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PROJEKTO AKTUALUMAS 

Skaitymo nauda vaikui – akivaizdi ir neišmatuojama. Knyga – ne tik puiki

atsipalaidavimo, nuraminimo priemonė, padedanti vystyti vaiko emocinę-socialinę,

komunikacinę, pažintinę, intelektinę raidą, bet yra tinkama ir pramogai – juk didžiojoje dalyje

knygų skirtų vaikams, susipina du pasauliai – išgalvotas ir realus, vyksta dideli ar maži stebuklai,

veikėjai patiria neįtikėtinų nuotykių, susiduria su įvairiausiais iššūkiais ir juos įveikia.

Skaitydami vaikams knygas, padedame jiems pažinti mus supantį pasaulį bei ugdome

daugelį įgūdžių. Vaikas, lydimas knygų vaikystėje, išsiugdo empatijos įgūdžius, geba geriau

suprasti kitus – lengviau bendrauja, moka taikiai spręsti nesutarimus.

Matydamos, kaip mažėja vaikų domėjimasis knygomis, menkėja vaikų rišlios kalbos

lavėjimo galimybės, nusprendėme ieškoti būdų kaip atkreipti vaikų dėmesį į knygas, jas pamėgti

ir suvokti kokia svarbi žmogaus gyvenime yra knyga.



Projekto tikslai:

 Įtraukti vaikus ir jų tėvelius į aktyvų domėjimąsi 
knygelėmis, siekiant ugdyti pagarbą knygai, 
kaip žinių ir kultūros šaltiniu. 

Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą
su socialiniais partneriais.



Projekto uždaviniai:
 Sužadinti vaiko domėjimąsi knyga.

 Skatinti tyrinėti, pažinti knygų įvairovę bei turinį.

 Lavinti kūrybinę vaikų raišką kuriant, vaidinant, 
improvizuojant.

 Skatinti tėvų norą ir įprotį skaityti vaikams knygas, šiuo 
būdu padedant lavinti vaiko kalbos kultūrą.

 Palaikyti ir skatinti vaikų norą bendrauti su 
bendraamžiais.

 Plėtoti estetinius, rašytinės ir sakytinės kalbos, aplinkos 
pažinimo bei gebėjimo mokytis gebėjimus.



Diskutavome: kodėl žmonės tas knygas skaito? kas jas rašo? kaip jos atsiranda, gimsta? Sužinojome, 
kaip vadinasi knygų parduotuvė ir, kaip vadinama vieta, kurioje žmonės „pasiskolina“ 

paskaityti knygą.

Pažintį su knyga pradėjome nuo rastų įvairiausių knygų grupėje. Jas vartėme apžiūrinėjome, 
tyrinėjome, atrasdami vis kažką naujo, įdomaus...



Mūsų draugai iš Mažeikių lopšelio- darželio „Berželis“ M. Montessori ugdymo „Kodėlčiukų“ grupės, 
taip pat pasinėrę į knygų pasaulį, jas skaitė, vartė, apžiūrinėjo... 



Visą savaitę grupėse veikė parodėlė „Mūsų mėgstamiausios knygelės“

Vaikai vartė, apžiūrinėjo, klausė skaitomų, draugų atsineštų iš namų mėgstamiausių knygelių.



Siekdamos įkvėpti ir paskatinti tėvelius leisti 
prasmingai laiką su vaikais, kartu atrasti knygos 

pažinimo džiaugsmą...
kvietėme šeimas prisijungti prie akcijos.

Užaugę vaikai skaitys, jei namuose bus puoselėjama 
šeimos skaitymo tradicija...







Grupėse įsirengėme knygelių remonto dirbtuvėlės.

Vaikai tapo „knygų gydytojais“, klijavo ir atnaujino 
savo grupėje esančias senas knygeles.



„Knygų gydytojais“ tapo ir mūsų draugai - motessoriukai



STEAM iššūkis „Pastatyk knygų bokštą“

Montesoriukams 
visada smalsu 

išbandyti, liesti, 
tyrinėti, atrasti.

Vaikai noriai priėmė 
pasiūlytą iššūkį 

„Pastatyk knygų 
bokštą“

Įtraukiančios 
STEAM veiklos –
tai puikus būdas 
pažinti, plėtoti 
komunikavimo 

įgūdžius, stiprinti 
motyvaciją ir 
pasitikėjimą

Šios veiklos metu, 
vaikai mokėsi spręsti 
iškilusius sunkumus ir 
problemas, plėtojo 

bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
įgūdžius patyrė

proceso ir kūrybos 
džiaugsmą.





Mums pavyko

bokštas stovi...



Rinkome didžiausią ir mažiausią knygutę.



Skatinome vaikus su tėveliais kartu piešti savo mėgstamus pasakos veikėjus, 
iliustruoti sekamas pasakas. Iš sukurtų piešinėlių „Riešutėlių“ grupės vaikai susikūrė 

savo mėgstamų pasaką knygą. 



„Spindulėlių“ grupės vaikai 
turėjo galimybę pabūti 

pasakų veikėjais.

„MES IŠ PASAKŲ...“



Mūsų draugai, „Kodėlčiukų“ grupės montessoriukai, sekė pasakas vienas kitam...



PROJEKTO REFLEKSIJA
 Vaikai susipažino su knygų įvairove, ugdėsi pagarbą knygai, buvo turtinama vaikų 

pažinimo kompetencija.

 Knygos pagalba lavėjo vaikų emocinis intelektas, mokėsi pažinti savo ir kitų jausmus, 
tinkamai juos išreikšti.

 Tobulėjo vaikų šnekamoji kalba drąsiai išsakant mintis, įvardinant jausmus, lavėjo 
fantazija.

 STEAM veiklų metu vaikai buvo iniciatyvūs, aktyvūs, originalūs, patys prisiėmė 
sprendimus ir konstruktyviai sprendė įvairias situacijas.

 Aktyviai į projekto vykdymą įsijungė tėveliai, skaitant kartu su vaiku bei piešiant, 
lavėjo vaikų kūrybiškumas, vaizduotė, kalbos įgūdžiai.



Tad pasėkime mažųjų širdyse meilės knygai sėklą, kad užaugę jos 
vaisiai džiugintų ir maloniai stebintų.

Knyga buvo, yra ir išliks ne tik žinių, bet ir visaverčio 
kūrybiškumo šaltiniu!



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


