendraujant mokyklų bendruomenėms ir atliekant kūrybines užduotis tobulės sakytinės ir 

rašytinės kalbos gebėjimai ir skaitymo įgūdžiai.  

 

 

Informacija mokytojoms 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-

straipsniai/psichologas-apie-skaityma-ir-vaiku-knygas/16047 

http://www.knyguvaikai.lt/apie/zinomi-zmones-apie-skaityma/ 

Laukiamas 

rezultatas  

PIRMADIENIS projekto pristatymas Sužinos visas 

abėcėlės raides, 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/psichologas-apie-skaityma-ir-vaiku-knygas/16047
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/psichologas-apie-skaityma-ir-vaiku-knygas/16047
http://www.knyguvaikai.lt/apie/zinomi-zmones-apie-skaityma/


 Klausomės dainelės apie raides 

https://www.youtube.com/watch?v=PFlzQU0GgMY 

 Įmename mįsles:  

Juoda sėkla, balta dirva, žąsele akėta? 

Maža spintelė turi šimtus durelių? 

Plieno žagrė baltame lauke aria, juodas vagas verčia? 

Ne krūmas, bet su lapais, ne marškiniai, bet susiūti, ne žmogus, bet šnekėti 

moka? 

Baltos lankos – juodos avys, kas išmano – tas jas gano? 

Kas kalba be liežuvio? 

Kur padėta guli, kalba be liežuvio?  

Mažas šulinėlis, juodas vandenėlis, kas nori, - gurkšnoja ir baltais laukais 

nešioja. 

 Įmename minkles: 

Ką Adomas turi prieky, tą Ieva turi gale, o ką Adomas turi gale, to Ieva neturi 

nei prieky, nei gale 

(Raidės a ir s) 

 Klausomės eilėraščio: 

NEMOKYTA PELĖDA 

Ėmė pelėda šarkos prašyti: 

- Šarka, išmokyk mane rašyti. 

Šarka melagė jai pažadėjo. 

Melagė žodžio neištesėjo. 

Dabar pelėda, reikia nereikia, 

Ką tik sutikus, šarką vis peikia: 

- Oi, ta melagė! Kaip jai ne gėda! 

Šitaip apgauti dorą pelėdą! 

 

ANTRADIENIS  

 Klausomės įgarsintos abėcėlės 

https://www.youtube.com/watch?v=0h5KG0G3Nzk&t=17s 

 Kuriame namelį raidėms. Piešiame, aplikuojame, dėliojame, 

konstruojame namus, pilis ir fotografuojame.  

TREČIADIENIS 

pamatys su kuo jos 

siejamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebės atpažinti 

savo pirmąją vardo 

raidę. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PFlzQU0GgMY
http://www.misles.lt/misles-apie-daiktus/juoda-sekla-balta-dirva-zasele-aketa/
http://www.misles.lt/misles-apie-daiktus/maza-spintele-turi-simtus-dureliu/
http://www.misles.lt/misles-apie-daiktus/plieno-zagre-baltame-lauke-aria/
http://www.misles.lt/misles-apie-daiktus/ne-krumas-bet-su-lapais/
http://www.misles.lt/misles-apie-daiktus/ne-krumas-bet-su-lapais/
http://www.misles.lt/misles-apie-daiktus/baltos-lankos-juodos-avys/
http://www.misles.lt/minkles/kas-kalba-be-liezuvio/
http://pasakukampelis.eu/lt/misles/?Lietuviu-liaudies-misles/Knyga/Kur-padeta-guli%2C-kalba-be-liezuvio%3F-%28Knyga%29
http://pasakukampelis.eu/lt/misles/?Lietuviu-liaudies-misles/Knyga/Mazas-sulinelis%2C-juodas-vandenelis%2C-kas-nori%2C---gurksnoja-ir-baltais-laukais-nesioja
http://pasakukampelis.eu/lt/misles/?Lietuviu-liaudies-misles/Knyga/Mazas-sulinelis%2C-juodas-vandenelis%2C-kas-nori%2C---gurksnoja-ir-baltais-laukais-nesioja
http://pasakukampelis.eu/lt/misles/?Lietuviu-liaudies-misles/Raides-A-ir-S/Ka-Adomas-turi-prieky%2C-ta-Ieva-turi-gale%2C-o-ka-Adomas-turi-gale%2C-to-Ieva-neturi-nei-prieky%2C-nei-gale
http://pasakukampelis.eu/lt/misles/?Lietuviu-liaudies-misles/Raides-A-ir-S/Ka-Adomas-turi-prieky%2C-ta-Ieva-turi-gale%2C-o-ka-Adomas-turi-gale%2C-to-Ieva-neturi-nei-prieky%2C-nei-gale
https://www.youtube.com/watch?v=0h5KG0G3Nzk&t=17s


 Žiūrime ir skaitome Pasaką apie raides 

https://www.storyjumper.com/book/read/44971866/PASAKA-APIE-

RAIDES#page/10 

 Dėliojame iš įvairių gamtinių medžiagų lauke sudėlioti: savo VARDĄ 

arba PIRMĄ VARDO RAIDĘ. 

KETVIRTADIENIS 

 Kuriame pasakojimą „Namelyje gyveno...“. 

Sukurtą pasakojimą iliustruoti piešiniu. 

PENKTADIENIS 

 Mokomės raides atlikdami užduotėles: 

https://www.youtube.com/watch?v=mP-v2QfOC4M&list=PL7x629f1-

0csS_dl4DTs74fWP9LvBrxwS&index=1 

 Dėliojame gamtoje, namuose žodžius KNYGA, BIBLIOTEKA, 

KNYGYNAS ir fotografuojame. 

PIRMADIENIS  

 Klausome, skaitome kartu su tėveliais, auklėtojomis 

ABĖCĖLĖ 

A as jau sočiai prisižaidęs, 

Man dabar parūpo raidės. 

Aš be mokslo net pelių 

Atpažinti negaliu. 

B bus didelė garbė, 

Jei įsidėmėsi bė. 

B turbūt labai svarbi. 

Air B -greta abi. 

C Cirke būna katinų, 

Na ,bet aš neketinu 

Eit dresuotas į areną. 

Laisvę aš gerbiu vis vieną. 

D didžioji kur esi? 

Ar danguj ,ar debesy? 

Tu tikriausiai iš aukštai 

Mus ,du kačiukus ,matai... 

E eit lengviau nei stovėti, 

Bet pasipuikuot knieti. 

Lavės pažinimo 

gebėjimai, 

pastabumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavės susikaupimo 

gebėjimai, 

atidumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.storyjumper.com/book/read/44971866/PASAKA-APIE-RAIDES#page/10
https://www.storyjumper.com/book/read/44971866/PASAKA-APIE-RAIDES#page/10
https://www.youtube.com/watch?v=mP-v2QfOC4M&list=PL7x629f1-0csS_dl4DTs74fWP9LvBrxwS&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=mP-v2QfOC4M&list=PL7x629f1-0csS_dl4DTs74fWP9LvBrxwS&index=1


Taip pakėlęs kojeles 

Aš prajuokinu peles. 

F Fotografija liūdna... 

Faktas-mokytis gana. 

Pavargau per tas kelias 

Abėcėlės raideles... 

G gal geriau pasikasyti, 

Į garsus įsiklausyti? 

Paklausikime drauge, 

Kaip gražiai susgambo G. 

H Herbuose nėra kačių. 

Čia aš nuoskaudą jaučiu. 

Būna meškos ir ereliai... 

Kaip patikt bent vienai šaliai? 

I Iškeliausiu sau toli, 

Ten ,kur tikgrai dideli. 

Jie kačiukų nebijos. 

Jug panašūs mes į juos. 

J jei gerai patrauki koja, 

Siūlai greit atsivynioja. 

Bet geriau nekišt nagų. 

Aš nei spaudžiu ,nei mezgu. 

K Kaip man pakeliaut norėtųs. 

Būna šiaurė ,būna pietūs... 

Ar yra kur nors,beje, 

Katinų katinija? 

L Laikas lipt į lagaminą. 

Jug kelionės taip ramina. 

Oi kažkas yra dugne, 

Dar pirmesnis už mane. 

M Man vis murkdavo mama, 

Kad svarbiausia šiluma. 

Kai aplink daiktai šilti, 

Mylimas pasijunti. 

N Nieko iš manęs negausi... 

Ir gali nemurkt į ausį. 

Niekam laiko neturiu. 

Aš į N dabar žiūriu . 

O Oi ,lėkštė kol kas tusčia, 

Alkani ir būsim čia? 

Man badauti jokio noro. 

Sotus jug nesi iš oro. 

P pietūs net su puoduku. 

Kitas katinas?Puiku. 

Kol prisikasiau iš tyko, 

Pietūs ėmė ir išnyko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R Reiktų draugiškai nuspręsti, 

Kaip greičiau Rraidę rasti. 

Rrr erzinti šunims, 

Jei jie urgzti nenurims... 

S siūlai ,siūlai susivykit, 

Siūlo galo nepalikit. 

Bet man mokslo valanda, 

Gaišt su siūlais nėr kada. 

Š Štai už rankenos imu 

Ir keliauju iš namų . 

Aplankau šimtus šalių. 

Dar per mažas .Negaliu. 

T Ten kažkas turėtų būti. 

Reik tik pabudėt truputį. 

Bet budėt kantrybės trūko, 

Tas kažkas tikrai paspruko. 

U Už ausytės.Už ausytės. 

Gera murkti ir klausytis. 

Prisimerki ,bet užtai 

A,B,C, IR U matai... 

V Vai,kokia aukšta erdvė. 

Ten tikriausiai skrenda V. 

Skrenda debesų laivu 

Ar naujausių lektuvu? 

Z vis zirzia galvoje. 

Kas čia atskraidino ją? 

Zirziančių labai bijau. 

Kartą man įgėlė jau... 

Ž Žiū ,visas raides baigiau ... 

Aš išmokčiau irr daugiau.. 

Mokant žodį ,žinant kelią 

Galima pagauti pelę... 

Ketvirtokai įrašo raiškiai skaitomą pasirinktą kūrinį ir filmuotą medžiagą 

atsiunčia mokytojai 

 Gamtoje ieškome pasilėpusių raidžių, pvz.: medžių šakos auga kaip V 

raidė ir t.t. 

ANTRADIENIS  

 Suskaičiuoti esančias namuose knygas ir jas suskirstyti: mano, 

mamos/tėčio, brolio/sesės. 

 Nuo vienos ar kelių  knygų nurašyti/nukopijuoti pavadinimą. Papuošti 

užrašą piešiniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plėtosis 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas, 

Noras lygiuotis į 

vyresnius draugus 

 

 

 

 



TREČIADIENIS 

 Paklausyti pasiklausyti pasirinktą audio pasaką(-as) ir aptarti ją. 

 Mankštelė: Užsidėti knygą ant galvos ir nelaikant rankomis, svarbu, kad 

knyga nenukristų:  paeiti 5 žingsnius į priekį, 5 atgal, pabandyti atsitūpti-

atsistoti, pamojuoti rankomis ir vėl paeiti į priekį 5 žingsnius. 

KETVIRTADIENIS 

 Mankštinamės 

https://www.bing.com/videos/search?q=manksta+vaikams&ru=%2fsearch%3f

q%3dmanksta%2bvaikams%26cvid%3d7986e00f6b1247079c7dba958059afe2

%26FORM%3dANNTA1%26PC%3dU531&mmscn=vwrc&view=detail&mid=1C1

529774B27568855B91C1529774B27568855B9&rvsmid=E9656204A68142ECDC

11E9656204A68142ECDC11&FORM=VDRVRV 

PENKTADIENIS  

 Klausomės stsiųstų įrašų: 

 Žiųrime virtualios knygelės nuotraukų  parodą „Namelyje gyvena...“ , 

 filmuotų įrašų peržiūra ir aptarimas ir įvertinimas 

 

 

 

 

Laukiamas rezultatas: 

Bendraujama su socialiniais partneriais, organizuojamos bendros veiklos, plėtojami vaikų, mokinių 

socialiniai, pažinimo, kalbos ir bendravimo gebėjimai. Didėja skaitymo raštingumas. Naudojamos 

įvairios medijos bendravimui.  

 

https://www.bing.com/videos/search?q=manksta+vaikams&ru=%2fsearch%3fq%3dmanksta%2bvaikams%26cvid%3d7986e00f6b1247079c7dba958059afe2%26FORM%3dANNTA1%26PC%3dU531&mmscn=vwrc&view=detail&mid=1C1529774B27568855B91C1529774B27568855B9&rvsmid=E9656204A68142ECDC11E9656204A68142ECDC11&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=manksta+vaikams&ru=%2fsearch%3fq%3dmanksta%2bvaikams%26cvid%3d7986e00f6b1247079c7dba958059afe2%26FORM%3dANNTA1%26PC%3dU531&mmscn=vwrc&view=detail&mid=1C1529774B27568855B91C1529774B27568855B9&rvsmid=E9656204A68142ECDC11E9656204A68142ECDC11&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=manksta+vaikams&ru=%2fsearch%3fq%3dmanksta%2bvaikams%26cvid%3d7986e00f6b1247079c7dba958059afe2%26FORM%3dANNTA1%26PC%3dU531&mmscn=vwrc&view=detail&mid=1C1529774B27568855B91C1529774B27568855B9&rvsmid=E9656204A68142ECDC11E9656204A68142ECDC11&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=manksta+vaikams&ru=%2fsearch%3fq%3dmanksta%2bvaikams%26cvid%3d7986e00f6b1247079c7dba958059afe2%26FORM%3dANNTA1%26PC%3dU531&mmscn=vwrc&view=detail&mid=1C1529774B27568855B91C1529774B27568855B9&rvsmid=E9656204A68142ECDC11E9656204A68142ECDC11&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=manksta+vaikams&ru=%2fsearch%3fq%3dmanksta%2bvaikams%26cvid%3d7986e00f6b1247079c7dba958059afe2%26FORM%3dANNTA1%26PC%3dU531&mmscn=vwrc&view=detail&mid=1C1529774B27568855B91C1529774B27568855B9&rvsmid=E9656204A68142ECDC11E9656204A68142ECDC11&FORM=VDRVRV

