
2020 03 30– 2020 04 03 
Grupė “Drugeliai”  

 

Ataskaitą parengė: 

Auklėtoja Rūta Pociūtė 

 

Savaitės tema – “Kai knygelė gimsta” 
 

Siekiamos užduotys: 

1. Išsiaiškinti kaip kuriamos knygos ir sužinoti kokią, kas ir kada parašė 
pirmąją lietuvišką knygą; 

2. Susipažinti su knygų namais – biblioteka ir įsiminti pagrindines 
bibliotekos taisykles, aptarti kitas knygų įsigijimo vietas; 

3. Pajausti pagarbą ir meilę knygai įsirengiant namuose erdves: “Knygų 
ligoninė” ir “Knygų namai” 

4. Paminėti vaikiškos knygos dieną išsiaiškinant knygos naudą ir 
kokios jos būna; 

5. Lavinti vaizduotę, kalbą ir kūrybiškumą kuriant knygų medį, piešiant 
iliustracijas ir vaidinant 
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Pirmadienio dienos užduotys 

 

 Pokalbis apie knygos 
atsiradimą, jos gamybos kelią 
žiūrint video filmuką apie 
vienos knygos leidybą: 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch
?v=XIN-pfDA178 

 Pokalbis apie pirmąją 
lietuvišką knygą klausant 
pasakojimo; 

 Siūloma pažiūrėti kaip atrodė 
pirmosios lietuviškos knygos 
autorius ir knyga: 
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Pirmadienio dienos užduotys 

 

 Apžvelgti kelėta  nurodytų Martyno Mažvydo paminklų Lietuvoje; 

 Sužinoti knygų gaminimo būdą iki atsirandant spausdinimo mašinoms ir gaminimą 

atsiradus šioms mašinoms, pasinaudojus virtualiu žaidimu “Knygos kelias” 

 Pažaisti virtualų žaidimą “Knygos kelias”  

Nuoroda: 

http://knygoskelias.kvb.lt/ 

 Sužaisti “klausimų lietų”: Pvz., Kas parašė pirmąją lietuvišką knygą? Ar išliko ši 

knyga iki šių dienų?  Kaip knygas gamino seniau ir kaip gamina dabar?  Ir kt.,  

 Atlikti užduotį: paieškoti namuose senų knygų, kurios skiriasi nuo šių dienų 

knygų;  

 Pasikartoti /prisiminti/pasižiūrėti raideles rašant: pirmoji lietuviška knyga,  arba 

Martynas Mažvydas, arba “Katekizmas”...  
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Antradienio dienos užduotys 

 Užduotis:  suskaičiuoti kiek matoma knygų atskiruose paveikslėliuose: 

 

 

 
 

 Užduotis: suskaičiuoti kiek knygų laiko mergaitė ir kiek – berniukas; kuris turi 

knygų daugiau? Siūloma: popieriaus lape nusipiešti mergaitę ir berniuką su 

knygomis ir prie jų užrašyti turimų knygų skaičių; 

 Pokalbis apie knygų namus – biblioteką , žiūrint  

video filmuką : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-cRj3GctdLs&feature=emb_logo 
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Antradienio dienos užduotys 

 Išklausyti  pasakojimo apie bibliotekos  naudą, jos funkcijas  ir aptarti bibliotekos 

knygučių skaitymo , pasiėmimo ir gražinimo taisykles, susipažinti su 

bibliotekininkės darbu;  

 Siūloma užduotis: įsirengti savo namuose biblioteką  surūšiuojant knygutes, 

pasigaminus skaitytojo kortelę ir ją pažaisti;  

 Pokalbis: kur dar galime atrasti knygučių ir jų įsigyti? Kuo skiriasi knygynas nuo 

bibliotekos? Ir kuo jie panašūs?  

 Atlikti užduotį: atrasti kuriuose paveikslėliuose yra biblioteka ir juos suskaičiuoti. 

Pvz.: 
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Trečiadienio dienos užduotys 

 Atlikti užduotį: žiūrint į paveiksliuką atsakyti į klausimus 
(Kiek matote žalios spalvos (tokios kokią laiko mergaitė) 
knygų šiame paveikslėlyje? Kiek matote raudonos spalvos 
knygų šiame paveikslėlyje? Kiek matote geltonos spalvos 
knygų šiame paveikslėlyje? Kas šiame paveikslėlyje ne taip? 
(Vaikas guli ant lentynos) Ar saugu  skaityti knygą šitaip gulint 
ant lentynos?). 

 Įvertinti dvi žalas paveikslėlyje: vaiko ir knygučių. 

 Pokalbis apie taisykles skaitant ir knygų saugojimo. 

  Atlikti užduotį: sukurti savo knygučių skaitymo ir jų 
saugojimo taisykles. Taisykles nupiešti ir pasikabinti 
kambaryje arba tik aptarti. 

 Išsiaiškinti kokias gyvenimo sąlygas mėgsta knygos (būti 
lentynose, ant palangės, skalbimo dėžėje, ant grindų ar kilimo 
ir t.t.) 

 Įvertinti savo knygučių gyvenimo sąlygas ir pasitarus su 
tėveliais suteikti knygoms jas kuo geresnes. 

 Paklausyti dainelės, išgirsti ir aptarti: kokia bėda nutiko? Ar 
galimas toks elgesys su knygute? Kaip reikia elgtis, kad 
knygutė nepasimestų?  

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=BJCyeVjbRcE 
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Trečiadienio dienos užduotys 

 Pokalbis apie knygučių ligas – susidėvėjimą. Išsiaiškinti kaip mes jas gydome.  

 Įkurti knygų ligoninę ir gydyti knygutes jas klijuojant, aplenkiant aplankalais ir t.t. 

 Pasportuoti. Kūno kultūra 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=wHw5ygO6VqI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3
J8bk8Ue1USmp8nFrpbVsUHq7dBd_gC4uDNSifS1usOJvXRC431P7DdVU 

 Pasimokyti deklamuoti eilėraštuką:  
 

  Knyga 

 Man labai smagu 
su knyga pabūt kartu. 

Skaitant juoktis ir liūdėti, 
skaitant džiaugtis ir mylėti. 

      Knygą rankon aš imu 

     ir pabūt su ja galiu.  

    Nors ir saulė šviečia 
knygos mane garsiai kviečia 
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Ketvirtadienio dienos užduotys 

 Pokalbis apie tarptautinę vaikiškos knygos dieną. 

 Įminti/sužinoti/išmokti mįsles apie knygas:  

Maža spintelė, turi šimtai durelių? (Knyga)  

Ne krūmas, bet su lapais. Ne marškiniai, bet susiūti.  

Ne žmogus, bet kalba. (Knyga)  

Kas kalba be liežuvio? (Knyga) 

• Peržiūrėti video filmuką apie knygų naudą, aptarti ir atsakyti į klausimus (Kodėl geriau 
skaityti, nei žiūrėti televizorių? Ar galima pasakas užrašyti? Ką daryti toliau, kai pasaką 
užrašai? ) 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=XIN-pfDA178 
 Pokalbis apie knygų įvairovę – žanrus. Išsiaiškinti kokio žanro knygučių daugiausiai turima 

namuose, įvardyti kokios knygutės labiausiai patinka.  

 Pažiūrėti trumpą video filmuką apie juokų knygą ir pabandyti prisiminti ar turima tokia 
knygutė kuri keltų juoką 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=ultgQa8u00Y 

 Susipažinti su elektroninėmis knygomis. Aptarti skirtumus esančius tarp popierinės knygos 
ir elektroninės.  
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Ketvirtadienio dienos užduotys 

 Susipažinti su žodynais. Pvz., vardų žodynu 
ir išsiaiškinti savo vardo reikšmę 

Nuoroda: 

https://www.zodynas.lt/ 

 Surengti turimų vaikiškų knygučių parodėlę -  
konkursą. Išsirinkti vieną knygutę laimėtoją 
ir pasakyti kodėl būtent ji. 

 Meninė veikla pasirinktinai: (savo knygutės 
gamyba, skirtukas knygai arba atvirukas 
vaikiškų knygučių dienai paminėti) 

 Atlikti tyrimus su knygomis. Pvz., matuoti 
knygą pirštais, liniuote...  

 Kūno kultūra 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=hdx39fckuE8
&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dZLEV7w
VZZtQVBKxkSVXY6rfP7suKy9vDXB-
BiinCw3WbxtxoOJeMUzw 
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Penktadienio dienos užduotys 

 Pokalbis apie knygų super herojus. Aptariama kodėl būtent šis 
herojus vaikui atrodo ypatingas 

 Siūloma tapti super herojais peržiūrint video filmuką ir jį aptariant 

Nuoroda:  

https://www.youtube.com/watch?v=Fop4NPlSlkQ&feature=share&fbc
lid=IwAR0WTkOJWNhSzrnKFkzjt8bXXP55uH8ZEbMBF8sNprz
ZY9OCD3x1prAMKUE 

 Pokalbis apie knygas. (Knyga mums padeda pažinti pasaulį ir 
daug ko išmokti, knyga mums padeda smagiai praleisti laiką, arba 
kai mums liūdna, ji gali padėti liūdesį nuvyti tolyn. Draugauti su 
knyga visuomet yra geras sprendimas). 

 Atlikti užduotis: 

• Išsirinkti iš turimų knygučių mėgstamiausią, ją perskaityti ir norimą 
ištrauką suvaidinti pasiskirsčius vaidmenimis (jei reikia) 

• Perskaityti istoriją “Grybantinas” ir ją iliustruoti, trumpai 
iliustracijas aptarti 
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Penktadienio dienos užduotys 

 Pažaisti raidžių žaidimą (Žaidimo eiga: vaikas meta 

kauliuką ir eina į priekį tiek langelių, kokį skaičių nurodo 

žaidimo kauliukas. Užlipus ant langelio vaikas turi pasakyti: 

kokia tai raidė - ar tai didžioji ar mažoji raidė, arba/ir 

sugalvoti žodį iš tos raidės).  

 Atlikti meninę užduotį: 

       nusipiešti didelį medį su šakomis. Medžio lapeliai bus 

perskaitytos knygutės. Ant lapelių  arba šalia jų užrašyti 

perskaitytų knygų pavadinimus, jeigu užrašyti dar 

nepavyksta nieko baisaus, galite nupiešti tos knygutės 

veikėją arba sugalvoti kažkokį simbolį kuris reikš būtent tą 

knygutę. Prie labai patinkančios knygutės lapelio galima 

nupiešti širdelę, kuri reikštų, jog ši knygutė man ypač patiko.  

 Aptarti ar daug perskaitytų knygučių, suskaičiuoti kiek 

lapelių ant medelio 

 

 Knygų medį pasikabinti savo įkurtoje knygučių erdvėje ir 

džiaugtis savo pasiekimais, bei ateityje juos pildyti. 
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Darbas su specialiųjų poreikių vaiku 

 Pasiūlyti taisyklingai tarti garsus 

Nuoroda: 

https://www.storyjumper.com/book/r
ead/45334566/TAISYKLINGAI-
TARIU-GARSUS 

 Atlikti dėmesio lavinimo užduotis 
(paveikslėliuose atrasti nurodytus 
daiktus ir juos pažymėti) 

 Pažaisti pirštukinį žaidimą 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=
M92-
lK_sGhI&feature=share&fbclid=I
wAR2wbo2r-
TIm0ET0s8vsMbVUqj9oafmCR3
P4LcEKvJgfefXhPoODeQrWakI 
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