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2020 m. kovo mėn. 2-6 d. vyko Tarptautinis edukacinis prevencinis projektas  

“Knygos savaitė” skirtas Europos logopedo dienai paminėti. 

 

Projekto koordinatorė – KPKC metodininkė Valerija Segalovičienė. 

Projekto iniciatorė – Kauno lopšelio-darželio “Rasytė” logopedė ekspertė Eglė Žičkuvienė. 

 

Projekto tikslas – organizuoti ugdymo įstaigoje renginį „Knygos savaitė“, atspindinti knygos atsiradimą, reikšmę 

žmogaus (vaiko) gyvenime, akcentuojant lietuvišką knygą. 

 

Projekto uždaviniai: 

 Suteikti vaikams žinių apie popierinės knygos atsiradimą, jos raidą ir lietuviškos knygos prasmę mūsų 

gyvenime. 

 Suteikti vaikams žinių apie knygų įvairovę pagal formatą, tematiką, vaikų amžių. 

 Skiepyti vaikų meilę lietuviškai knygai. 

 

 

 

 



                                                                      

  „Niekas kitas taip nesužadina ir neugdo vaiko vaizduotės, kaip knyga. 

                     Pamatykime džiaugsmą vaiko akyse, kai jis perskaito pirmąjį žodį ir 

 į rankas pasiima pirmąją knygutę“. 

(Astrida Lindgren). 

 

 2020 m. kovo 2-6 d. vyko Tarptautinis projektas „Knygos savaitė“ skirtas 

Europos logopedo dienai paminėti. Projektą kuravo KPKC metodininkė Valerija 

Segalovičienė. Projektą iniciavo Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ logopedė ekspertė 

Eglė Žičkuvienė. Projekte dalyvavo 80 ikimokyklinio/priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ir specialiojo ugdymo įstaigų iš JAV, Vokietijos, Airijos, Baltarusijos, 

40 Lietuvos miestų ir rajonų įstaigų bei 36 Kauno miesto ir rajono įstaigų.  
 

 
 

 

 



 

Dalyvavusių įstaigų bendruomenės labai šauniai, kūrybingai ir 

išmaniai pristatė projektą “Knygos savaitė”.  

  Daugelio įstaigų pedagogai organizavo vaikams išvyką į 

savo miesto, rajono ar mikrorajono biblioteką; organizavo 

įstaigoje knygų parodas; mokėsi su vaikais tausoti, saugoti, vertinti 

ir tvarkyti senas suplėšytas knygas, gamino knygų skirtukus; 

organizavo bendrą visos įstaigos šventę, skirtą Lietuviškai  

(ir ne tik) KNYGAI. 

Džiugių Jums akimirkų ! 

 

 
 



 
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „RASYTĖ“ 

 

 

Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ bendruomenė kovo 2 d. nuo pat ryto „apsiginklavusi“ knygomis skubėjo į darželį. Aktų 

salėje susirinko visų įstaigos grupių vaikai, nešini knygomis, pasipuošę knygų veikėjų drabužiais ir atributika. Visus pasitiko puikiai 

nusiteikusi Merė Popins, kuri pristatė vaikams knygų atsiradimo istoriją, knygų ir pasakų svarbą vaikų ir suaugusiųjų gyvenime. 

Vaikai, kartu su auklėtojomis, spėliojo knygų veikėjus. Renginį vainikavo puiki, smagi, linksma Kakės Makės Šėlsmo dainelė. 

 Visą savaitę grupėse veikė „Kūrybinė knygų laboratorija“, kuriose vaikai atrado nepaprastą pasakų ir knygų pasaulį, išmoko 

tausoti ir saugoti knygas. Susipažino su spaustuvės darbais žiūrėdami filmuką ,,Knygos kelias”. Vaikai kūrė mažyčius meno 

stebuklus - skirtukus knygoms.  

Muzikos vadovė su vaikais dainavo dainas apie knygeles ir jų veikėjus. Auklėtojos, auklėtojų padėjėjos ir vaikai grupėse 

aptarinėjo knygas, gamino knygoms skirtukus ir tvarkė senas, suplyšusias knygas. Keliose grupėse vyko ir tėvų savanorystės veiklos, 

kurių metu buvo kalbama apie knygas ir gaminami skirtukai.  

Kūno kultūros užsiėmimuose buvo derinamas judesys su piešimu. Atlikus tam tikrus pratimus, vaikai turėjo piešti lėktuvo 

detales pagal knygos pavyzdį.  

Psichologė su vaikais gamino emocijų knygas.  

Logopedė priešmokyklinėse ir vyresnėse ikimokyklinėse grupėse supažindino vaikus su Brailio raštu ir gamino skirtukus, 

papuoštus vaikų vardais parašytais Brailio raštu. 

 Knygas aptarinėjo ir pristatė ne tik vaikai, bet ir administracija, švietimo pagalbos specialistai, auklėtojos bei auklėtojų 

padėjėjos. Logopedės kabinete vyko knygų aptarimai, pristatymai, sprendėme kryžiažodžius, pasikeitėme knygomis.  

 Visose įstaigos erdvėse vyko knygų skirtukų parodos. 

Tai linksmas, darbingas ir smagus projektas, kuris motyvuoja vaikus ir suaugusiuosius draugauti su knyga ! 

 

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

 

 

Logopedė ekspertė Eglė Žičkuvienė 

Auklėtoja Vaida Stankevičiūtė 
 

 

 

 

 



 

 

 
 



 
Kavano lituanistinė mokykla „Gintarėlis“, Airija 

 
Atsižvelgiant į mūsų veiklos specifiką, minėti knygos savaitę galėjome tik susitikę šeštadienį. Bet išvakarėse, kovo 6 dieną, 

mūsų mokyklos šeštokai airiškoje mokykloje irgi šventė Knygos dieną. Kiekvienas moksleivis turėjo galimybę pakeisti mokyklos 

uniformą į mėgstamiausio knygos herojaus kostiumą. 

O jau šeštadienį lietuviškoje mokykloje „Gintarėlis“ kiekvienas iš jų pristatė savo „Mylimiausią knygą“. Šeštokai su malonumu ir 

ugnele pasakojo: kodėl pasirinko būtent šį kūrinį; ko pasimokė iš knygos herojų; kam rekomenduotu ir t. t. ir pan. Kiekvienas 

mokinis tapo knygos reklaminių veidų ir bandė intriguoti, sudominti pasirinktu kurinių būsimus skaitytojus. O būsimi skaitytojai 

atliko žurnalistų vaidmenį ir uždavė visus kilusius klausimus.  

Aišku prieš prezentacijas buvo nuveiktas milžiniškas darbas: rašytos recenzijos, raštu atsakoma į klausimus, aprašomas siužetas ir 

veikėjai. Taip pat kalbėtą apie knygos svarbą žmonijos istorijoje: Martyno Mažvydo pirmąją lietuvišką knygą – „Katekizmą“.  

Prieš pradedant prezentaciją kiekvienas iš šeštokų turėjo pasidomėti savo vardo kilme: iš kokios kalbos jis yra kildinamas ir ką 

reiškia. Po knygų prezentacijų, vaikai kūrė akrostichą ir šifravo savo vardą, kaip ir M. Mažvydas „Katekizmo“ prakalboje.  

Mes tęsime pamokų ciklą apie knygos ir kalbos vietą žmogaus gyvenime: mokysimės apie lietuviškos spaudos draudimą, knygnešius 

ir lietuvių kalbos „proveržį“ XIX a. pab. XX a. pr.  

Šį ciklą planuoju pabaigti kovo 21 d. Motinos dienos išvakarėse. Airijoje ji švenčiama kovo 22 d. Skaitysime eilėraščius mamai, 

kursime atviruką ir rašysime padėkos laišką už skaitytą pasaką/ knygą prieš miegą.  

 

Metodinė medžiaga: 

Lietuvos tapatybė. Passport. Istorijos. Psl. 96 – 109. 

Bumblauskas A., Bumblauskas M. Lietuvos istorija. Paaugusių žmonių knyga. Psl. 168 – 173. Lietuviškos knygos. 

Laiškai iš Lietuvos. Literatūrinių tekstų knyga. 

 

 

Istorijos mokytoja Jekaterina Bertašienė 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

Garliavos lopšelis-darželis „Obelėlė“ 
 

„Knygos savaitė“ darželyje vyko nuo 03. 02- 03.06d. Vaikai nešėsi į darželį mylimas 

knygas, kurias vartė, pasakojo draugams jų atsiradimo istorijas, gamino knygų skirtukus, 

„gydė“ sergančias knygeles, rūpinosi, kad knygelės būtų tvarkingai padėtos į joms skirtas 

vietas. Taip pat klausėsi istorijų apie tai, kad buvo laikotarpis, kai lietuviškos knygos buvo 

draudžiamos. Visą savaitę patys sekė ir vėliau piešė savo mylimą pasaką. 

Penktadienį „Knygos savaitę“ pabaigėme renginiu, kurio metu supažindinome vaikus su 

popieriaus, knygos, rašto atsiradimo istorija, mynėme mįsles, vaidinome pasakas „Ožka ir 

vilkas“, „Dangus griūva“ ir  įrišome pasakų knygą, kurioje atgulė pačios gražiausios ir 

stebuklingiausios „Obelėlės“ darželio vaikučių pieštos pasakos. 

 

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Inga Leimonienė  

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Vaida Bilotienė  

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

Kauno lopšelis- darželis ,,Daigelis“ 
 

Mūsų darželio bendruomenė aktyviai dalyvavo visą savaitę vykusiame edukaciniame prevenciniame projekte ,,Knygos 

savaitė“. Mūsų mažiausieji ne tik klausėsi sekamų pasakų, bet ir patys skaitė knygeles. Vyresnieji sužinojo iš kur ir kaip atsiranda 

knygos, palygino jas pagal amžių, rūšis, tipą. Prisiminė ekskursiją į biblioteką, jos reikšmę žmonėms. Kartu su mokytojomis grupėse, 

tėveliais namuose patys kūrė pasakas, gamino knygeles. Vaikai pritarė, kad knygeles reikia saugoti, prižiūrėti, o suplyšusias 

suklijuoti. Patys vyriausieji, ne tik sukūrė ir nupiešė pasaką apie skruzdėliuką bei jo nuotykius, bet ją  ir įgarsino. Mūsų  darželio 

bibliotekėlėje, vaikai nuolat keičiasi knygelėmis, jas dovanoja. Savaitė greitai prabėgo, bet įspūdžiai ir geros emocijos išliks ilgam. 

Dėkui organizatoriams. 

Vyresnioji logopedė Loreta Žilinskienė  

 

 
 

 



 

 

Kauno lopšelis-darželis “Giliukas” 
 

Visą savaitę “Pelėdžiukų” grupės vaikai (5 m.) skyrė dėmesį knygelių pažinimui, kūrimui, 

taisymui ir pan. 

Pirmadienis- “Laiškas nuo bibliotekos peliuko Vincento”. Laiške  Peliukas papasakojo apie biblioteką, 

jos lankytojus,  knygų įvairovę.   Vaikai apžiūrėjo Vincento atsiųstas knygas- pasakas, eilėraščius , 

enciklopedijas, žodynus ir kt., aptarė, kaip reikia vartyti knygeles, jas prižiūrėti.  Jis pakvietė vaikus 

apsilankyti bibliotekoje. 

Antradienis- “Mano mėgstamiausia knyga”. Vaikai pristatė savo mėgstamiausią knygą. Vieniems tai 

buvo fėjų pasakos, Kakės Makės istorijos, kitiems “minicraft” žaidimų  aprašymų knyga, enciklopedijos 

apie gyvūnus ir pan.  Aistė atsinešė skaitymui skirtą knygelę “Rūta ir Lukas” ir nustebino draugus 

puikiai ją skaitydama pati. 

Trečiadienis- “Pasidaryk knygelę.” Vaikai patys gamino knygeles  spalvingai jas iliustruodami. Tai 

buvo šeimos narių vardų, skaičių, geometrinių formų,  minicraft veikėjų, pavasario pranašų ir kt. 

knygelės. 

Ketvirtadienis-“Knygelių ligoninės” diena. Vaikai atrinko suplyšusias knygeles , klijavo nugarėles ir 

lapus. Prisiminėm elgesio su knygelėm taisykles.  

Penktadienis - vaidmeninis žaidimas “Biblioteka”. Vaikai gamino skaitytojų bilietus, kur galėjo 

nukopijuoti knygelės pavadinimą, užrašyti savo vardą ir pan. “Mamos” su savo mažyliais ėjo rinktis 

knygų. “Bibliotekininkė” pasidarė kompiuterį knygų “skanavimui”.  

 

Logopedė metodininkėRūta Ordienė  

Mokytoja metodininkė Diana Stanelienė 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“ 
 

Visą savaitę darbų netrūko, vyko knygelių vartymas, skaitymas, tvarkymas. Savaitės pradžioje 

pasikvietėme mylimą vaikų poetę Z. Gaižauskaitę, kuri eiliuota kalba džiugino vaikus. Kitą dieną 

lankėmės viešojoje bibliotekoje, kur gavome daug informacijos apie knygeles. Grupėje pažiūrėjome 

filmuotą medžiagą „Iš kur atsiranda knyga“ ir pasidarėme savo knygelę. Savaitė prasminga ir įdomi. 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Roma Krisiulevičienė  

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Lina Giedraitienė  

Logopedė metodininkė Vida Prašmutaitė  

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 



 

 
Alytaus lopšeli-darželis „Boružėlė“ 

 

Vis labiau mažėja šiuolaikinių vaikų noras skaityti. Išaugusi emocinė priklausomybė nuo kompiuterinių 

žaidimų. Atsižvelgiant į tai Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ ugdytiniai ir pedagogai kovo 2-6 dienomis 

dalyvavo edukaciniame prevenciniame projekte „Knygos savaitė“.  

Knygos padeda lavinti kalbą, žodyną. Jos moko išreikšti savo mintis, suvokti save ir kitus, suteikia žinių, lavina 

vaizduotę, teikia naujų sąvokų, idėjų, plečia supratimą, ugdo emocijas ir gebėjimą įsijausti, tobulina gebėjimą 

atsidurti kito žmogaus vietoje. Knygos gali suteikti jėgų ir įkvėpimo, linksminti ir jaudinti, priversti juoktis ar verkti, 

taip pat nuraminti. 

Kovo pirmąją savaitę Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ ugdytiniai kalbėjosi apie knygas, jų atsiradimo istoriją, 

knygų įvairovę ir kam reikalingos knygos. Turėjo galimybę patys pagaminti knygą, nupiešti ar spalvinti iliustracijas. 

Vaikai išsiaiškino, kad norint išleisti knygą, pirmiausiai reikia sukurti tekstą. Kai kurie pamėgino tai padaryti. 

Vyresnieji ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai „gydė“ knygas. Jie klijavo ir tvarkė senas, suplyšusias knygeles, po 

to džiaugėsi gautais rezultatais. 

 Kovo 6 dieną, gražų penktadienio rytą,  sukvietėme ugdytinius į „Knygos savaitės“ šventę. Visi vaikai su savimi iš 

namų atsinešė mėgstamiausią savo knygelę. Logopedė Zita Vasiliauskienė, tapusi Pepe Ilgakojine, pagelbėjo 

Smalsiukui Nežiniukui ir vaikams pažinti raideles ir perskaityti žodelį „SKAITAU!” Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė Inga Gudelevičienė su nykštukų pagalba rodė stebuklingą Knygą, skaitė patarles. Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos Diana Bilienė ir Daiva Kamarauskienė žaidė su visais vaikučiais muzikinį raidelių žaidimą, o Kakė Makė 

edukaciniame filme papasakojo, kaip leidžiamos knygos. 

 

Logopedė metodininkė Zita Vasiliauskienė  

Priešmokylinio ugdymo mokytoja metodininkė Inga Gudelevičienė  

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Diana Bilienė  

Iikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Kamarauskienė 

 
 



 

 
 



 

 

Baisogalos mokykla-darželis, Radviliškio rajonas 
 

   „Knygos savaitė“ grupėje prasidėjo susipažinimu su knygų įvairove, jų paskirtimi. Vaikai 

sužinojo, kad knygos mus džiugina ne tik pasakomis, bet padeda pažinti pasaulį, mokytis, lavinti 

rankelę, kad yra knygų su paslaptimis. Taip pat sužinojo, kaip vadinami žmonės, kurie kuria knygas, 

piešia paveikslėlius ir įmonės, kurios jas išleidžia. Patys vaikai su dideliu noru kūrė grupės „Draugų 

knygą“, kurią vakare pristatė savo tėveliams. Grupėje vyko knygų skaitymo valandėlės, mylimiausios 

knygos rinkimai, knygelių iš namų pristatymai, knygų remonto dirbtuvės. Džiugių akimirkų suteikė 

valandėlė „Aš skaitau draugams“, kai knygas vaikas „skaitė“ garsiai savo draugams. Savaitę užbaigėme 

spektakliuku, mes tapome pasakos „Dangus griūva“ veikėjais ir vaidinome pasaką draugams. 

 

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Roma Čepaitienė  

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 

Daugėlių lopšelis-darželis, Šiaulių rajonas 
 

Padedant ugdytinių tėvams ,,Ežiukų“ grupėje organizuota paroda „Knygų įvairovė“. Draugiški ,,ežiukai“ į 

parodos atidarymą  pakvietė ir kitų grupių vaikus. Drauge su svečiais jie klausėsi grupės auklėtojos pasakojimo apie 

popierinės knygos atsiradimą, knygų įvairovę, žiūrėjo filmuotą medžiagą kaip šiandien gimsta knygos. Sekančią 

dieną ,,ežiukai“ nekantraudami pristatė draugams savo mylimiausias knygeles, dalijosi jomis, vieni kitiems jas 

,,skaitė“, diskutavo, kuri įdomesnė. Grupėje buvo įrengta „Knygų gydykla“. Mažyliai ne tik ,,gydė“ senas, 

suplyšusias, susidėvėjusias knygeles, bet ir prisiminė, kaip reikia su jomis elgtis, kad pastarosios daugiau ,,nesirgtų“. 

Grupės vaikams ir jų tėveliams buvo pasiūlyta namuose įsirengti kūrybines dirbtuves – sukurti po puslapį grupės 

knygai. Bendras darbas pranoko lūkesčius. Spalvingi puslapiai sugulė į knygą, kurią vaikai pavadino „Linksmieji 

ežiukai“. ,,Knygos savaitę“ vainikavo ,,Ežiukų“ grupės bendruomenės renginys, kurį organizavo grupės auklėtoja ir 

lopšelio-darželio logopedė. Renginio, t. y. knygos ,,Linksmieji ežiukai” pristatymo metu vaikai ir jų tėveliai ieškojo 

,,dingusios“ pačių sukurtos knygos. Visi drauge turėjo įveikti ne vieną iššūkį. Suradę knygą, prisiminė, kaip ji buvo 

kuriama, kas joje rašoma. Autoriai išdidžiai pasirašė autografus. Ką gali žinoti, gal kuris iš mažųjų kūrėjų ateityje 

taps rašytoju ar dailininku? 

 

Auklėtoja metodininkė Rita Tilenienė 

Logopedė metodininkė Daina Liaudanskienė 

 

 
 

 



 

 

 
 



 
 

Kauno lopšelis-darželis "Bitutė" 
 

Vyko veiklos grupėse, bibliotekoje ir logopediniame kabinete.  

Vaikai su tėveliais namuose kūrė knygeles. Grupėse su auklėtojomis kūrė knygos puslapius. Baigiamąjame renginyje knygos puslapius susegėme į 

vieną darželio knygą. Žiūrėjome filmuką apie Kakę Makę. Susipažinome kaip atsiranda knygelės. 

Logopedė metodininkė Jūratė Buckiūnienė 

 

 
 



 

 
 

 



 

 

Kauno lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 
Įstaigoje kovo 2 - 6 d. vyko edukacinis prevencinis renginys „ Knygos savaitė“, su ikimokyklinio amžiaus „Bitučių“ gr. ir 

priešmokyklinio amžiaus „Nykštukų“ gr. vaikais. Visą savaitę vaikai praleido su knyga. Susipažino su knygos atsiradimo istorija, 

knygų įvairove ( formatu, iliustracijomis, Brailio raštu, rašto simboliais, žymėjo rašto ženklus kalkakmeniu ant akmens, vaško 

kreidele ant papiruso, anglimi ant beržo tošies), susipažino su knygos svarba žmogaus gyvenime, ugdėsi meilę ir pagarbą knygai, 

patyrė skaitymo malonumą. Grupėse vyko kūrybinė veikla „Mano raidė“:3-4m.vaikai  iš įvairių medžiagų aplikavo raides ir sudarė 

knygelę „ Čia gyvena Kalbos žaidimų popietėje “Raidelė prie raidelės - štai ir žodelis“ priešmokyklinės grupės vaikai susiskirstę 

komandomis iš savo sukurtų raidelių dėliojo pasakų pavadinimus ,minė mįsles ,spėjo pagal apibūdinimą pasakų personažų 

pavadinimus  dėliodami iš raidelių žodelius. Savaitės eigoje grupėse vyko kūrybinė veikla „Skirtukas – knygos draugas“, kurios metu 

buvo aptarta skirtuko svarba knygai.3-4m.vaikai ant paruoštų skirtukų įvairiai komponavo paveikslėlius, pasirinkdami jiems 

patikusias aplikacijas su pasakų veikėjais, o 6-7m.vaikai kūrė skirtukus iš skirtingų spalvų juostelių, naudodami pynimo techniką. 

Grupėse vyko edukacinė veikla „Iš knygų pasaulio“, kurios metu aptartos pasakos, pasakų veikėjai, vyresni vaikai piešė savo 

mėgstamiausią pasaką. Kalbos žaidimų popietėje vyko edukacinė veikla “Stebuklingą skrynelę pravėrus“ su 3-4m.vaikais,kurios 

metu apibūdinti pasakų veikėjai, prisimintos pasakos, o su 6-7m.vaikais vyko veikla “Pasiklydę pasakos“, kurios metu pagal 

siužetinius paveikslėlius vaikai rinko iš kokios tai pasakos ir prisegė paveikslėlius prie pasakų pavadinimų.  Grupėse susipažinę su 

įvairiomis knygelėmis, pasakų personažais, aptarę pasakas vaikai rinko savo grupės pasaką „Mūsų mėgstamiausia grupės 

pasaka“.“Bitučių“ gr. ikimokyklinio amžiaus vaikai išrinko savo grupės pasaką „Trys paršiukai“, meninės raiškos valandėlėje 

spalvino, aplikavo iš kempinėlių, pasakos personažus ir kūrė grupės pasakos knygą. „Nykštukų“ gr. priešmokyklinio amžiaus vaikai 

išsirinko pasaką “Katinėlis ir gaidelis“ ir kūrė savo grupės pasakos knygą. Visos savaitės renginį apibendrino pasakų rytmetys  „Seku 

seku pasakaitę“ ir tėvelių ir vaikų sukurtų knygelių paroda „Mėgstamiausia šeimos pasaka“ įstaigos bendruomenei. Savaitės eigoje 

organizuotos veiklos ugdė vaikų  kūrybiškumą, suteikė laisvę improvizacijai, plėtė žodyną, skiepijo meilę ir pagarbą knygai, suteikė 

daug teigiamų emocijų raidės“, o 6-7m.vaikai naudodami spalvotus pieštukus, puošė raideles įvairių raštų motyvais. 

 

 

Žydrūnė Jakubauskaitė logopedė metodininkė, 

Jelena Navikienė vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja, 

Rita Staugaitienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

Kauno lopšelis-darželis „Klausutis“ 
 

 

KNYGŲ  DIENA -  projektas, skirtas tarptautinei logopedo dienai paminėti. 

 

Tikslai ir uždaviniai – ugdyti improvizacinius bei kognityvinius  gebėjimus; lavinti vaizduotę ir kūrybiškumą; 

Visos darželio grupės aktyviai įsijungė į šį projektą. Pagilino žinias apie įvairias knygutes, jas skaitė, ,,gydė“, kūrė 

mėgstamų pasakų knygeles, jas iliustravo, gamino lėles. Per baigiamąjį bendruomenės renginį visi žiūrėjo filmą 

,,Kaip gimsta knyga“; vaikai turėjo atpažinti iš  kurios pasakos ištrauka. 

 

.,,Bitučių „gr. vaikai suvaidino pasaką ,,Ropė“; Mūsų priešmokyklinukai pasigamino  mėgstamos pasakos lėlytes ir 

ją suvaidino. Danielis pristatė ir papasakojo apie savo mėgstamiausią knygą. 

"Drugelių" grupės vaikams labai patinka pasaka "Ožka ir vilkas". Matukas atsinešė pasakų knygutę "Ožka ir vilkas", 

kurią su vaikais kelis kartus skaitėme ir pabandėme šią pasaką suvaidinti... 

Šią savaitę grupėse vyko akcija "Priglauskime jau perskaitytą knygelę". Akcija puikiai pavyko, tėveliai su vaikais 

dovanojo grupės bibliotekėlei jau perskaitytas knygas, o vaikai labai džiaugėsi galėdami vartyti dar neregėtas 

knygeles...  

"Žirniukų" grupės vaikams labai patiko daina: "Boružėlės metai ant sparnelių". Kartu su 

vaikais  pasigaminome boružėles. Skaičiavome  boružėlių metus,  ir tupdėme jas ant žalios pievos. Vaikai 

įsivaizdavo kaip boružėlės skrenda, tupia ant pievos ir kas galėjo joms nutikti. Pas boružėles atskrido drugeliai...  

 

 

Direktoriaus pav. ugdymui Lina Pilkauskienė  

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Nadežda Zalevskaja 

Mokytoja metodininkė Giedra Kazlauskienė  

Vyresnioji logopedė Kazimiera Urniežienė  

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

Kauno lopšelis- darželis „Klevelis“ 
 

Visą savaitę Kauno lopšelio - darželio „Klevelis“ priešmokyklinio ugdymo „Skruzdėliukų“ grupė dalyvavo projekto renginiuose „Knygos savaitė“. 

Ugdytiniai atsinešė iš namų įvairių knygų, jas pristatė, apžiūrėjo, dalinosi vieni su kitais knygomis. Kalbėjomės su ugdytiniais apie knygas, jų įvairovę, 

atsiradimą ir kt. Ugdytiniai kūrė pasakų knygą interaktyvioje lentoje. Vaikai  kartu su tėveliais namuose tvarkė suplyšusias knygas. Projekto užbaigimui 

organizavome išvyką į  biblioteką. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Lina Stanaitienė 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Lina Skiečiuvienė 

Logopedė metodininkė Vida Rugienė   

 

 

 
 



 

 

 

Kauno lopšelis- darželis „Klevelis“ 
 

Kauno lopšelio-darželio "Klevelis" Montessori grupių vaikai gamino kiek kitokias knygutes: skaičių, spalvų, gyvūnų, intarpų. Taip pat apsilankė 

Vaikų literatūros muziejuje, kur dalyvavo edukacinėje programoje "Pasaka pasaką veja". 

 

Vyresnioji mokytoja Inga Stiopina  

Vyresnioji mokytoja Ieva Endziulytė  

Vyresnioji mokytoja Giedrė Sinkevičienė  

Mokytoja metodininkė Jolanta Česiūnienė 

 

 
  



 

 

Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ 
 

Pirmadienį „Knygų įvairovė“- vaikai sužinojo ir prisiminė kiek daug įvairių knygų. Lygino, rūšiavo storas -

plonas, dideles ir mažas knygeles. Vartė pasakų, eilėraščių, spalvinimo, enciklopedijas ir dar daug kitų įdomių 

nepaprastų knygų. Priešmokyklinių grupių vaikai žiūrėjo animacinį filmą „Knygų valdovas“. Antradienį „Mano 

mylimiausia knyga“ vaikai sugūžėjo į darželį nešini savo mylimiausiomis knygomis. Šurmulys grupėse, kaip bičių 

avilyje – tiek įspūdžių ir prisiminimų apie  savo knygelių herojus. Po pasakojimų ir išgyventų įspūdžių, vaikai 

gamino knygų skirtukus.  Trečiadienį mus aplankė Kauno J. Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos 3c klasės 

mokiniai. Vyko  popietė „Smagu skaityti su draugais“. Mokiniai  skaitė pasakas: Vytės Nemunėlio „Meškiukas 

Rudnosiukas“, Eduardo Mieželaičio „Zuikis Puikis“ ir Lietuvių liaudies pasaką „Ežys ir ponia“. Sugrįžę į grupes 

vyresni vaikai kūrė knygas, mažesni spalvino pasakų personažus. Ketvirtadienį vyko Suplyšusių knygelių tvarkymo 

valandėlė „Suklijuok knygelę“. Perskaičius Juozo Nekrošiaus „Gero elgesio abėcėlė“ vaikai gydė knygeles. 

Penktadienį salėje vyko bendruomenės renginys „Minklės, pinklės apie knygą“. Vaikai stebėjo mini spektaklį, kaip 

berniukas Jonas, nenorėjo skaityti nei pasakų, nei eilėraščių, nei minti mįslių, knygas jis plėšė ir tik žaidė su 

planšetiniu kompiuteriu. 

 

 

Logopedė metodininkė Jurga Legienė   

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Vilma Kuzminskienė 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Sandra Muliuolienė 

Vyresnioji mokytoja Regina Kablienė 

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rima Stanulionienė 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Danutė Venckienė 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

Kauno lopšelis – darželis “Saulutė” 
 
Pirmadienį vaikai iš namų atsinešė savo mėgstamiausias knygas, jas aptarėme, skaitėme, pasakojome, kalbėjome apie knygų įvairovę.  

Antradienį kalbėjome apie raides ir garsus: vaikai lipdė, aplikavo, rašė raides. 

Trečiadienį kūrėme knygas. 

Ketvirtadienį vaikai tvarkė grupės knygų kampelį, klijavo suplyšusias knygas. 

Penktadienį “Knygų savaitė” sutapo su Kaziuko muge. Vaikai mugės metu pardavinėjo, mainė savo kurtas knygas. 

Buvo smagu ! 😊 

  
Vyresnioji logopedė Reda Mikalauskienė 

Mokytoja Metodininkė Brigita Rakauskienė 

Vyresnioji mokytoja Dalė Pienauskienė 

 

 

         
 

 



 

 

Kauno lopšelis-darželis "Spragtukas" 
 

2020 m. kovo 2-6 dienomis su keturmečiais grupės „Boružėlės“ ugdytiniais dalyvavome edukaciniame prevenciniame projekte „Knygos savaitė“, 

skirtame paminėti Europos logopedo dieną. 

Veiklose vaikučiai susipažino su knygų įvairove: vienas skaitome (Priedas Nr.1); kitos skirtos atlikti užduotėles (Priedas Nr.2); sužinojome, kad pasakų 

knygose yra daug įvairių personažų (Priedas Nr. 3); pasirinkome  gražiausią pasaką vaidinimui „Ropė“ (Priedas Nr.4); kūrėme pasakas tapydami (Priedas 

Nr. 5); spalvinome personažus (Priedas Nr. 6); patys sukūrėme knygelę (Priedas Nr. 7), kurią jau skaitėme prieš pietų miegelį (Priedas Nr. 8). 

Viso projekto metu su vaikais draugavo vaidybinės lėlės „Močiutė ir Diedukas“ – tai jie seka gražiausias pasakas, moka mįslių, skaičiuočių, eilėraštukų. 

Kad žodis neužsimirštų - jį reikia užrašyti į knygą. Kol mylėsime knygą – išliks mūsų kalba, prisiminimai, mes patys. 

Logopedė metodininkė Jurgita Liekienė 

Mokytojas Marius Liepa  

Vyresnioji mokytoja Birutė Atkočienė   

    
 



 
 

Kauno lopšelis-darželis ,,Svirnelis” 
 

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis’’ 5-6 metų amžiaus ugdytiniai dalyvavo edukaciniame renginyje ,,Knygos savaitė’’. Vaikai domėjosi knygučių 

atsiradimu, skaitė jas, patys gamino knygeles, jų personažus, kūrė pasakojimus. Savaitės pabaigoje vieni vaikučiai su pedagogais lankėsi Kalniečių 

bibliotekoje, o kiti - Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filiale, kur susipažino su knygų įvairove bei jų tausojimu. 

Logopedė metodininkė Daiva Krutkienė 

Socialinė pedagogė metodininkė Virginija Aukštakienė 

Mokytoja metodininkė Irena Minčinkienė   

Mokytoja ekspertė Aida Žalimienė 

 

 
 



 

Kauno Šančių lopšelis - darželis 
Renginio metu vaikai buvo supažindinti su knygų įvairove, kartu su pedagogais apžiūrėjo, aptarė knygas. Papasakojo apie savo mėgstamiausias 

knygutes, pasakų herojus. Kartu atlikome užduotis knygelėse, patys kūrėme, savo knygas. Buvo deklamuojami eilėraščiai apie knygas. Vaikams ši savaitė 

labai patiko ir buvo įdomi. 

 

Vyresnioji auklėtoja Vilma Juškonienė 

Mokytoja metodininkė Audronė Butkevičienė 

Vyresnioji logopedė Edita Rinkevičė 

 

 
 

 



 

 

Kauno lopšelis-darželis „Šermukšnėlis“ 
Vaikai susipažino su  nuostabiu knygų pasauliu. Formavo nuomonę apie knygą, kaip pažinimo šaltinį. Vaidino pirštinių ir pirštukų lėlių spektaklius. 

Dalinosi vaidmenimis, mokėsi tekstą, improvizavo. Klausė ir patys kūrė bei sekė pasakas. Dalinosi įspūdžiais, savo mėgstamiausių pasakų istorijomis. 

Tvarkė suplyšusias, susidėvėjusias knygas. Vaikai kūrė pasakų knygeles, jas piešdami. Renginyje   „Gražiausi žodžiai Lietuvai“  Joris su Augustu  

deklamavo eilėraščius.  

Knygų savaitė vaikus skatino bendrauti, kurti, mylėti knygas. 

 
Vyresnioji logopedė Danguolė Ivoškienė 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Rasa Kadzevičienė 

 

    
 

 



 

 

 

Atlantos lituanistinė mokykla „Saulė“ 
 

Jau ketvirtus metus Atlantos lituanistinė mokykla “Saulė” švenčia lietuvių kalbos dienas. Šį kovo 7-ios šeštadienį mokykloje vyko renginys 

”Šeštadienis su lietuviška knyga”. Svečiuose lankėsi rašytoja Renata Čiužauskaitė-Markley, kuri pasidalino savo kūrybinio kelio patirtimi, pristatė savo 

eiles bei atskleidė, ką reikia turėti, kad sukurti eilėraštį ar parašyti knygą. Pasirodo ne tiek ir daug! Tereikia atidžiai stebėti aplinką ir norėti pasidalinti savo 

išgyvenimais su kitais žmonėmis. Renginio metu vaikai pristatė savo mėgstamas lietuviškas knygeles, o mokytojos atsinešė savo pamiltas vaikystės knygas. 

Čia pat veikė knygų dirbtuvėlė, kurioje visi norintys galėjo prikelti savo knygutes naujam gyvenimui. Apsilankę tėveliai taip pat neliko nuošalyje. Jie 

dalyvavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos viktorinoje, kurios laimėtojai buvo apdovanoti iš Lietuvos atkeliavusiais prizais.  

 

Atlantos lituanistinė mokykla “Saulė” linki visiems gero laiko su lietuviška knyga!   

Virginija Thoresen 

Laura Baltrūnas 

Renata Micevičiūtė-Reichert 

 

                     
 

 

 



 

 

Kauno lopšeli-darželis  „Tukas“ 
Ugdytiniai projekto „Knygos savaitė“ metu įgijo žinių apie knygų įvairovę bei lietuviškas pasakas „Eglė žalčių karalienė“, „Jūratė ir Kastytis“; 

patyrė kūrybinį džiaugsmą kuriant  knygeles, taip perprasdami knygos atsiradimo kelią; ugdė atsakingumą saugant ir tvarkant knygas; patyrė džiugių 

emocijų šventinio renginio metu - ugdė mokėjimą klausytis, koncentruoti dėmesį, lavino vaizduotę, atmintį, turtino žodyną spėjant mįsles apie knygas ir 

skaitymą. 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aistė Bnedarivičiūtė 

Logopedė metodininkė Kristina Ambrazevičienė 

Logopedė metodininkė Jolanta Raimonda Lisauskienė 

 

      
 



 

 

 

Kauno lopšelis -darželis „Vaidilutė“ 
 
Trumpas „Knygos savaitė“ aprašymas. 

Renginyje dalyvavo visi lopšelio-darželio „Vaidilutė“ ugdytiniai. Tačiau pilnoje savaitės programoje dalyvavo tik priešmokyklinio ugdymo „Jievaras“ ir 

„Pelėdžiukas“ grupių vaikai.     

Teminės savaitės idėja:  Knyga – tai mūsų išmintis. Ji - žinių apie pasaulį ir žmogaus santykio prasmių paieška. Pasaka – gyvenimo mokytoja, vaiko 

ugdymo būdas, ji psichologinei krizei įveikti, elgesio korekcijai ugdyti, vaikų ir tėvų bendravimui tobulinti. Sudominti vaikus gražiausiomis lietuvių 

liaudies pasakomis, skatinti vaikų kalbėjimą, bendravimą, sekant, iliustruojant, vaidinant girdėtas pasakas. Visos savaitės metu sekamos pasakos keliavo iš 

grupės į grupę. Su priešmokyklinio ugdymo grupių „Jievaras“ ir „Pelėdžiukas“ vaikais lankėmės rašytojo J.Grušo memorialiniame muziejuje. Vaikai 

pamatė didžiulę rašytojo sukauptą knygų biblioteką, tarp jų didžiausią ir mažiausią (adatėlės-smeigtuko) dydžio knygas... 

Logopedė metodininkė Milda Tamulienė 

Soc. Pedagogė metodininkė Nijolė Majerienė  

 

             
 

 

 



 
Kauno lopšelis-darželis „Vėrinėlis“ 

 
Kovo 2-6 d. „Varliukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupėse vyko knygos savaitė „Draugauk su knygele“.  

Pirmadienis: Vaikai iš namų atsinešė savo mylimiausią knygelę. Aptarėme, kokios įvairios jos gali būti. Vienas 

berniukas atsinešė knygą „Pinokio nuotykiai“, kuri buvo ir jo tėčio mėgiamiausia knyga. Vaikai visą savaitę dalinosi 

su draugais jas vartydami, atpasakodami turinį. Tuo pačiu mokėmės tausoti ir saugoti knygas. Kasdien „Pasakų 

senelė“ (mokytoja) prieš miegą iš vaikų atsineštų knygų skaitė po 1-2 pasakėles. 

Antradienis: Sužinojome, kuo maža smulkmenėlė – skirtukas gali padėti skaitant knygas. Aptarę skirtukų paskirtį, 

„Varliukai“ nusprendė jų pasigaminti. Naudodami įvairias dailės technikas, aplikuodami ir karpydami sukūrėme ir 

parengėme knygų skirtukų parodėlę „Pasislėpę knygelėse“. „Pelėdžiukai“ tuo tarpu „remontavo“ suplyšusias knygas. 

Trečiadienis: Vaikai prisiminė pasakas ir jose esančius veikėjus ir,  juos aptarę,  išsirinko mėgstamiausius veikėjus 

ar pasakos siužeto ištrauką ir spalvino kas po vieną, kas su draugu. Pabaigti darbeliai pakabinti rūbinėlėje. 

Ketvirtadienis: Kad vaikai suvoktų knygos atsiradimą, žiūrėjome filmuotą medžiagą „Kaip gimsta knyga?“. 

Paskatinti ir sudominti „Varliukai“ kūrė savo rankų darbo knygeles, o „Pelėdžiukai“ šio darbo drauge su tėvais ėmėsi 

namuose. Knygose apsigyveno išpuošta vardo raidė, paukšteliai, portretas, metų laikų ar Lietuvos aprašymas. 

Penktadienis: Pabaigėme pradėtus darbelius, pasidžiaugėme surengtomis parodomis ir pasikvietėme lopšelio grupės 

vaikučius į svečius apžiūrėti rankų darbo knygelių, skirtukų ir pasiklausyti „Pasakų senelės“ skaitomos pasakos. 

 

 

Ikimokyklinis ugdymas mokytoja Erika Povilauskienė 

Ikimokyklinis ugdymas mokytoja metodininkė Vida Pečiulaitienė 

Logopedė metodininkė Laima Rickevičienė 

Priešmokyklinis ugdymo mokytoja Stasė Lukauskienė 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

Kauno lopšelyje- darželyje ,,Žemyna''  
 

 

Lopšelyje- darželyje ,,Žemyna''  vyko edukacinis prevencinis projektas ,, Knygos savaitė''. 

Šios savaitės metu, grupėse vyko knygų skaitymo valandėlės,  vaikai pristatė savo mylimiausias knygas. Rūbinių 

erdvėse bendradarbiaujant su šeimomis įrengti stendai ,, Mes skaitome''. 

  Vaikai ne tik susipažino su knygų įvairove, jas tvarkė,  tačiau net ir patys gamino popierių. Ant pagaminto 

popieriaus bandė įvairias dailės technikas.  

Vaikai klausė lietuviškų pasakų relaksacinėje aplinkoje logopedo kabinete. Po pasakų klausymo, vaikai grupėse 

lipdė iš molio, vaško, sūrios tešlos lietuviškų pasakų personažus.  

Priešmokyklinio amžiaus vaikai kartu su logopede dėliojo skiemenis, iš sudėliotų skiemenų žodžių patys galvojo 

pasakas, jas vaizdavo popieriuje, įrašė į diktofoną , kartu sukūrė bendrą audio knygą kurią vėliau kartu klausė. 

Priešmokyklinio amžiaus vaikai aktyviai dalyvavo viktorinoje apie knygas. 

Surengta tautodailės paroda ,,Iš kartos į kartą‘‘. Tautodailės metu grupės pristatė savo pagamintas iš popieriaus 

knygas. 

Šios savaitės metu vaikams suteikta daug teigiamų emocijų, vaikų žodynai pasipildė naujais žodžiais, 

posakiais, ugdėsi rišlioji kalba ir pasakojimo įgūdžiai, pagarba knygai. 

 

 

 

Logopedė Justina Builienė  

Mokytoja Dovilė Grincevičienė  

Mokytoja Daiva Kilikevičienė  

Vyresnioji mokytoja Rima Milčiuvienė  

 

 

 

 



 

 

   
 

 



 

 

Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“ 
 

 

„TEN GYVENA PASAKOS!..“ 

 

Kauno lopšelyje darželyje kovo 2- 6 dienomis vyko projektas „TEN GYVENA PASAKOS!..“ Aktyviai dalyvavo 

visi įstaigos vaikai ir mokytojos.  

Lopšelio grupių vaikučiai klausė trumpų pasakėlių, atpažino pasakų veikėjus paveikslėliuose,  spalvino pamėgtus 

personažus. Lavėjo vaikučių kalbinis dėmesys, plėtėsi žodynas, lavėjo smulkioji motorika, akies ir rankos 

koordinacija. 

Vyresnėliai, „Bitučių“ ir „Gandriukų“ (3-4 m.) grupių vaikai demonstravo savo mėgiamiausias knygas, dalijosi su 

draugais ir aptarinėjo. Lavėjo bendravimo įgūdžiai, kalbinė raiška. 

„Voveriukų“ ir „Lapiukų“ (4-5 m.) grupių vaikai su auklėtojomis aptarė knygų įvairovę. Susipažino su naujomis 

sąvokomis ilga- trumpa, sena – nauja, stora – plona... Diskutavo, matavo knygas Atrinko ir įvardino priešingai 

atrodančias knygas. Sužinojo, kaip rašo ir skaito „Žmonės, kurie nemato...“ Aptarė, kaip elgtis su knygomis, kad kuo 

ilgiau mums tarnautų: „Vartyti atsargiai...“, „Imti švariomis rankomis...“, „Pagydyti suplyšusias knygutes...“  

„Zuikučių“ (5-6 m.) grupėje visą savaitę vaikai kūrė rankų darbo knygutes. Vieni piešė, kiti kirpo ir klijavo. 

Džiaugėsi savo kūryba. Lavėjo smulkioji motorika, santykiai su bendraamžiais, iniciatyvumas, meninė raiška. 

 

 

Mokytoja metodininkė, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Rita Gustainienė 

Logopedė metodininkė Rita Miliukevičienė 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

Kauno miesto lopšelis – darželis “Žuvintas” 
 

Veikla „Bitučių“ ir „Drugelių“ grupėse: 

 

Vaikų supažindinimas su knygų įvairove grupėse, logopediniame kabinete. Atkreipiamas dėmesys į knygų formą, 

aplikacijas, spalvas, raidžių šriftą, didžiąsias ir mažąsias raides, puslapių skaičių, viršelių apipavidalinimą, knygos 

paskirtį. Vaikai atsinešė iš namų mėgstamiausias knygutes. Aptarėme veikėjus, aiškinomės, kodėl jos labiausiai 

patinka, ką galima išmokti, sužinoti iš knygų. Piešėme knygų veikėjus, grupėse surengėme šių piešinėlių parodėles. 

Kūrybos diena. Kūrėme knygeles, vyravo laisva tema. Ugdytiniai fantazavo, svajojo, pasakojo ir viską atskleidė savo 

knygelėse. Knygelės skirtingos ne tik forma, dydžiu, spalvų pasirinkimu, bet ir minčių dėstymu, įvykių atskleidimu, 

personažų įvairove. Knygelių tvarkymas, priežiūra. Apžiūrėjome visas knygeles grupėse ir logopediniame kabinete. 

Nutarėme, reikia knygas suklijuoti ir gražiai sudėlioti. Ilgai dirbome ir klijavome. Atsiminsime, kad negalima 

plėšyti, braižyti ir mėtyti knygų. Jei jas mylėsime, jos mums dar daug visko papasakos. Veikla „Mano knyga“. 

Mažesnieji piešė knygų veikėjus, vyresnieji iš raidžių dėliojo, bet visiems patiko ir įspūdį paliko. Apibendrinome 

visos savaitės darbą. Tikimės, kad knygos bus vaikų gyvenime. Knygos turi padėti vaikams užaugti, plėsti akiratį ir 

formuoti asmenybę. Skatinome pagarbą ir meilę knygoms, jų autoriams.  

Reikia mylėti ir skaityti knygas – nusprendė vaikai. 

 

Logopedė  metodininkė Elena Šulcienė 

Mokytoja metodininkė Vida Pranckevičienė 

Mokytoja metodininkė Vaidė Slivikienė 

Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja Žaneta Jarovaja – Stanaitienė 

Mokytoja Akvilė Jankūnaitė  

Mokytoja Brigita Čapienė 

 

 

 



 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

Kauno l/d „Žvangutis“ 
 

Visą savaitę vaikai nešėsi į grupę savo mėgstamas knygutes iš namų, kurias skaitėme ryto rato 

metu, prieš pietų miegelį. Veiklų metu patys kūrė ir gamino savo knygeles, taip pat karu su tėveliais 

gamino knygeles ir piešė savo mėgstamas pasakas parodėlei, kuri vyksta mūsų darželio koridoriuose. 

Gaminome  knygų skirtukus savo knygelėms, tvarkėme grupės bibliotekėlę, klijavome suplėšytas 

knygeles. 

Logopedė Genė ryto rato metu kartu su vaikais vaidino su pirštukinėmis lėlytėmis pasaką „Meškučio 

gimtadienis“, buvo įtraukti visi vaikai. Taip pat logopedė tėvams pateikė anketinę apklausą apie tėvų 

požiūrį į skaitymą vaikams. Taip parengė tėveliams straipsnį „Kokie yra skaitymo garsiai privalumai“. 

 

Mokytoja Rasa Petkevičienė  

Vanda Jasiulevičienė Vyresnioji mokytoja 

Logopedė metodininkė Genė Šarkuvienė 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 
Kauno l/d „Žvangutis“ 

,,Knygos savaitės" renginys darželyje vyko kovo 2-6 dienomis. Renginyje dalyvavo septynios grupės. Vaikai piešė piešinius, skaitė, vartė, tyrinėjo 

knygeles. Vyresnieji vaikai gamino knygeles darželyje ir su tėvais namuose. Gamino plakatus su įvairias personažais iš pasirinktų knygų. Darželyje buvo 

surengta piešinių paroda. 

Mokytoja Ieva Sutkutė  

Vyesnioji mokytoja Zita Šverubienė  

 

 

 

    
 

 



 

 

 

Kauno lopšelis – darželis ,,Liepaitė“ 
 

 

Pirmadienį vaikai su auklėtojomis grupėse diskutavo apie knygų atsiradimą, naudą žmonėms ir kodėl mums reikia 

knygų. Vaikai pristatė iš namų atsineštas senas knygas. 

Antradienį skaitė įvairias pasakėles ir jas inscenizavo. Juk pasakos lavina kalbą, skatina fantazuoti, padeda pažinti 

gyvenimą ir save. 

Trečiadienį vaikai tapo knygelių autoriais, kūrė, iliustravo savo knygeles. 

Ketvirtadienį vyko skirtukų gamyba knygoms. Taip gimė knygelių skirtukų paroda. 

Penktadienį dvi draugės iš knygų šalies aplankė kiekvieną grupę ir su vaikais kalbėjo apie šią savaitę skaitytas, 

gamintas knygas. Vėliau salėje visi gamino knygą Lietuvai. 

 

Logopedė ekspertė Audronė Ališauskienė  

Menu pedagogė Evelina Gladkauskienė  

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė Rita Putvienė 

Mokytoja ekspertė Rasa Barvainienė  

Vyresnioji mokytoja Monika Grendienė 

Vyresnioji mokytoja Aistė Guobė 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis 
 

Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio vaikai visą savaitę draugavo su knygomis. Knygos buvo įdomios, neįprastos ir atrastos bei surastos 

netradicinėse erdvėse ir vietose. Kur jų tik neužtiko vaikai... Senas, pavargusias suradę,-suklijavo, atnaujino, aprengė naujais „marškinėliais“. Patys tapo 

leidėjais-kūrėjais, iliustravo savo nuotykių ir linksmų istorijų knygeles, dalinosi su draugais. Buvo nuklydę vaikai ir į knygų saugyklas-bibliotekas. Ten 

matė, lietė, net uostė kitokias knygeles... Greit prabėgo savaitė... Knygos-jėga! 

 

Logopedė metodininkė Daiva Krutkienė   

Logopedė metodininkė Rozita Kristina Matelionienė  

 

 

 
 

 



 

 

Kelmės lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ 
 

 

„Knygos yra mokytojai, kurie moko be lazdų ir rykščių, be riksmo ir pykčio, be dovanų ir pinigų. Kada tik 

ateitum – nemiega, ko tik paklaustum – neslepia, jei suklysti – nemurma, jei nežinai – nesišaipo“. Richard de Bury 

Kelmės ,,Kūlverstuko" lopšelio-darželio priešmokyklinukai tris dienas klausėsi mūsų mieste gyvenančios rašytojos 

O.Jautakės kūrinėlių apie avinėlį Jakobą ir jo nuotykius. Klausyti pasakojimų yra vieni juokai, o kurti knygelę pagal 

girdėtą tekstą- jau rimčiau. ,,Boružiukai" ir ,,Žiogeliai" užduotis įveikė, nors paprasta nebuvo. Žinoma, keliavome ir 

bibliotekų apžiūrėti. Vykome į miesto viešąją Žemaitės ir šalia esančios mokyklos bibliotekas. Smagumėlis ten 

dairytis-knygos, knygelės aplink. Gražus sutapimas- miesto bibliotekininkės mokinukams suvaidino inscenizaciją iš 

skaitytos knygelės apie avinėlio ir debesėlio draugystę. Mūsų pažintis su knygomis tikrai nesibaigė. Laukiame ir 

skaitytos knygelės autorės svečiuose. Tik va, susitikimas- balandžio 2 dieną. Įspūdžiai dar ateityje. Knygų savaitėje 

mokinukus su knygomis ,,supažindino" priešmokyklinio ugdymo mokytojos Silva, Vida, Milda ir logopedė Gilija. 

 

 

Logopedė metodininkė Gilija Gajauskienė  

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Silva Šliožienė 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Vida Razminaitė 

Vyresnioji mokytoja Laima Račkauskienė  

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

Klaipėdos l/d „Inkarėlis“ 
 

Renginio „Knygos savaitė“ tikslas sudominti vaikus knyga, atkreipiant dėmesį į knygų dydį ir įvairovę.  

Pirmadienis: Vaikai susipažino su knygų įvairovę. Ugdytiniams didelį įspūdį sukėlė didelio formato knygos. Vaikai su džiugesiu dalinosi savo 

atsineštomis knygomis, patys paprašydavo paskaityti jų  knygelę prieš miegą.  

Antradienis: Vaikai tobulino smulkiąją motoriką, domėjosi raidėmis ir skaitymu. Bendras darbelis „Mūsų knygelės“ 

Trečiadienis: Vaikai papasakojo apie savo mėgstamiausias pasakas, pristatė personažus. „Iliustravo“ pasakas, pasakojimus, istorijas „Kuriu knygą“. 

Ketvirtadienis: Senų knygelių tvarkymas, klijavimas, knygų lentynų tvarkymas.  

Penktadienis: Šventinis rytmetis „Knygos diena“. Vaikai vieni kitiems suvaidino savo mėgstamus personažus. Mūsų veiklos su knygomis neužsibaigė. 

Kovo 16d. knygnešio dienai paminėti, dalyvausime akcijoje „Dovanok knygą“ ir vaikų kūrybos darbų parodoje „Kuriu knygą“. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Bebrauskaitė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Marija Giedrytė 

 

  
 

 

 

 

 



 

 

Klaipėdos lopšelis – darželis “Pušaitė” 
 

       Kovo 2 - 6 dienomis “Spinduliukų” grupėje buvo vykdomas edukacinis – prevencinis  projektas “Knygos 

savaitė”. Vykdydami projektą, ugdytiniai  su mokytoja lankėsi bibliotekoje. Vaikučiai susipažino su knygos 

atsiradimo istorija, sužinojo, kaip ir kodėl vadinasi žmonės, kuriantys, iliustruojantys knygas, sužinojo, kad 

kiekviena knyga turi savo pavadinimą ir autorių. Kovo 3 dieną grupėje vyko mėgstamiausios knygos pristatymas. 

Kiekvienas vaikas atsinešė savo pačią mėgstamiausią ir mylimiausią knygutę, ją pristatė savo draugams. Kad mažieji 

dar labiau perprastų knygos atsiradimo kelią, kovo 4 dieną, kūrėme pasakų knygeles patys. “Spinduliukų” grupės 

ugdytiniai kartu su logopede ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja kūrė mažyčius meno stebuklus, fantazavo, rašė ir 

kūrė tekstus savo pasakai. Visą kūrybinį darbą vainikavo knygelių pristatymas: kiekvienas pasakojo apie savo 

sukurtą knygelę. Kovo 5 dieną organizavome grupėje “Knygų ligoninę”, kurioje “gydėme”, tvarkėme, klijavome 

suplyšusias, susidėvėjusias knygeles. Visos šios savaitės projekto renginius vainikavo “Spinduliukų” grupės vaikučių 

spektaklis “Vilkas ir septyni ožiukai” ir pasakų skaitymas lopšelio grupių  ugdytiniams.  

      Džiaugiamės, kad veiklų metu pavyko vaikus sudominti knyga, kad ugdytiniai įgijo naujų žinių, patyrė gerų 

emocijų, buvo aktyvūs dalyviai. 

 
 

Vyresnioji logopedė Jurgita Gelčienė 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  metodininkė Virginija Biliukevičienė 

 

 
 



 

 

      
 

 

 



 

 

Šiaulių rajono Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“ 
 

 

Įgyvendinant projektą „Knygos savaitė“, buvo numatytos veiklų temos kiekvienai dienai: 

Pirmadienis – „Knygų įvairovė“ 

Grupėse vaikams buvo paruošiami skaitymo kampeliai, mini bibliotekėlės, skaityklos, kuriuose vaikai vartė, 

apžiūrinėjo, grožėjosi, skaitė, tyrinėjo įvairiausias knygas. 

Antradienis – „Mano mylimiausia knyga“ 
Grupių vaikai nešėsi į darželį po vieną savo mėgstamiausią knygą ir ją pristatė draugams. Vyko „Mylimiausios 

knygelės“ ekspozicijos.  

Trečiadienis – „Knygų kūrimas“ ir „Personažai“ 

Vyresnio amžiaus vaikai (4-7 m.) žiūrėjo edukacinius filmukus, kaip gimsta knygelės, o po to patys jas kūrė. Kai 

kurie vaikai knygeles kūrė namuose su tėveliais, o vėliau jas pristatė grupėse. 2-4 m. vaikai spalvino pasakų 

personažus. 

Ketvirtadienis – „Senų knygelių remonto dirbtuvėlės“ 

Vaikai klijavo ir atnaujino savo grupėje esančias senas knygeles.  

Penktadienis – „Knygų klubas“ 
„Knygų klubo“ diena buvo skirta pedagogams. Auklėtojos susirinkusios salėje prie arbatos puodelio pristatė savo 

mėgstamiausią ar didžiausią įspūdį palikusią knygą.  

Vykdant projektą per savaitę buvo perskaityta galybė įvairių tekstų, pasakų ir istorijų. Vaikai savo rankose laikė, 

peržiūrėjo ir atnaujino įvairiausias knygas. Meilę knygoms skiepijame kiekvieną dieną, nes knygos teikia galimybė 

gyventi kitaip. 

 

Logopedė Viktorija Dumskienė  

 

 

 



 

 

   
 

 



 

 

Kauno rajono Lapių lopšelis-darželis 
 

Visą pirmąją kovo savaitę ,,Boružiukų“ grupės vaikai gyveno tikroje knygų karalijoje. Pirmiausia jie susipažino su knygų įvairove, pradedant tomis, 

kurias mėgsta jie patys, ir baigiant pažintimi su tėvelių bei senelių skaitomomis knygomis. Vaikai iš namų atsinešė savo mylimiausias knygutes, pasakojo 

draugams apie jos veikėjus, po to juos spalvino. Iš nuspalvintų lapų, kuriuose pavaizduoti knygų personažai, buvo pagaminta knygutė. Kad senos, 

sudriskusios knygutės neliūdėtų, atidarėm vienos dienos knygučių ligoninę. ,,Boružiukai“ su meile ,,gydė“ sergančias knygutes ir prikėlė naujam 

gyvenimui. Savaitę trukusį renginį vainikavo salėje organizuota šventė, į kurią susirinko visi įstaigos vaikai. Jie susidomėję klausė mokytojos Rimos 

Kilinskienės pasakojimo apie knygų atsiradimo kelią, sužinojo, kokių skirtingų, įdomių knygų galima rasti knygynuose ar bibliotekose, klausė Kakės 

Makės pamokymų.  

Logopedė ekspertė Liuda Jarošienė 

Vyresnioji mokytoja Rima Kilinskienė 

 

 

                                         
                                

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

     



 

 

Lazdijų mokykla – darželis „Kregždutė“ 
 

Kadangi mūsų įstaiga yra darželis – mokykla, į veiklas įtraukėme visą bendruomenę – ir darželinukus, ir mokinius.  

Pirmadienį, kovo 2 dieną 6 ir 7 grupėse vyko veikla "Mano mylimiausia knyga". Vaikai bei specialistės iš namų atsinešė jiems 

labiausiai patinkančias knygas, jas vartė, apžiūrėjo, kokios knygos buvo anksčiau, kokios gražios ir spalvotos yra dabar. Buvo 

skaitomos pasakėlės, eilėraščiai iš įvairių knygų. Vaikai susipažino su mokinių sukurta „Draugystės knyga“. 

Antradienį, kovo 3 dieną, vyko veikla "Knygų įvairovė”. O kur didesnė knygų įvairovė jeigu ne bibliotekoje? 4 ir 6 grupių vaikučiai 

tą dieną lankėsi mokyklos-darželio bibliotekoje. Su bibliotekininke Akvile apžiūrėjo knygeles, sužinojo, kokių jų būna ir kaip svarbu 

išmokti skaityti, juk nemokant negali sužinoti, kas knygoje “slepiasi”. Taip pat vaikučiai aplankė ir šalia bibliotekos įsikūrusį 

muziejų.  

Trečiadienį, kovo 4 dieną, "Knygų kūrimo" veiklos metu 5, 6  bei 7 grupių vaikai gamino pasakų knygeles. Patys spalvino, kirpo, 

klijavo ir rišo, galvojo bei rašė pavadinimus. Po pietų prie projekto prisijungė ir logopedines pratybas lankantys pirmos klasės 

mokiniai - jie irgi pasigamino po pasakų knygą. 

Ketvirtadienį, kovo 5 dieną, 2, 3 ir 4 grupėse vyko veikla "Personažų spalvinimas". Su mažiukais išsiaiškinome, kas jiems skaito 

knygeles, aptarėme jų mėgiamas pasakas bei spalvinome vaikų mėgiamus personažus - teletabius. Po pietų pailgintos dienos grupės 2 

- 4 klasių mokiniai susirinko gydyti. Ne, kol kas dar ne žmonių, šį kartą - knygų. Tai dar viena veikla - "Knygų ligoninė". Socialinė 

pedagogė Judita papasakojo, kaip galima tas knygas "gydyti", pasiaiškino, kam iš vis to reikia. Šaunūs ir kūrybingi vaikai knygas ne 

tik aplenkė, suklijavo, bet ir užrašė pavadinimus, nupiešė viršelius. 

Penktadienis, kovo 6 d. – paskutinė projekto diena. Socialinė pedagogė Judita ir logopedė Žaneta apsilankė pailgintos dienos pirmų 

klasių mokinių grupėje. Su vaikais pasikalbėjo apie knygų, vadovėlių priežiūrą, saugojimą. Tada suorganizavo lietuvių kalbos 

viktoriną. Mokiniai, pasiskirstę į penkias komandas, užbaiginėjo patarles, turėjo apibūdinti daiktus, sudaryti sudurtinius žodžius, 

pasakyti apibendrinamuosius žodžius bei sukurti pasakojimą, gavę vieną žodį. Šaunuoliai! 

 

 

Vyresnioji logopedė Žaneta Burbulevičienė 

Vyresnioji mokytoja Judita Dzevyžienė 

Specialioji pedagogė Asta Panebažienė 

Bibliotekininkė Akvilė Margelienė 

  

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

Lietuvos sutrikusios klausos vaiku ikimokyklinio ugdymo centras 
 

Kovo 2-6 dienomis mūsų grupės vaikai iš namų nešėsi savo mėgstamiausias knygeles ir vieni 

kitiems jas pristatinėjo. Kiekvienas vaikas susikūrė savo asmeninę knygelę. Džiaugiamės, kad prie 

projekto prisidėjo ir vaikų tėveliai, kurie vedė vaikams veiklą Adomo Mickevičiaus bibliotekoje. Taip 

pat keliavome į šalia darželio esančią Antakalnio  biblioteką, kur vaikams vyko integruota veikla: 

,,Mano knyga”. Tikimės, kad vaikams meilė knygoms tik padidėjo ir draugystė su bibliotekomis tik 

didės. 

 

 

Surdopedagogė Gintarė Mykolaitytė  

Dalia Baranauskienė Vyresnioji mokytoja 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

Mažeikių lopšeli-darželis „Saulutė“ 
 

Mažeikių l/d „Saulutė“ „Knygos savaitė“ prasidėjo pirmadienį, kai visi darželio vaikai susirinko į salę ir 

dalyvavo savaitės atidarymo renginyje „Kaip leidžiama knyga“. Renginio metu vaikai deklamavo, dainavo, žiūrėjo 

filmuką, sužinojo savaitės veiklų planą. Visą savaitę darželinukai buvo labai  užsiėmę:  *vaikai kartu su savo 

tėveliais namuose, o darželyje su mokytojomis kūrė, darė, iliustravo knygutes, skirtukus;  

* domėjosi knygų įvairove, nešėsi į darželį savo mėgstamiausias knygutes, pasakojo apie jas, dalinosi su draugais;  

* grupėse apsilankę vaikų tėveliai, mamytės, močiutės skaitė jiems pasakas; 

* patys mažieji darželio auklėtiniai svečiavosi priešmokyklinėje grupėje ir klausėsi, pasakų, kurias jiems skaitė 

vyresnieji draugai. Taip pat apžiūrėjo knygas, esančias „Gudručių“ bibliotekoje; 

* baigiantis savaitei, vėl visi darželio auklėtiniai susirinko į salę, kur dalyvavo šventiniame rytmetyje „Iš kokios aš 

pasakos“. Į renginį visi vaikai kartu su savo mokytojomis susirinko persirengę knygučių, pasakų personažais, kur 

linksmai leido laiką: spėliojo iš kokios jie pasakos, dainavo, šoko, pasakojo, ką veikė visą savaitę. Baigiantis 

rytmečiui darželinukus pradžiugino renginio organizatorių paruoštos dovanėlės – knygutė. Po renginio buvo 

suorganizuota vaikų darytų knygučių, skirtukų paroda. 

 

 

Logopedė metodininkė Renata Bumbliauskienė  

Mokytoja Gintarė Ambrazaitytė  

 mokytoja Vyresnioji Ligita Narutavičienė 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

Miuncheno lituanistinė mokykla, Vokietija 
 

Renginio “Knygos savaitė” aprašas: 

Esame savaitgalinė lituanistinė mokykla ir užsiėmimus organizuojame kartą per mėnesį. “Knygos savaitei” skirtas 

susitikimas vyko kovo 7 dieną (trukmė 3 val.), dalyvavo 7 vaikai. 

 Pokalbis apie knygas. Vaikams buvo išdalinti lankstinukai apie knygas. Juose pateikta glausta informacija apie 

pirmąją lietuvišką knygą, knygų atsiradimą, įvairovę, jų priežiūrą, kur jas įsigyjame ar pasiskolijame, mįslės ir 

posakiai apie knygą. 

 Užduotis “Knygos dalys”. Išdalintuose lapuose vaikai žymėjo kokios yra knygos dalys, mokėsi ištarti ir 

perskaityti žodžius - viršelis, nugarėlė, skirtukas, puslapiai, autorius, iliustracija, pavadinimas, leidimo metai. 

 Žaidimas “Knygynas”. Buvo įrengtas “Knygynas”, t.y. išdėliotos įvairios lietuviškos vaikiškos knygos. Vaikai 

ant lipnių lapelių prie kiekvienos knygos užrašė kainas. Jie mokėsi sudaryti perkamų knygų sąrašą, kuriame 

kiekvienas užrašė išsirinktų 5 knygų autorius ir pavadinimus, leidimo metus bei kainas. Diskutavome kokias 

knygas vaikai norėtų įsigyti, kokią pinigų sumą galėtų išleisti. 

 Pasakų knygelės kūrimas. Vaikams buvo išdalinti knygelės viršelio ir puslapių šablonai. Juose užrašė ir 

iliustravo savo anksčiau sukurtas pasakas, apipavidalino viršelį, parašė kelis sakinius apie autorių (save), 

nurodė “leidimo” metus, kainą, sunumeravo puslapius, priklijavo juostelę-skirtuką ir susegė. 

 Vaikų kurtų pasakų knygelių parodėlė. 

 

Pradinio ugdymo mokytoja Modesta Eidukonyt-Daher 

 

 

 

Video.mov  
 

 

 



 

 

Jonavos vaikų lopšelis-darželis ,,Bitutė“ 
 

PIRMADIENIS 

Pirmoji projektinės savaitės diena buvo paskirta susipažinimui su knygų įvairove. Todėl „Kodėlčiukų“ ir „Džiaugsmelių“ grupių vaikai išsiruošė į Jonavos 

miesto viešąją biblioteką. Čia jie susipažino su linksmąja EMOCIJA, kuri ir atvėrė stebuklingas duris į Knygų Karalystę. Edukacinės išvykos metu vaikai 

bendravo su bibliotekos darbuotojais, susipažino su patalpomis, pamatė daug  įvairių knygelių. Vaikų ir paauglių erdvėje susidomėję vartė, skaitinėjo, 

apžiūrinėjo įvairaus žanro ir formato vaikų literatūros knygeles. EMOCIJA  paprašė visada saugoti knygeles, jų neplėšyti, atsargiai vartyti. Kad knygelės 

ilgiau tarnautų pasiūlė vaikams pasigaminti spalvingus skirtukus knygoms. Atsisveikindama su vaikais EMOCIJA pakvietė vaikus sugrįžti į biblioteką kartu 

su tėveliais. 

ANTRADIENIS 

Mano mylimiausia knyga. 

Vaikai atsinešė iš namų savo mylimiausias knygas. Ryto rato metu pasakojo, iš kur jų namuose atsirado ši knygelė, kas nupirko, padovanojo, kas ją skaito, 

kodėl ją mėgsta. Vėliau knygeles vartė su savo draugais. 

TREČIADIENIS 

Knygelių kūrimas. 

Tą dieną vieni vaikai spalvino, kiti piešė pasakų personažus. Auklėtojos padėjo gražiai įrišti ir apipavidalinti jų knygeles. Vėliau buvo surengta vaikų 

pagamintų knygelių paroda. 

KETVIRTADIENIS 

Knygelių tvarkymas. 

Buvo ,,pagydyta‘ daug knygelių. Jos dar ilgai galės džiuginti vaikus. 

PENKTADIENIS 

Kovo 6 dieną salė šurmuliavo nuo gerų emocijų, juoko ir aplodismentų. Tą dieną vyko baigiamasis bendruomenės renginys ,,Seku seku pasaką...“. 

Iškilmingai garbės kilimu pražygiavo dalyviai, pasakų veikėjus kalbino pelėda Raibė, žinių korespondentė Šarka ir pagalbos tarnybos 112 darbuotoja Lapė. 

Vaikai suvaidino net dešimt skirtingų pasakų ištraukų, taip užmindami mįslę- kokia tai pasaka?  

Jaunieji artistai puikiai vaidino, buvo draugiški ir išradingi. Šventė baigėsi linksmu pašėliojimu diskotekoje. 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Rasa Grinienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Vaznaitienė 

Logopedė metodininkė Lionė Pučilauskienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Inga Kazlauskienė 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

Kauno lopšelis-darželis "Dvarelis" 

 
„Knygos savaitė“ prasidėjo pokalbiais apie knygų įvairovę, mylimiausias knygutes, tėvelių idėja padovanoti 

medinę knygą, vaikų noru patiems išleisti įvairių knygelių. Logopedė B.Volungevičienė supažindino su knyga 

„Užsimerk“ ,kuri regintiems vaikams padėjo suvokti pasaulį neregio akimis, nes ji išleista ir Brailio, ir reginčiųjų 

raštu. Knygą galėjome skaityti net keturiais pojūčiais : rega, lytėjimu, klausa, uosle. Bandėme rašyti Brailio raštu. 

Penktadienį bibliofilo V. Staniulio knygyne antikvariate vaikai pateko į senųjų knygų pasaulį : vartė pirmąją 

lietuvišką knygą, M. Daukšos „Postilę“ , pirmuosius elementorius . Įspūdingai atrodė mažo formato knygos. Vaikai 

dovanų gavo V. Staniulio knygyno pakartotinai išleistą 1911m. J. Zavadskio knygelę „Leiskite vaikučius prie 

Manęs“ ir V. Vitkausko „Kad mūsų žodis neverktų“. Edukacinio projekto „Knygų savaitė “ veiklas įprasmino V. 

Vitkausko knygelės pavadinimas „Kad mūsų žodis neverktų“ . 

 

Mokytoja metodininkė Dalia Valiokienė 

Vyresnioji mokytoja Raimonda Jučienė 

Vyresnioji logopedė Birutė Volungevičienė   

 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“ 
 

Renginio ,, Knygos savaitė“ metu, kartu su vaikais keliavome knygos pažinimo keliu, susipažinome su knygos atsiradimo istorija, sužinojome koks 

ilgas knygelės gamybos procesas. Vaikai su dideliu užsidegimu pasakojo apie savo mylimiausias knygas, dalinosi knygele su draugais. Kartu su vaikais 

klausėme, bei iliustravome lietuvių liaudies pasaką ,, Dangus griūva“ . Stengsimės ir toliau kartu su ugdytiniais puoselėti meilę lietuviškai knygai, ją 

branginti ir saugoti. 

 
Mokytoja Vilija Šulcienė  

Logopedė Renata Tautvydė  

 
 

 



 

 

Kauno rajono Noreikiškių lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“ 
 

Renginio „Knygos savaitė“ metu „Gandriukų“ grupės vaikus supažindinome su knygų įvairove. Visą savaitę 

vaikai patys vartė ir klausė jiems skaitomų knygų, esančių grupėje ir pasiskolintų iš bibliotekos. Taip pat meninio 

ugdymo salėje visą savaitę buvo sukurta skaitymo erdvė, kur norinčios grupės galėjo išsirinkti vieną iš 29 

nufotografuotų knygų ir vaikams stebint  iliustracijas klausyti skaitančios mokytojos (1 nuotr.).  Antradienį 

„Gandriukų“ grupės vaikai atsinešė knygutes iš namų ir Ryto rate papasakojo apie savo mėgstamas knygutes (2 

nuotr.). Taip pat vaikai piešė ir aplikavo vieną iš A. Umbrasienės knygos „Pražydęs kaktusas“ personažų – kaktusą 

(3, 4 nuotr.). Vaikai ir patys kūrė pasaką „Trys paršiukai kitaip“ – jie piešė iliustracijas, sekė pasaką, o mokytoja 

užrašė tekstą (5 nuotr.). Taip pat vieną vakarą norintys vaikai kartu su mokytoja peržiūrėjo grupėje esančias knygas 

ir suklijavo, tas, kurios buvo įplyšusios (6 nuotr.). Galiausiai penktadienį važiavome į Kauno apskrities viešosios 

bibliotekos vaikų literatūros skyrių, kur vaikai susipažino su biblioteka ir turėjo galimybę pavartyti įdomių knygų.  

 

Mokytoja Eglė Hopflinger   

 Mokytoja Marija Urbonavičiūtė  

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

Kauno rajono Noreikiškių lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“ 
 

Renginio „Knygos savaitė“ metu „Bitučių“ grupės vaikai domėjosi knygų įvairove esančia grupėje 

ir darželio bibliotekėlėje (1,2 nuotr.). Vaikai patys vartė, pasakojo, apie savo mėgstamas knygutes ir 

klausė skaitančios mokytojos. O meninio ugdymo salėje vaikams patogiai įsitaisius ir stebint 

iliustracijas buvo skaitoma dar daugiau knygų. Taip pat salėje “Bitučių” grupės vaikai klausė, kaip 

jiems pasakas skaitė priešmokyklinės grupės vaikai. 

 

Mokytoja Marija Jonaitienė  

Mokytoja Daumantė Kuncienė 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 



 

 

Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“ 
 

„Saulučių“ grupės ugdytiniai knygos savaitę pradėjo susipažindami su plačia knygų įvairove. Pirmadienį susipažino, vartė, diskutavo apie grupėje 

esančias knygas. Taip pat keliavo į įstaigoje įsikūrusią vaikiškų knygelių bibliotekėlę. Antradienį grupėje vaikai pristatė draugams savo mylimiausias 

knygeles. Vieni atsinešė net po kelias mėgstamas pasakų knygas. Kiti draugams rodė mėgstamiausias spalvinimo ar lipdukų klijavimo knygeles. Trečiadienį 

ugdytiniai spalvino įvairių pasakų veikėjus. Taip pat kūrė popierinius skaitytų pasakų personažus. Ketvirtadienį auklėtojoms padedant gelbėjo suplėšytas 

knygeles. Penktadienį knygos savaitės veiklas pabaigė su lėlėmis vaidindami pasakaitę „Varna ir sūris“. Auklėtojos vaikams pažadėjo, kad pažintį su 

knygelėmis jie pratęs keliaudami į vaikų biblioteką mieste.   

Vyresnioji logopedė Vaiva Kaščikaitė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Aušra Eckstrand 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Alina Mikalkėnienė 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

Panevėžio lopšelis-darželis „Kregždutė“ 
 

Dalyvaudami projekte „Knygos savaitė“ tiek mūsų įstaigos ugdytiniai, tiek mokytojai bei specialistai savaitės bėgyje patyrė daug pozityvių emocijų. 

Vaikai praturtino save naujomis žiniomis apie knygutes, o pedagogai, siekdami kuo smagiau ir įdomiau pateikti ugdytiniams informaciją apie knygelių 

atsiradimą, jų formatą bei tematiką, lietuviškų knygelių vaikams įvairovę, turėjo galimybę atskleisti savo kūrybinius gebėjimus. Jau pirmąją dieną kiškis 

Ilgaausis vaikučiams atskleidė, kad knygelėse slypi visa mūsų pasaulio istorija, kad knygos kaip mamos, jos būna pačios įvairiausios nuotaikos. Žvairys 

vaizdžiai supažindino su knygelių atsiradimu. Papasakojo kaip seniausių laikų žmonės išmoko susišnekėti garsais bei judesiais, vėliau piešiniais, kaip 

atsirado piešinių ir ženklų raštas, iš ko buvo gaminamos seniausios knygos, ant ko rašė mūsų protėviai, kaip išradus popierių imtos spausdinti knygos. 

Ilgaausis nepamiršo vaikučiams parodyti ir didžiausios bei mažiausios pasaulio ir lietuviškos knygos, o taip pat įdomiųjų vaikiškų enciklopedijų ir net 

užburiančių, bet visai nebaisių pabaisų knygelių. Vaikai, smalsiai stebėję kiškio pamokėlę, vėliau drauge skaitė, lydimaisiais judesiai vaidino K. Kubilinsko 

eiliuotą pasaką „Ilgaausis neklusnusis“, šoko kiškių šokį bei dėliojo skaitančio žvairio kompiuterinę dėlionę. 

Iš namų vaikučiai atsinešė įdomių formų, mažų ir didelių, plonų ir storų, storais ir plonais viršeliais, eilėraščių, pasakų, spalvinimo ir kitų knygų. Sudėjus 

jas ant stalo, apžiūrinėjo, vartė, klausinėjo, domėjosi jų įvairove. Po to mažieji, pasiūlius auklėtojoms, sumanė kūrybinę veiklą ,,Esu knygelės ,,Kiškis“ 

kūrėjas“. Ant žvairio galvelės formos knygelės vaikai pasirinktomis priemonėmis piešė akis, lūpas, nosį, ūsus. Kitame puslapyje keverzojo žinomas, 

matytas raides, įvairias linijas. Visi neapsakomai džiaugėsi procesu, vienas kitam pasakojo ką ,,parašė“. 

Logopedė su grupių vaikais kalbėjo apie lietuvių pasakų knygas. Prisiminė, kokias jas žino, kokie dažniausiai sutinkami veikėjai, jų charakterio bruožai. 

Smagiai suvaidino pirštukų pasakėlę "Žvėrelių namelis", pagal kurią visi kartu sukūrė iliustruotą knygelę ir ją nuspalvino. 

Draugėn susirinkę „gydėme“ susidėvėjusias knygeles, kalbėjome, kaip reikia jas mylėti, tausoti, jomis rūpintis, aptarėme, kaip nevalia su jomis elgtis.  

Mūsų patys mažiausieji vartė įvairias pasakų knygas su garsais, knygeles apie spalvas, gyvūnus, ieškojo, kas knygelėse gyvena, bandė įvardinti, pasakyti ką 

mato, pakartoti gyvūnų garsus. Vaikams buvo įdomu klausytis ir žiūrėti pasaką ,,Kas trobelėje gyvena”. Jie galėjo patys žaisti su trobelės gyventojais, taip 

pat klausytis auklėtojų skaitomų pasakų ,,Katinėlis ir gaidelis”, ,,Pagrandukas” ir kt. Vėliau mažuliai kibo į darbą. Piešė pieštukais, štampavo guašu pasakų 

personažus - pelytes ir katinėlius. 

Ir nors planuotam bendruomenės renginukui sutrukdė paskelbta epidemija, visgi suspėjome visi drauge suvaidinti ne vieną perskaitytą pasakėlę, tapti jos 

herojais bei sutrypti ne vieną linksmą šokį. Pabaigoje vienbalsiai nusprendėme, jog praskriejusi savaitė buvo ypatingai šauni, kupina įdomių potyrių ir 

smagių emocijų. 

Nuoširdžiai dėkojame organizatoriams! 

Vyresnioji specialioji pedagogė Vilija Čereškienė 

Mokytoja metodininkė Jūratė Poddubnienė 

Vyresnioji logopedė  Loreta Drungaitė-Šleikuvienė 

Vyresnioji auklėtoja Vaiva Šulcienė 

Vyresnioji auklėtoja Jurgita Adomonienė 

Mokytoja Vitalija Tidikienė 

Mokytoja metodininkė Rasa Daujotienė 

Mokytoja metodininkė Dalia Tamošiūnaitė 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla 
Ikimokyklinė/priešmokyklinė ugdymo grupė 

 

 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla (ikimokyklinė/priešmokyklinė ugdymo grupė) 

Pirmadienis buvo pats smagiausias, nes ugdytiniams buvo demonstruojamos pasakos gestų kalba: " 

https---youtu.be-5Ea5TvXkS9Y.url https---youtu.be-6tzUiH2fPUY.url , tai tarsi knygelės gestų kalba.  

Antradienį mažieji susipažino, kad būna knygos storos, plonos ir pan., išsirinko sau labiausiai patikusią, ,,skaitė‘‘, 

vartė, aptarinėjo su draugu. 

Trečiadienį spalvino personažus, susitiko su Kake Make. 

Ketvirtadienį ėjo į knygyną, kur ,,klausėsi“ muzikinių pasakų-kurtiesiems tai smagiausias dalykas. 

Penktadienį patys nešė mėgstamiausias knygeles(o jų kiekvienas rado ne vieną) ir prašė gestų mokytojos jas ,,sekti‘‘. 

 
 

 

Surdopedagogė metodininkė Palmira Stančauskienė   

Vyresnioji pradinių klasių mokytoja, ikim/priešmk. ugdymo grupės auklėtoja Asta Sviderskienė 

Mokytojo padėjėja Jurgita Stogytė  

Mokytojo padėjėja Kristina Šimkūnienė 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras 
 

„Knygos savaitė“ renginių ciklas prasidėjo mokinių išvyka į Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės–Bitės 

viešąją biblioteką.  Grupė mokinių bibliotekoje turėjo galimybę susipažinti su įvairiausiomis knygomis.    

Vaikai apžiūrėjo seniausias ir rečiausias bibliotekos knygas, bibliotekos darbuotojos pademonstravo naujausias, 

moderniausias elektronines ir suskaitmenintas knygas. 

Kovo 3 dieną  vyresniųjų klasių mokiniai  apžiūrėjo  Centro bibliotekoje eksponuojamą Sent Egziuperi knygų 

„Mažasis princas“ 22 kalbomis parodą.  

Ją surengė  bibliotekininkė Jolita. Ji papasakojo, kaip surinko šią knygų kolekciją, kuo ypatinga ši nuostabi pasaka. 

 Po pietų su lavinamųjų klasių mokiniais skaitėme ir aptarėme E. Mieželaičio eiliuotą pasaką „Zuikis Puikis“. 

 Kovo 4 dieną prisiminėme pasakos „Zuikis Puikis“ veikėjus ir juos piešėme. 

 Kovo 5 dieną tvarkėme, klijavome susidėvėjusias knygeles. Aptarėme, kodėl reikia knygeles taisyti, kokią knygelę 

maloniau skaityti. 

Savaitę baigėme mūsų veiklos aptarimu ir įsivertinimu: ką naujo sužinojome, kuo buvo naudinga ir įdomi ši „Knygų 

savaitė“. 

Logopedė, spec. pedagogė metodininkė  Laimutė Tautkevičienė   

Logopedė, spec. pedagogė metodininkė  Diana Trinkūnienė 

Logopedė, vyresnioji spec. pedagogė Rasa Kriaupienė 

Bibliotekininkė Jolita Rutkauskaitė  

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

Panevėžio lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ 
 

Šiame projekte dalyvavo „Sulučių“, „Bitučių“, „Vaikystės“, „Žiogelių“ ir „Drugelių“ grupių ugdytiniai. Kovo 

2 – 6 dienomis mūsų įstaigoje buvo organizuota „Knygos savaitė“. Savaitės veikla atspindėjo popierinės knygos 

atsiradimą, jos reikšmę vaiko gyvenime akcentuojant lietuvišką knygą. Grupėse mokytojos kalbėjo vaikams apie 

knygų įvairovę. Vaikai išsirinko savo mylimiausią knygą. Jie kūrė savo knygą, spalvino personažus, piešė pasakas ir 

jų veikėjus. Taip pat „gydė“ senas, suplyšusias knygas ir mokėsi jas prižiūrėti. Pedagogės šiomis veiklomis stengėsi 

nuo mažens  skiepyti meilę lietuviškai knygai. 

Darželio kieme, įstaigos direktorės iniciatyva,  yra pastatytas knygų namelis, kuriame galima rasi įvairių 

knygų, jas pasiimti, varyti, skaityti, vėliau atnešti ir, padėjus į vietą, pasiimti kitą knygą. Po renginio kiekvienos 

grupės vaikai ėjo prie šio namelio ir ėmė knygas. 

Kovo 6 dieną vyko įstaigos bendruomenės renginys „Knygos diena“. Jame dalyvavo Panevėžio apskrities G. 

Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos bibliotekininkės. Viešnios pasakojo apie biblioteką, kvietė vaikučius 

atvykti svečius, siūlė dalyvauti edukacinėse programose. Mokytoja Rimantė apibendrino vykdomo projekto veiklą 

grupėse, skatino vaikus vartyti knygas, skaityti ir domėtis jomis. Renginio pabaigoje vyko knygų paradas, kuriame 

vaikai žygiavo su savo mylimiausia knyga. Muzikos salėje vyko ugdytinių piešinių, vaikų sukurtų knygučių, 

mylimiausių knygų parodėlė.  

Mokytoja, metodininkė Rimantė Kazlauskienė 

Mokytoja, metodininkė Violeta Pupeikienė 

 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

Panevėžio rajono, Paliūniškio pagrindinė mokykla 
Pirmadienio rytą apsilankėme mokyklos bibliotekoje, kur buvo paskelbta projekto pradžia. Vaikai susipažino su įvairiosiomis knygomis ir sužinojo, 

kad jos gali būti ne tik plonos ir storos, didelės ir mažos, lengvos ir sunkios, spalvingos ir be iliustracijų, bet ir labai neįprastos- Brailio raštu parašytos, 

įgarsintos audio knygos, su erdviniais paveikslėliais ir net 3D akiniais skaitomos! Atsinešę iš namų mėgstamiausias knygeles, jas vaikai pristatė draugams, 

piešė iliustraciją. Išsiaiškinę, kas yra knygos autorius, vaikai mokėsi surasti knygos vietą knygų lentynoje, kur jos išdėstomos pagal abėcėlę. Smagu buvo 

apsilankyti virtualioje leidykloje ir gaminti knygutę kartu su Kake Make, bet daug pastangų reikėjo jai užbaigti. Pastebėję grupėje keletą „negaluojančių“ 

knygų, priešmokyklinukai mokėsi jas „gydyti“- suklijuoti, ištrinti pieštuko paliktas žymes.  Kad skaitomos knygelės ilgiau išliktų sveikos, visi vaikai 

pasigamino knygų skirtuką. Projektinę savaitę užbaigėme samprotavimais, kam reikalingos knygos ir pasidžiaugėme nuveiktais darbais. 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Savickienė 

 

 
 



 

 

 

Pasvalio „Riešuto“ mokykla 
 

2020 m. kovo 2-6 d. Pasvalio „Riešuto“ mokykloje buvo vykdomas edukacinis prevencinis projektas „Knygos savaitė“. 

Įvairios veiklos, kurių pagalba mokiniai pasisėmė daug žinių ir emocijų, vyko visą savaitę: 

PIRMADIENIS: Vaikai sužinojo, kaip atsirado raštas, kaip keitėsi knygų išvaizda, kol tapo tokios, kokias matome dabar. Susipažino 

su knygų įvairove: senomis, naujomis, „kitokiomis“ knygomis. Vaizdo medžiagoje pamatė, kaip knygos yra kuriamos ir 

spausdinamos. Apsilankę mokyklos bibliotekoje sužinojo kaip ir kodėl būtent taip sudėtos knygos lentynose, kokios būna knygos 

(vaikiškos, nuotykių, pasakų, siaubo ir kt.). Kai kurie vaikai panoro tapti bibliotekos skaitytojais. 

ANTRADIENIS: Išklausę teatralizuotos pasakos „Varlė karalienė“ skaitymo, praplėtė žodyną rečiau vartojamais žodžiais, posakiais 

ir patyrė gerų emocijų spalvindami varlytę Kurkulytę. 

TREČIADIENIS: Vaikai piešdami pasakų, knygų veikėjus ir kurdami trumpas stebuklines pasakėles lavino savo fantaziją, 

kūrybiškumą, meninius gebėjimus. Šie darbeliai atsirado vaikų kuriamos knygos puslapiuose. 

KETVIRTADIENIS: Tvarkydami senas, susidėvėjusias knygas išmoko gerbti ir tausoti rašytinį žodį, knygas, o patys prisidėdami prie 

savo sukurtos knygos įrišimo sužinojo, kaip gali būti įrišamos knygos. 

PENKTADIENIS: Dalyvaudami viktorinoje „Knyga – žinių šaltinis“ atliko užduotis grupelėse, prisiminė tai, ką sužinojo apie 

knygas. Po viktorinos turėjo galimybę pavartyti, pasigrožėti savo sukurta knyga. 

Visi projekto „Knygos savaitė“ dalyviai įgijo žinių apie spausdintinį raštą, knygas ir jų kūrimą. Patys patyrė, ką reiškia būti kūrėju ir 

pasisėmė labai daug gerų emocijų. 

 

Vyresnioji logopedė Ingrida Mainionytė 

Bibliotekininkė Zita Baltrušiūnienė  

Logopedė Simona Kondrotienė 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“ 
Pirmadienį vaikai pristatė savo, kartu su tėveliais, namuose kurtas knygutes. 

Antradienį vaikai spalvino žinomų pasakų personažus. 

Trečiadienį vaikai vartė grupėje esančias knygutes, ieškojo, kurios suplyšusios. Su auklėtojos ir 

logopedės pagalba jas klijavo. 

Ketvirtadienį kartu su vaikais pirmą kartą lankėmės savo miesto viešojoje bibliotekoje. Susipažinome 

su bibliotekininko profesija, aplankėme bibliotekos edukacines erdves.  

Penktadienį į darželį atvykusi Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos suaugusiųjų ir vaikų 

aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Lijana Markevičienė papasakojo apie knygas, jų svarbą 

mūsų gyvenime. 

Vyresnioji logopedė Aistė Tamošiūnienė 

Auklėtoja metodininkė Stasė Valickaitė 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Plungės lopšelis-darželis „Rūtelė“ 
 
 

Savaitės renginiai:  

1) Edukacinės išvykos į Plungės viešąją bei vaikų bibliotekas (dalyviai-4 grupės). 

2) Pažintis su „Metų knygų“ vaikams nominuotais leidiniais (2 grupės). 

3) Edukacinė veikla „Gydome knygutes“ (3 grupės). 

4) Mažosios dirbtuvėlės „Gaminame skirtuką knygai“ (6 grupės). 

5) Patys kuriame knygeles „Mano Lietuva“, „Mano miestas“, „Pagal Kakę Makę“, „Mano žaislai“, „Transportas“ ir 

kt. (6 grupės) 

6) Vaikų darbelių (knygučių bei skirtukų) parodėlės (6 grupės) 

7) Filmuko „Kakė Makė sužino, kaip leidžiama knyga“ aptarimas (1 grupė) 

8) Užsiėmimas „Mūsų pasakos“ (visą savaitę vaikai patys sekė pasakas) (1 grupė). 

9) „Kuriame pasakų, užduočių knygutes kartu su tėveliais, kitais šeimos nariais“ (1 grupė) 

10) „Mums skaito priešmokyklinukai ir buvę auklėtiniai“ (2 grupės) 

11) Knygutės „Meškučio kelionė į mano namus“ kūrimas (minkšto žaislo lankymasis namuose ir istorijų apie tai 

kūrimas) (1 grupė) 

 

 

Pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė, III vadybinė k. Jūratė Gedvilaitė   

PU mokytoja metodininkė Vaida Šleinienė 

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja metodininkė Asta Vyšniauskienė 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

Radviliškio lopšelis – darželis „Kregždutė“ 

 

Pirmąją knygos savaitės dieną buvo suplanuota vykti į Šiaulių spaustuvę, edukacinę pamokėlę „Kaip gimsta 

knyga?“.  Dėl Šiaulių apskrityje uždraustų masinių renginių, išvyka neįvyko. Šią dieną suplanavome papildomą 

veiklą  specialiųjų poreikių vaikams: pasakos „Trys paršiukai“ vaidinimas (pirštukinės lėlės); pasakos personažų 

gaminimas. 

Antrąją knygos savaitės dieną vyko numatyta veikla, skirta 4-6m. ugdytiniams. Supažindinome ugdytinius su knygų 

įvairove, jų priežiūra. Vaikai ieškojo savo grupėse netvarkingų, suplyšusių, susidėvėjusių knygelių, kurias klijavo, 

tvarkė, rūšiavo. 

Trečiąją knygos savaitės dieną patiems mažiausiems įstaigos ugdytiniams vaidinome pasaką „Trys paršiukai“, 

gaminome pasakos personažus. 

Ketvirtoji knygos savaitės diena buvo skirta knygų paieškai įstaigos įvairiose erdvėse: muzikos, sporto salėse, 

skalbykloje, virtuvėje, logopediniame, relaksaciniame, medicinos kabinetuose. Vaikai traukė iš maišelio erdves 

simbolizuojančius  daiktus, bandė atspėti  kokios profesijos įstaigos darbuotojui jis reikalingas, kokiomis knygomis 

jis naudojasi savo darbe. 

Penktąją knygos savaitės dieną žiūrėjome įstaigoje dirbančių logopedžių video vaidinimą „Išmaniosios raganaitės“. 

Aptarėme lopšelio – darželio ugdytinių sukurtą knygą „Mano mėgstamiausia pasaka“. Apibendrinome edukacinio 

prevencinio projekto „Knygos savaitė“ vykusias veiklas.  

 

Logopedė metodininkė Daiva Asačiovienė 

Logopedė metodininkė Rasa Bajorienė 

Logopedė metodininkė Jolanta Grigaliūnienė 

Vyresnioji socialinė pedagogė  Danutė Janušauskienė 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 



 

 

Panevėžio rajono Smilgių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius 
 

  Kovo 2-6 dienomis jungtinė priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų“ grupė dalyvavo edukacinio prevencinio 

projekto ,,Knygos savaitė“ renginiuose. 

    Gimnazijos bibliotekininkė Regina Repčienė, rodydama skaidres ir filmuką ,,Vaikams apie knygos atsiradimą“, 

supažindino su knygos atsiradimo istorija, raida, knygų įvairove turinio ir formato atžvilgiu. Pažintį su knyga tęsėme 

Panevėžio miesto G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje. Pamatėme daugybę vaikiškų 

knygų, rankose laikėme pačią mažiausią, telpančią delnuke ir vos pakėlėme didžiausią. Stebino bibliotekos 

darbuotojų išradingumas panaudojant nusidėvėjusias, nebeskaitomas knygas. Jos atgijo Lietuvos 100-mečio eglėje, 

buvo panaudotos kuriant robotą. 

     Daug malonių akimirkų išgyvenome susitikime su rašytoja panevėžiete Neringa Tik. Kartu su ja kūrėme pasaką, 

sužinojome, kaip rašytoja rašo knygas. Rašytoja patikino, kad ir mes galime tapti knygos kūrėjais. Jos įkvėpti savo 

sumanymus įgyvendinome kurdami ir iliustruodami savo knygelę. 

    Supratome, kad knyga – didžiulis turtas, kurį turime saugoti ir mylėti. 

 

Logopedė metodininkė Asta Abromavičienė 

Jungtinės priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja  metodininkė Vida Burlėgienė 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“ 
 

Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ logopedės Ligita ir Justina, kartu su grupės pedagogėmis, prisijungė prie 

Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuojamo edukacinio prevencinio 

projekto „Knygos savaitė“ 

    Visą savaitę grupėse vyko įvairiausios veiklos, susijusios su knygomis, buvo organizuota pirmosios vaiko 

vardo  raidelės paroda, jaunieji „Bildukų“ žurnalistai domėjosi, kokia gi mylimiausia tėvelių vaikystės knyga, o 

priešmokyklinukų grupėje atsirado bibliotekėlė: vaikai turi galimybę dalintis knygomis, pasiimti namo, paskaityti jas 

tėveliais. 

      Pirmadienį visų grupių vaikai susipažino su knygų įvairove: „Bildukai “SMART lentoje stebėjo knygos kelią, 

„Svajokliai“ vartė atsineštas knygeles. 

         Antradienį visi smagiai klegeno, pasakojo, rodė vienas kitam savo mėgstamiausias knygas.           

         Trečiadienį „Svajokliai“ spalvino pasakų herojus, „Smalsučiai“ vaidino pasaką „Ropė“, „Kodėlčiukai“ sukūrė 

mėgstamiausių personažų knygą, „Bildukai“ kūrė savo komiksų knygelę. 

     Ketvirtadienį visų grupių vaikai „gydė“ suplyšusias knygeles: klijavo, trynė ir tvirtai pasižadėjo jas saugoti ir 

mylėti. 

     Penktadienį mažieji Coliukai apžiūrėjo raidelių parodą, labai ačiū tėveliams, jie nenustoja stebinti savo 

išradingumu https://padlet.com/sapienel/hbemkrk8ulvk, 

 peržiūrėjo trumpą, nuotaikingą  video filmuką – interviu su darželio bendruomene „Mano vaikystės“ knyga. 

 

 

Logopedė metodininkė, PU pedagogė Ligita Šapienė 

Logopedė, specialioji pedagogė Justina Tušienė 

 

 

 

 

https://padlet.com/sapienel/hbemkrk8ulvk


 

 

 
 



 

 

 
 

 

 



 
 

Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla 
 

2020 m. kovo mėnesio pirmąją savaitę Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių vaikai atliko įvairias užduotis, veiklas tema: „Mano knygelės“, kurių tikslas – skatinti vaikus domėtis 

knygomis, lavinti kūrybinę, meninę ir kalbinę raišką. 

Domėdamiesi rašytiniais šaltiniais jaunieji skaitytojai peržiūrėjo savo grupės bibliotekėlę, skaitė, vartė knygeles, 

sekė pasakas. Kad mažieji labiau suprastų knygos atsiradimo kelią, buvo paskatinti kurti savo rankų darbo knygeles. 

Vieni dirbo savarankiškai, kitiems padėjo mokytojos. Vaikai kūrė mažus meno stebuklus, spindinčius gėriu, grožiu ir 

rankų šiluma. O knygelių būta įvairiausių: originalių formų, įvairaus turinio ir dydžio. Mažieji suprato, kad reikia 

daug darbo ir pastangų norint turėti savo pagamintą knygutę. 

Vyresnieji vaikai pasigamino knygų skirtukus, kad lengviau būtų nepasiklysti skaitant įdomias ir paslaptingas 

pasakas. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai apsilankė Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filiale, 

kur pristatė savo sukurtas knygutes. Bibliotekininkė priminė, kas yra autorius, iliustracija, viršelis, kad knygų būna 

įvairių: didelių, mažų, storų, plonų, muzikinių. Taip pat supažindino su bendra bibliotekos tvarka, papasakojo, kaip 

reikia pasiimti knygas ir grąžinti, kaip jas saugoti. Vaikai galėjo pavartyti ir paskaityti patikusias pasakų bei kitas 

grožinės literatūros knygas, enciklopedijas ir žurnalus. Smagu, jog visi žinojo, kad knygų namuose reikia elgtis 

gražiai: negalima garsiai kalbėti, bėgioti, trukdyti kitiems skaitytojams.  

Visi džiaugėsi savo ir draugų darbo rezultatais. 

 

Specialioji pedagogė, logopedė Elvyra Rimkuvienė 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sonata Rangienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Kaunienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Bušininkienė 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas Laimondas Taroza 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gintarė Mačiulaitienė 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

Trakų Vytauto didžiojo gimnazija 
 

„Knygų savaitė“ jungtinių specialiųjų lavinamųjų klasių mokiniams prasidėjo Trakų pradinės mokyklos 

bibliotekoje. Bibliotekininkė A. Butiutienė supažindino su mokinius su mėgstamiausiomis ugdytinių knygomis. 

Bibliotekininkė parodė mažiausias ir didžiausias bibliotekoje esančias knygas. Mokiniams ji paaiškino kaip paprastai 

pasigaminti savo knygelę.  

Veiklas, susijusias su „Knygų savaitės projektu“ , tęsėme Trakų pradinės mokyklos neįgaliųjų vaikų socialinės 

globos skyriaus erdvėse. Čia mokiniai su mokytojomis prisiminė seniai skaitytas, bet labai mėgtas knygas: A. 

Casalis „Peliukas Lukas nenori dalintis“, „Peliukas Lukas nenori eiti į darželį“. Vėliau ugdytiniai pasigamino savo 

knygeles, kurias puikiai iliustravo. 

Projekto metu turėjome ir kitas praktines veiklas. Svėrėme įvairaus sunkumo knygas, jas lyginome pagal svorį. 

Veiklos metu mokiniai prisiminė sąvokas „sunkus-lengvas“.  Su mokytojų pagalba tvarkė senas, susidėvėjusias 

knygas. Projekto dalyviai projektinę veiklą baigė Trakų pradinės mokyklos organizuotoje „Kaziuko mugėje“. Čia  

bendruomenės nariams pristatė savo kūrybos knygutes. 
 

Vyresnioji mokytoja Silvija Masiukienė 

Neformaliojo ugdymo pedagogė Regina Sabaitienė 

Mokytojo padėjėja Tamara Čaikovskaja 

Mokytojo padėjėja Elvyra Anelė Janušauskienė 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio gimnazija 
Gardamo skyrius 

 

„Knyga – tai tylus ir patikimas draugas, kuriam nereikia tarpininkų, tokių kaip kompiuteris. Kiekviena knyga 

gyvena su savininku, išlieka dažnai ilgiau už jį, yra paveldima kitų kartų. Ji liudija tam tikrą vidinę kultūrą“  

Specialiosios pedagogės ir logopedės Monikos Žeimienės inicijuoti Gardamo skyriaus ikimokyklinio/ 

priešmokyklinio grupių auklėtiniai dalyvavo mėnesio veikloje „ Knygų mėnuo“. Kartu su auklėtojomis Vitalija 

Mockuviene ir  Skirmante Lidžiūte suteikė vaikams žinių apie popierinės knygos atsiradimą, jos raidą ir lietuviškos 

knygos prasmę mūsų gyvenime. Suteikė vaikams žinių apie knygų įvairovę pagal formatą, tematiką, vaikų amžių ir 

t.t. Skiepijo ugdytinių meilę lietuviškai knygai.   

Kadangi knyga labai svarbi ugdymo priemonė, todėl mūsų mokykla nusprendė skirti po atskiras veiklas. Pirmą 

savaitę vyko „Knygų įvairovė“ ir „Mano mylimiausia knyga“. Antrą savaitę vyko „ Knygų kūrimas, personažų 

spalvinimas“. Trečią savaitę „Senų, suplyšusių, susidėvėjusių knygų tvarkymas, priežiūra“. Ketvirtą savaitę vyko „ 

Knygos diena“. 

 

Specialioji pedagogė, logopedė Monika Žeimienė 

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės mokytoja S. Lidžiūtė 

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės mokytoja V. Mockienė 

 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

Klaipėdos m. lopšelis – darželis „Versmė“ 
 

Projektą „Knygos savaitė“ vykdėme 3-4 metų amžiaus vaikų, turinčių didelių spec. ugdymosi poreikių, 

grupėje. Įtraukėme vaikus ir jų tėvelius į aktyvų domėjimąsi knygų įvairove. 

 Pirmąją projekto dieną vaikai į grupę atsinešė mėgstamas pasakas. Aptarėme knygų iliustracijas. Ugdytinio Jorio 

mama pristatė berniuko mylimiausią knygą.  

Lankėmės vaikų bibliotekoje „Ruoniukas“, kur vaikai ne tik susipažino su knygų įvairove, bet ir biblioteka, jos 

paskirtimi. 

Grupėje tvarkėme knygų bibliotekėlę, klijavome suplyšusias knygeles, spalvinome mėgstamų pasakų herojus. 

Projektinės veiklos paskutinio etapo metu kvietėme įstaigos vaikus, mokytojus baigiamajam renginiui  „Atverkim 

pasakai duris“. Vaikai, tėvelių pagamintomis kaukėmis, sekė pasaką „Ropė“, visus kvietė bendram žaidimui. 

Įgyvendinus projektą, pastebėjome, kad vaikai suvokė knygą, kaip kūrybos, mokymosi šaltinį. Turtėjo jų žodynas, 

sklandesnė tapo kalba, augo pasitikėjimas savimi.  

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Sigutė Svirkienė 

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Danutė Daukintienė 

Logopedė metodininkė Loreta Zakarienė 

 

 
 
 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis "Versmė" 
 

         Pirmadienį susinešėme namuose laikytas mažas, dideles, storas, plonas, labai senas, naujas 

knygas. Mokytoja Aušra vaikams parodė ir papasakojo kokių skirtingų knygų pasaulyje gali būti. Tada 

grupėje žaidėme žaidimą „Kas greičiau suras didelę, mažą ir kt. knygą“ 

Vakare paprašėme vaikų, kad sekančią dieną į darželį atkeliautų su mylimiausia knygą. Antradienį 

vaikai rodė ir pasakojo, kokios gražios jų knygelės: kalba, dainuoja, pamėgdžioja gyvūnus ir tt. Kadangi 

mūsų vaikams sunkiai sekasi piešti, mes kirpom paveiksliukus, klijavom ant lapelių ir susegėm 

„Paveikslėlių knygelę“. Vaikams labai patinka jų pirmoji vardo raidė, taip gimė „Vardų knygelė“. 

Trečiadienį „gydėme“ knygas ir kalbėjome kaip jas reikia saugoti.. Penktadienį surengėme parodą 

„Juodos raidės lapeliai-balti, žodžiai šiandieną kalbėt prikelti“ ir pakvietėme kitų grupių vaikus 

pasidžiaugti paroda. 

 

 

Mokytoja metodininkė Irena Juknienė 

Vyresnioji mokytoja Aušra Daugalienė 

Logopedė metodininkė Virginija Česonienė 

Mokytojo padėjėja Jūratė Tribičienė 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

Varėnos raj. Merkinės V. Krėvės gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo skyrius. 

 

Pirmadienis. „Nematytų knygų paroda“ 
Tikslas: susipažinti su miestelio bibliotekoje esančiomis įvairiomis neįprastomis knygomis, ugdyti vaikų nuostatas domėtis 

knygomis, jų įvairove. 

Veiklos aprašas: miestelio bendruomenės bibliotekininkė parodė bibliotekoje esančias neįprastas knygas, apie jas trumpai papasakojo. Vaikai rado ir pačią 

didžiausią bibliotekos knygą, ir pačią mažiausią; apžiūrėjo 3D formato knygas. Tačiau labiausiai susidomėjimo sulaukė Brailio raštu parašyta knygelė 

vaikams. Ugdytiniai lietė užsimerkę, bandė „skaityti“, kaip jie patys sakė „burbuliukų knygelę“, susipažino su Brailio raštu. 

Antradienis. Knygos skirtuko/žymeklio gamyba 
Tikslas: išsiaiškinti knygos žymeklio paskirtį ir pasigaminti skirtukų. 

Veiklos aprašas: ugdytiniai apžiūrėjo knygos žymeklių parodą grupėje ir, remdamiesi savo asmenine patirtimi, papasakojo, kam jie yra naudojami. Po to 

vaikai patys lankstė ir pasigamino knygų žymeklius – monstriukus. Vienus jie nešėsi į namus, o kitus nunešėme į miestelio bendruomenės biblioteką. 

Bibliotekininkė Virginija juos sukabino į stendą parodai, o vėliau juos dovanos bibliotekos lankytojams. 

Trečiadienis. „Piešiu pasaką“ 
Tikslas: atidžiai klausytis pedagogo skaitomo pasakojimo, dalyvauti pokalbyje, stengiantis suvokti kūrinį ir perteikti kūrinį dailės priemonėmis (vaškinėmis 

kreidelėmis). 

Veiklos aprašas: ugdytiniai atidžiai klauso pedagogo skaitomos lietuvių liaudies pasakos „Eglė žalčių karalienė“. Baigus skaityti, mokytoja užduoda 

įvairius klausimus, kuriais stengiamasi išsiaiškinti, kaip vaikai suprato pasaką. Po to ugdytiniams pasiūloma nupiešti įsimintiniausią pasakos epizodą, 

veikėją. 

Ketvirtadienis. „Mano mylimiausia knygelė“ 
Tikslas: ugdyti vaikų nuostatą domėtis knygomis; tobulinti vaikų gebėjimus pasakoti apie 

savo mėgstamas knygas, veikėjus, jų nuotykius, 

poelgius; išmokti apibendrintai ir argumentuotai nusakyti, kodėl knygelės patinka arba nepatinka. 

Veiklos aprašas: ugdytiniai atsinešė į grupę savo mylimiausią knygelę ir ją pristatė draugams. Ugdytinių mintys: „Šitą knygą mama skaitė, kai aš buvau 

leliukas. Aš jau užaugau, bet šita knyga man vis tiek labai patinka“; „Čia yra daug pasakų, bet man labiausiai patinka „Bembis“; „Mano knyga labai stora. 

Kai mokėsiu skaityti, reikės labai labai ilgai skaityti, gal net pasensiu“. 

Penktadienis. „Gydome knygeles“ 
Tikslas: skatinti vaikus domėtis knygomis, jas gerbti ir tausoti. 

Veiklos aprašas: ugdytiniai peržiūrėjo grupės bibliotekos knygeles ir jas „gydė“. 

Vaikų pasiūlymas: prieš pietų miegą skaityti jų atsineštas knygeles. 

Veiklas vedė: priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Gražina Aranauskienė ir miestelio bendruomenės bibliotekininkė Virginija Plutuliavičienė 

 

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Garžina Aranauskienė 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

Kauno lopšelis-darželis "Giliukas" 
 

,,Knygos savaitę“ su vaikais praleidome nuostabiai. Pirmadienis prasidėjo nuo pokalbio apie rašto atsiradimą, rašymui reikalingas priemones, 

spausdinimo mašinas. Galima teigti, kad aptarėme visą rašto atsiradimo istoriją nuo pirmykščių iki šiuolaikinių žmonių. Taip pat aptarėme knygų įvairovę, 

apžiūrėjome grybų, vaistažolių, receptų, mezgimo, eilėraščių ir daugybę įvairiausių knygų. Antradienį vaikai atsinešė mėgstamiausias savo knygas, kurias 

kartu vartėme, skaitėme ištraukas. Trečiadienį spalvinome mėgstamiausius vaikų knygų herojus. Iš nuspalvintų knygų herojų sudarėme knygą, kūrėme 

tekstą kiekvienam knygos puslapio herojui. Ketvirtadienį žaidėme ,,Knygų ligoninę“, klijavome ,,sužeistas“, suplyšusias knygeles. Penktadienį vyko 

viktorina, buvo tikrinamos vaikų žinios įvairiausiais klausimais susijusiais su knygomis ir skaitymu. 

Logopedė Asta Krygerytė. 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

Mažeikių lopšelis-darželis "Bitutė" 

 
"Knygos savaitė“ metu darželio ugdytiniai dalyvavo įvairiose veiklose. Pirmą savaitės dieną 5a ir 

5b grupės vaikai vyko į Mažeikių viešąją biblioteką. Darželyje vaikai dalyvavo suorganizuotoje akcijoje 

„Mano mylimiausia knyga“ . Knygas vaikai atsinešė iš namų. Kiek džiaugsmo buvo, kai ugdytiniai 

patys „kūrė“ knygas. Atidžiai, kruopščiai spalvino, piešė personažus, klijavo knygų lapus, galvojo 

knygų pavadinimus. Vaikai žino, kad knygos plyšta... O ypač pačios mylimiausios, tad noriai atliko 

knygų „remontą“. 6gr. vaikai, siekdami saviraiškos žodžiu ir judesiu, inscenizavo liet. l. pasaką „Vaikų 

pasaka“. Šios veiklos metu vaikai suartėjo vienas su kitu, lavėjo kalba ir mąstymas. Paskutinę savaitės 

dieną darėme „Vaikų minčių žemėlapį“: kai vaikai ant didžiulio tapeto kalbėdamiesi, tardamiesi, 

juokaudami piešė jiems labiausiai patikusias, įsimintinas visos knygų savaitės akimirkas. Vaikams 

patiko posakis, kad knyga - geriausias draugas! 

 

 

Mokytoja metodininkė Aurelija Pabrėžienė 

Mokytoja metodininkė Inga Vitkienė 

Mokytoja metodininkė Vanda Kybartienė  

Mokytoja metodininkė Daiva Šarnickaitė. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

Rokiškio raj., Obelių lopšelis-darželis 
Pirma diena - įvadinis rytmetis salėje – projekto „Knygos savaitė“ pristatymas vaikams; mįslė – „Susiūtas, bet ne drabužis, su lapais, bet ne medis“, 

ne žmogus, o viską pasakoja. Kas?“ Taip - knyga! Youtube kanale stebime TV laidą „Kakė Makė sužino kaip leidžiama knyga“ ir kartu su Kake Make 

daugiau sužinome kaip ‚gimsta“ popierinės knygos, kaip atrodo knygų spaustuvė ir t.t. Pasimokome žaisti mūsų įstaigos logopedės sugalvotą žaidimą „Kaip 

knygutes...“.Žaidimo metu vaikai judesiais vaizduoja kaip knygutę myli, dovanoja draugui, varto... o išgirdę žodžius „kaip knygutę plėšom, mėtom, tepam“ 

nusisuka (ignoruoja tokius neleistinus veiksmus). Dar salėje vaikai išgirsta nelaimingų – suplėšytų, nuskriaustų knygelių prašymą joms padėti- tad 

keliaujame į grupę ir „gydome“ knygutes. 

Antra diena - knygelių kūrimas grupėse – ikimokyklinio amžiaus - “Boružėlių“ grupės vaikai kuria knygeles apie save ( piešia save, puošia savo metukus, 

rankytę, priklijuoja paveikslėlius, kuriuose pavaizduoti mėgstamiausi žaislai...) priešmokyklinio amžiaus –„Drugelių“ grupės vaikai – piešia, karpo ir 

klijuoja, bei kuria įvairias knygutes – pvz. : „Kas patinka mergaitėms?“ ir „Kas patinka berniukams“ , „Mergaičių ir berniukų knyga“, „Paslapties knyga“ ir 

kt. Knygutės kuriamos ir pildomos visą savaitę! 

Trečia diena - viktorina „Mes knygelių draugai“ salėje. Pasiskirstome į 3 komandas – geltonųjų, žaliųjų, raudonųjų. Išmokstame ir 3 kartus pasakome 

„burtažodį“, kuris padės komandoms sėkmingai atlikti užduotis: „O spalvotoji knygele, vesk mane į savo šalį“. 

Komandos atlieka po 3 užduotis: 

1 užduotis – „Pagydyk mane“ – pažymėti tik tas priemones, kurios reikalingos „gydant“ knygutes – žirklės, lipni juosta, klijai... 

2 užduotis – komandos nariai varto vaikiškas knygutes apie gyvūnus, išrinktas komandos atstovas be žodžių, tik judesių pagalba pavaizduoja gyvūną, kuris 

„gyvena“, „slepiasi“ jų knygutėje, o kitų komandų nariai turi atspėti. Ir taip kiekviena komanda draugams pristato po dvi knygeles... 

3 užduotis – Dėlionė „Mes iš pasakų“ – komandos turi sudėlioti ir ant didelių lapų suklijuoti pasakų veikėjus, juos įvardinti ir pristatyti kitoms komandoms. 

Pasidžiaugiame, kad visoms komandoms puikiai sekėsi atlikti užduotis, visi dalyviai apdovanojami prizais ir dar kartą pažaidžiame naują, vaikams labai 

patikusį žaidimą „ Kaip knygutes...“. 

Ketvirta diena - „Knygų karalystėje“ - išvyka į miestelio biblioteką – pažintis su mūsų bibliotekoje esančių knygų ir vaikiškų žurnalų įvairove. 

Bibliotekininkės Dovilė ir Gražina vaikams papasakojo ir parodė, kokie „lobiai“ slypi knygučių karalystėje – ir pati didžiausia, ir mažiausia, ir storiausia 

knyga, knygos su atgyjančiais paveikslėliais, skleidžiančios garsus, knygos, kurios moko pažinti raides, gamtą ir daug daug kitokių... Vaikai noriai vartė ir 

„skaitė“ demonstruojamas knygutes, žadėjo su tėveliais dažniau lankytis bibliotekoje, saugoti knygeles, o prireikus jas ir „gydyti“. 

Penkta diena - projekto apibendrinimas ir užbaigimas – savos kūrybos knygelių pristatymas darželio bendruomenei ir draugams, žaidimai, šokiai, bei 

profesinės šventės proga sveikinimai įstaigos logopedei Rasai. 

Logopedė metodininkė Rasa Kundelienė 

Mokytoja metodininkė Jolanta Kulienė 

Vyresnioji mokytoja Kristina Jasinevičienė 

Vyresnioji mokytoja Ina Kondrotienė 

Vyresnioji mokytoja Violeta Piskarskienė 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

Kauno lopšelis-darželis "Šnekutis" 
 
 

           Mūsų įstaigoje buvo organizuota „Knygos savaitė“. Šiame projekte dalyvavo visų mūsų darželio 

grupių ugdytiniai. Grupėse pedagogės kalbėjo vaikams apie knygų įvairovę, pasakojo apie knygų 

atsiradimą, jų svarbą. Įvairiomis veiklomis atitinkančiomis vaikų amžių stengėsi skiepyti meilę 

lietuviškai knygai. 

Vaikai: 

Išsirinko savo mylimiausią knygą ir ją pristatinėjo grupės draugams; 

Kūrė savo knygas ir surengė jų parodą; 

Spalvino personažus, piešė pasakas ir jų veikėjus; 

„Gydė“ senas, suplyšusias knygas ir mokėsi jas prižiūrėti; 

Statė knygų pilį; 

Keliavo i biblioteką; 

Prisiminė ir lankė darželio kieme esantį knygų namelį; 

Žiūrėjo spektaklį „Lapė gudragalvė“. 

 
Mokytojos Greta Šimatonė ir Lolita Petruškevičienė 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“ 

 
2020 kovo 2-5 dienomis Kauno Montesori mokykloje – darželyje vyko tarptautinis projektas 

„Knygos savaitė“ skirtas Europos logopedo dienai paminėti. 

Pirmąją dieną įstaigos bendruomenė rinkosi į biblioteką. Logopedė Jolanta Sabaliauskaitė ir 

bibliotekininkė Vilma Dikšaitienė papasakojo vaikams apie knygų namus (biblioteką), supažindino su 

knygos atsiradimo istorija, vaikai pamatė, kaip atrodo pati mažiausia knyga Lietuvoje ir pati didžiausia 

pasaulyje, stebėjo knygos spausdinimo procesą spaustuvėje. Vaikams patiko bendrauti, pasakoti apie 

knygų herojus, atsakinėti į įvairius klausimus apie knygas ir biblioteką. 

Kovo 3 dieną vyko kūrybinės dirbtuvėlės grupėse - visi gaminome skirtukus. Kiekvienas pagamintas 

skirtukas skyrėsi savita forma, minties raiška, originalumu. 

Kovo 4 dieną skaitėme vaikams pasakas, po to jas analizavome ir atkartojome vaidindami. 

Kovo 5 dieną grupėse veikė „Knygų ligoninė“. Vaikai tapo „knygelių gydytojais“, jie atsinešė savo 

suplėšytas knygeles iš namų, jas klijavo, tvarkė. Šios akcijos metu norime paskatinti vaikų atsakingumą 

ir tvarkingumą prižiūrėti knygas. 

Logopedė Jolanta Sabaliauskaitė 

 

 
 



 

 
 



 
Kačerginės daugiafunkcis centras, priešmokyklinio ugdymo  grupė „Bičiuliai“ 

 
Anksčiau pasakų sekimas vaikams prieš miegą buvo gili tradicija kiekvienoje šeimoje. Gaila, tačiau šiuo metu gyvenimo tempas spartesnis nei 

anksčiau, todėl laikas praleidžiamas su vaikais mažėja, o vakarinį pasakų skaitymą pakeičia animaciniai filmukai. Visi pripažįsta, kad laikas praleistas su 

vaiku skaitant pasakas yra daug naudingesnis ir malonesnis, nei jam žiūrint animacinius filmukus. Atsižvelgdama į tai, mūsų organizacija, kasdieniniuose 

užsiėmimuose ir veiklose siekia kuo daugiau skaityti, pažinti knygas, jas aptarti ir pasisemti išminties. 

2020 m. kovo 2-6 d. Kačerginės daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės „Bičiuliai“ prisijungė prie Tarptautinio projekto „Knygos savaitė“ 

skirto Europos logopedo dienai paminėti. 

Nuo ankstyvo kovo 2 d. ryto vaikai rinkosi į grupę su tėveliais, nešini savo vaikystės mėgstamiausiomis knygelėmis. Ir tėveliai ir vaikai atsinešė po knygą. 

Ryto rato metu viena iš mamų skaitė savo mėgstamiausią knygą A. Lindgren „Pepė ilgakojinė“. Kita mama skaitė knygą, kurioje buvo pasaka be galo 

“Buvo senis ir senutė“. Vaikams ši pasaka taip patiko, kad jie bematant šią pasaką išmoko mintinai ir didelio užsidegimo vedami aplankė mažuosius savo 

draugus ir jiems pasekė šią pasaką. Tą dieną mes gaminome stebuklingą pasakų raktą. Nes pasaka mus nukelia į nematytą pasaulį, kuriame išgyvename 

nepatirtus jausmus, ragaujame neskanautus valgius, drauge su pasakų veikėjais išgyvename džiaugsmą ir liūdesį. 

Kitą dieną sveikatos specialistė Viktorija Sorė skaitė savo vaikystės pasaką Tatjanos Vagnerienės „Dantukų miestelis“. Ji ne tik mums paskaitė savo 

vaikystės knygelę, bet atnešė ir daug naujų knygelių, kuriose gausu pasakų ir patarimų kaip teisingai valyti dantukus. Vaikai noriai vartė šias knygeles, 

kurių spalvingos iliustracijos ir įdomus tekstai ne vieną prikaustė ilgam laikui. Specialistė taip pat priminė, kad labai svarbu skaityti knygeles taisyklingai 

atsisėdus, laikantis tinkamo atstumo nuo knygos, ypatingai saugant akeles ir nugarytes. Šio užsiėmimo metu vaikai darė akeles, kaip simbolį, jog 

skaitydami knygas jie tikrai saugos savo akeles. 

Trečiadienio rytą muzikos pedagogė pasitiko visus su dainele „Labas rytas“ (autorė S. Latvėnaitė-Kričenienė, muzika P. Kričėno). Rodė daug knygų, 

kuriose gausu eilėraščių, kurie vėliau, pritaikius melodiją virto dainelėmis. Vaikai kartu su pedagoge vartė knygeles: K. Kubilinsko „Mano batai buvo du: 

gražiausių eilėraščių rinktinė“, Z. Gaižauskaitės „Žvėrelių kalėdos“, „Nykštukų kalėdos“, „Pavasaris su margučiais“, Vytės Nemunėlio „Tėvelis nupiešė 

man Vytį“ dainavo dainas pagal eiles, kurdami savo melodiją. Vaikai tik šio užsiėmimo metu sužinojo, kad pirmiau gimsta eilėraščiai, o tik vėliau dainos. 

Ir, kad kiekviena daina turi muzikos ir žodžių autorių. 

O kaip gi galima šią savaitę apsieiti be apsilankymo Vaikų literatūros muziejuje! Vaikai klausėsi sekamos pasakos ir šmurkštelėjo į pasaką edukaciniame 

užsiėmime „Šmurkšt atgal į pasaką“. 

Dramos pedagogė drauge su vaikais vaidino pasakas „Raudonkepuraitė“ ir „Vilkas ir septyni ožiukai“. 

Įstaigos logopedė Rūta supažindino vaikus su Brailio raštu. Raiškiai skaitė pasakas ir atliko artikuliacinę mankštą pagal K. Savickytės pasaką „Liežuvis“. 

Visą šią savaitę vaikystės knygas pristatė ir skaitė ne tik vaikai, bet ir administracija, švietimo pagalbos specialistai, mokytoja ir mokytojos padėjėja. Vaikai 

lankėsi Kačerginės bibliotekoje ir domėjosi kokias knygeles derėtų skaityti jų amžiuje ir kaip jas pasiimti. 

Priešmokyklinės grupės „Bičiuliai“ vaikams šios veiklos labai patiko, tai paskatino vis dažniau imti į rankeles knygeles ir jas vartyti, skaityti, domėtis. 

Tėveliai, pagalbos specialistai, administracija pripažino, kad ši savaitė paskatino prisiminti savo vaikystę, aplankyti savo tėvus, rasti lentynoje vaikystėje 

pamėgtą knygą ir ją vėl atskleisti. Tebūnie pasakos skaitymas nebus tik nuostabus nuotykis, o kiekvieno vakaro tradicija. 
 

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Giedrė Poškaitienė 

Logopedė Rūta Balaševičienė 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

Kauno lopšelis-darželis "Pušynėlis" 

 
Kauno sanatoriniame lopšelyje - darželyje ,,Pušynėlis‘‘ 2020 m. kovo 2-6 dienomis organizuota 

,,Knygos savaitė‘‘, kurios metu ikimokyklinės ,,Ežiukų‘‘ grupės ugdytiniai patyrė daug gerų emocijų. 

Susipažino su knygų įvairove ir sandara bei kaip spausdinamos knygos. Naudodami stalo teatro 

personažus ekspromtu kūrė pasakojimą ,,Ežiuko kelionė‘‘. Pristatė savo mėgstamiausias pasakas ir 

klausėsi kitų sekamų pasakų. Sukūrė pamokančią istoriją ,,Ežiukas vienas tarp draugų‘‘, kurią iliustravo 

savo gamybos knygelėse. Apsilankė bibliotekoje: ieškojo savo mėgstamiausios knygelės, minė mįsles, 

klausėsi eiliuotų pasakėlių ir deklamavo eilėraščius bei taisė apiplyšusias knygeles. 

Visas savaitės veiklas vainikavo vaikų turiningai, turtingai ir emocionaliai suvaidinta pačių kurta pasaka 

,,Ežiukas vienas tarp draugų.‘‘. 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Erika Liaukonienė 

Logopedė metodininkė Inga Sadlauskienė 

Vyresnioji mokytoja Jurga Juzėnaitė 

Vyresnioji mokytoja Žaneta Šarkauskienė 

Vyresnioji mokytoja Romantė Levinskienė 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 
 

Vilniaus miesto l/d "Žilvitis" 
 

Vilniaus miesto l/d "Žilvitis" projekto metu įvykusios veiklos: 

Bibliotekėlių grupėse tvarkymas (knygelių rūšiavimas, atnaujinimas, perskaitytų dovanojimas 

darželiui), knygų ir skirtukų gaminimas ir jų parodėlė, pasakų skaitymas namuose su tėveliais, 

administracijos darbuotojų - grupėse, rašytojų pasikvietimas į įstaigą. Veiklas vainikavo vaikų legendos 

"Gedimino sapnas" ir pedagogų "Grybų karas" pasakos inscenizacijos. 

Visi turėjo teigiamų emocijų, patirčių ir tikrai atrado ar sustiprino skaitymo džiaugsmą!!! 

 

 

Logopedė metodininkė Eglė Raišuotienė 

Mokytoja metodininkė Ramutė Miškėnaitė-Umbrasienė  

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiburėlis“ 
„ O spalvotoji knygele, 

Vesk mane į savo šalį, 

Savo šalį stebuklingą, 

Kur žiedais į žemę sninga..“ 

Janina Degutytė 

 

Kadangi esame rusakalbis darželis, veiklą organizavome truputį kitaip. Vaikams surengėme lietuviškų knygų parodą  „Mano knyga“, vaikai rinkosi 

patikusią pasakų  knygą ir bandė apie ją papasakoti.  Jie mokėsi  „gydyti“ suplėšytą knygelę.  Mes, logopedės, supažindinome vaikus su lietuviškomis 

pasakomis, jų herojais ir vaikai juos nuspalvino.  Darželio priešmokyklinių grupių vaikai piešė, ir išlankstė savo mėgstamus pasakų veikėjus. 

Logopedė metodininkė Virginija Česonienė 

Vyresnioji logopedė Olga Michno 

 

 
 

 



 

 

Vilkaviškio rajono Keturvalakių mokykla-daugiagunkcis centras 

 
Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro logopedė ir auklėtojos visą savaitę 

skyrė pasivaikščiojimui po knygų pasaulį. Kvietėme mažuosius ugdytinius ne tik pavartyti knygeles, 

paklausyti auklėtojų sekamos pasakos ar eilėraščio, bet ir patiems pabandyti sukurti pasakų knygeles, 

nuspalvinti ar net nupiešti mėgstamiausius pasakų personažus. Dirbo mažieji visi, piešė, spalvino, 

lipino, o Deimantė Biskytė sukurtai knygelei net tekstą sukūrė. 

 

Specialioji pedagogė-logopedė Kristina Vizbarienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Valė Dženkauskienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Slibinskienė 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vida Liaudaitienė 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2619922368116620&set=pcb.509110033113672&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBZyzDId96o_y4fqh-WknjGBh4RmJMG_w1IMkYe7Dk2wxRnmETdDawfbwJdLO2BxvUngCg1b9LqVfSs
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2619922368116620&set=pcb.509110033113672&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBZyzDId96o_y4fqh-WknjGBh4RmJMG_w1IMkYe7Dk2wxRnmETdDawfbwJdLO2BxvUngCg1b9LqVfSs


 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

Vilkaviškio rajono Pilviškių „Santakos“ gimnazija 
 

Mylimiausia knyga, pasakų klausymas, sekimas, savos pasakos kūrimas, vaidinimas, 

mėgstamiausio pasakų herojaus piešimas, spalvinimas, net lipdymas modelinu. O kokias gražias 

knygeles kūrė mažieji. Į renginį „Knygų diena” pasikvietėme mokyklos antrokėlius, kad parodytų 

mums, kaip moka gražiai skaityti ir sekti pasakas. Net darželyje vykdomi renovacijos darbai nesutrukdė 

atlikti veiklas. 

Kalbant apie knygas, mes turtinome savo kalbą vaizdingesniais žodžiais, išsireiškimais, mokėmės 

mylėti ir branginti knygą. 

Logopedė Kristina Vizbarienė 

Auklėtojos: Evelina Kinderienė,  

Renata Janavičienė,  

Aušra Mailienė, Aušra Žukauskienė,  

Daiva Festerienė, Irma Barušauskienė 
 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“ 
 

 

Šių metų kovo 2-6 dienomis mūsų įstaigoje vyko renginys “Knygos savaitė”, kuriame dalyvavo 3 priešmokyklinio ugdymo 

grupės. Pirmadienį logopedės vaikus pasikvietė į metodinį centrą, kur su vaikais kalbėjo apie knygas: kas jas rašo, ko reikia , kad 

knyga atsidurtų mūsų rankose ir kodėl knygos yra reikalingos. Taip pat vyko pokalbis ir diskusija, kokios knygos buvo labai labai 

senai (kai dar nebuvo nei popieriaus, nei spausdinimo mašinų).   Supažindino su knygų įvairove. O knygų būna įvairių – tai pasakų, 

eilėraščių knygos, enciklopedijos, romanai, knygos apie sveikatą, apie žvaigždes, mįslių knygelės. Knygos būna didelės ir mažos, 

storos ir plonos, skirtos patiems mažiausiems ir vyresniems skaitytojams. O taip pat vaikai savo žodyną plėtė rečiau vartojamais 

žodžiais – spaustuvė, leidykla, iliustracijos, sakytinė ir rašytinė kalba, spausdintas žodis. Taip pat buvo prisiminta ir pirmoji lietuviška 

knyga. 

Antradienį, ryto rato metu, vaikai pristatė savo mylimiausią knygelę. Vieniems tai buvo Kalėdų Senelio ar močiutės dovana, kitiems 

tai buvo pirmoji knygelė ar tiesiog įdomi knygelė. O trečiadienį vyko kūrybinė veikla – knygelių kūrimas. Grupėse vaikai, padedami 

auklėtojų, kūrė savo vaikystės knygelę. O logopedinius užsiėmimus lankantys vaikai, kartu su logopedėmis kūrė mokomąsias 

knygeles, skirtas garsų ar apibendrinančių sąvokų mokymui. 

Ketvirtadienį, vaikai su auklėtoja, kalbėjo apie tai, kad sirgti gali ne tik žmonės, gyvūnai, bet ir knygos. Grupėse vaikai ieškojo 

knygelių, kurioms reikalinga pagalba ir jas “gydė”. 

Penktadienį, visos priešmokyklinės grupės susirinko salėje, kur vaikai vieni kitiems pristatė savo sukurtas knygeles. 

 

 

Logopedė metodininkė Diana Liubinienė 

Vyresnioji logopedė Daiva Juodsnukienė 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Rasa Mikštaitė 

 Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Nijolė Railienė  

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Grasilda Budrienė   

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Lilija Valentienė 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Kazimiera Kasiulevičienė  

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Gintarė Varškevičiūtė 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Joniškio rajono Žagarės lopšelis – darželis „Vyšniukas“ 
 

Pirmą projekto dieną auklėtoja ir logopedė supažindino priešmokyklinio ugdymo grupės vaikučius su knygų 

įvairove, surengė knygų parodėlę grupėje, supažindino su įvairiomis vaikams skirtų serijų knygomis, atkreipė dėmesį 

į specialius ženkliukus, esančius knygų kampučiuose, aiškinosi, kas yra autorius, viršelis, iliustracija ir pan. 

Antrąją dieną vaikai iš namų atsinešė savo mylimiausias knygeles, pasakojo jų įsigijimo istorijas, trumpai 

supažindino draugus su knygelės turiniu, o mokantys skaityti – paskaitė trumpas knygelės ištraukas. 

Trečią dieną vaikai prisiminė savo mylimiausių knygelių veikėjus, dėliojo dėliones su pasakų veikėjais, piešė 

knygelių iliustracijas. Nupiešę, padedami pedagogių,  piešinukus susegė ir sudarė vieną grupės vaikučių knygelę.  

Ketvirta diena buvo skirta senų, suplyšusių susidėvėjusių knygų „gydymui“.  Pedagogės paaiškino, kad dažnai 

naudojamos knygelės nusidėvi, suplyšta, parodė, kaip knygeles reikia sutvarkyti, kad jos vėl atrodytų gražiai. 

Vaikučiai atidžiai peržiūrėjo grupės knygų bibliotekėlę, savo atsineštas knygeles, ieškojo suplyšusių, susidėvėjusių 

knygelių  ir su didžiuliu noru jas „gydė“ bei pasižadėjo jas  prižiūrėti ir saugoti.  

Paskutinę dieną į projektą „Knygos savaitė“ įsijungė nemaža lopšelio – darželio bendruomenės dalis. Darbuotojai, 

tėveliai atnešė savo vaikystės knygelių, surengė knygelių parodėlę, skaitė vaikams savo vaikystės knygeles. 

Vaikučiai greitai pastebėjo, kad jų knygelės naujos, spalvotos, o suaugusiųjų atneštos knygelės jau suplyšusios, 

susidėvėjusios. Ne vienas pasiūlė, kad tas knygeles taip pat reikia „gydyti“. 

 

 

 

Logopedė Laima Radvilienė  

Piešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Šakinskaitė 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Domeikavos gimnazija, Užliedžių skyrius 
 

,,Knygos savaitės” pradžioje vaikus pasitiko jų mylimas personažas Pepė Vilaitė. Ji perskaitė vieną 

iš savo nuotykių, papasakojo kaip juos užrašė ir gimė pasaka. Kūrėme bendrą gyvą iliustraciją, vėliau ją 

perkėlėme ant popieriaus lapo, kūrėme istoriją ir ją užrašėme. Išsiaiškinome kokios yra knygos dalys, 

kas knygoms rašo tekstus, piešia iliustracijas. Aiškinomės iš kur atsiranda popierius, kur senovėje 

žmonės piešė ir rašė, kai dar nebuvo popieriaus. Mėginom perdirbti senus popieriaus lapus ir 

pasigaminti naujo popieriaus, tyrinėjom popieriaus savybes. Išsiaiškinom, kad visos pasakos turi 

pradžią, vidurį ir pabaigą. Kūrėme bendrą knygelę. Įkūrėme savo klasės bibliotekėlę, dalinomės 

mėgstamiausiom knygom ir pasakom. Mokėmės gražiai vartyti, skaityti knygeles. Savo bibliotekoje 

ieškojome suplyšusių knygelių ir jas klijavome. Paskutinę dieną keliavome į Užliedžių biblioteką, kur 

susipažinome su bibliotekininko profesija, biblioteka. Dalyvavome viktorinoje ,,Knygos diena”. Visą 

savaitę skaitėme daug pasakų, balsavome už labiausiai patikusią. Paskutinio žaidimo(vaikai kišo kojas į 

popierių skiautes, ieškojo kamuoliukų, traukė su kojomis, dėliojo raideles ir perskaitė pavadinimą) metu 

sužinojome kuri knyga tapo mūsų mylimiausia. 

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji  mokytoja Ieva Pūrienė. 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

Kauno lopšelis-darželis "Malūnėlis" 
 
Savaitės veiklų turinys 

Enciklopedijose ir kituose šaltiniuose ieškoti informacijos apie knygų atsiradimą. 

Lyginti, rūšiuoti knygas pagal dydį, storį, formą, laipsniuoti būdvardžius. 

Numeruoti knygų puslapius, ugdyti skaičių suvokimą, jų eiliškumą. 

Daugiau sužinoti apie žmonių profesijas susijusias su knygomis (rašytojo, dailininko ir kt.) 

Ieškoti informacijos apie popierių, jo gamybą. 

Skaityti R. Skerio knygą „Ką žmonės dirba visą dieną?“ 

Žaisti žaidimą „Atspėk žodį“, plėsti vaikų suvokimą apie knygas. 

Skaityti įvairias pasakas, jas analizuoti. 

Kurti pasakas, dienoraščius. 

Įvairiais būdais daryti savo kūrybos knygeles (kartu su tėveliais) 

Keistis knygomis su kitomis grupėmis. 

Papildyti grupės bibliotekėlę naujomis knygomis. 

Kurti popieriaus lape rankyčių, pirštukų pasakėles. 

Piešti klausantis pasakų. 

Kurti šešėlių teatrą. 

Daryti skirtukus knygoms. 

Grupėje surengti vaikų su tėveliais pagamintų knygelių parodėlę. 

 

Logopedė metodininkė Rasa Brusokienė 

Vyresnioji mokytoja Renata Aleksandravičienė 

Vyresnioji mokytoja Rita Lazauskienė 

  
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

Kauno rojono Giraitės darželis 

 
„Niekas kitas taip nesužadina ir neugdo vaiko vaizduotės, kaip knyga. Pamatykime džiaugsmą vaiko akyse, kai jis perskaito 

pirmąjį žodį ir į rankas pasiima pirmąją knygutę“ (Astrida Lindgren) 

Kovo 2-6 dienomis priešmokyklinių „Smalsučių“ ir „Kodėlčiukų“ grupių vaikai, pedagogės ir logopedės dalyvavo edukacinio 

prevencinio projekto „Knygos savaitė“ renginiuose. 

Vaikai su tėvelių pagalba, organizavo knygų parodą. Jaukiai įsitaisę ant pagalvėlių, tyrinėjo knygų įvairovę. Diskutavo, kokių dydžių 

ir formų knygų būna ir kokių jie turi patys. Pasakojo apie savo namų bibliotekėles. 

Vieną projekto dieną skyrėme mylimiausiai vaikų knygai. Vaikai pristatė savo pačių ar tėvelių jiems dažniausiai skaitomą knygelę. 

Dalinosi jos nuotaikomis, pasakojo apie pagrindinius veikėjus. Deja, mylimiausiai knygelei taip jau nutinka, kad prireikia knygų 

gydytojo. Todėl vaikai drauge su logopede Indre apsilankė „Knygų ligoninėje“, kur tiesino ir klijavo savo knygų lapelius. 

Pažintį su knyga tęsėme stebėdami edukacinį filmą „Knygos kelias“. Vaikai stebėjo knygos gamybos procesą nuo pradžių pradžios 

iki jos patekimo į mūsų rankas. O Kakės Makės edukacinis filmukas sužadino norą pasigaminti knygą patiems. 

„Smalsučiai” ir „Kodėlčiukai” paskatinti savo auklėtojų, Daivos, Birutės ir Rūtos, suskubo gaminti draugystės knygų. Vaikai piešė ir 

spalvino, kirpo, rašė draugiškus palinkėjimus, rišo knygų lapelius, kol rankose gimė draugystės knygelės - „Paukščiukas” ir 

„Širdelė”. Gerų emocijų ir darbų kupinas knygeles vaikai įteikė savo draugams. 

Logopedė Lina projekto savaitę užbaigė žaisminga veikla, vaikai žinomą pasakėlę “Varna ir sūris” ne tik stebėjo kompiuterio ekrane, 

bet ir laikė rankelėse. 

 

 

 

Logopedė metodininkė Lina Paškevičienė 

Logopedė Indrė Tamulionienė 

Mokytoja metodininkė Rūta Zopelienė 

Vyresnioji mokytoja Birutė Paužienė 

Mokytoja Daiva Kaminskienė 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

Joniškio vaikų lopšelis “Ąžuoliukas" 

 
Knygų skaitymas – labai svarbi patirtis vaikui, todėl lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pedagogai su ugdytiniais 

aktyviai įsijungė į kovo 2-6 d. vykdomą edukacinį prevencinį projektą „Knygos savaitė“. Kiekviena savaitės diena 

buvo kupina įdomios ir nuotaikingos veiklos. Vaikai susipažino su knygos atsiradimo istorija, sužinojo, kaip ir kodėl 

vadinasi žmonės, kuriantys, iliustruojantys knygas, sužinojo, kad kiekviena knyga turi savo pavadinimą ir autorių bei 

patys vaikučiai kūrė savo grupės knygą. Projekto veiklų metu su vaikais kalbėjome apie knygas, tvarkėme grupės 

bibliotekėlę, rūšiavome knygeles: mažas ir dideles, plonas ir storas, storais ir plonais viršeliais, eilėraščių ir pasakų. 

Vaikai knygeles apžiūrinėjo, vartė, domėjosi jų turiniu, įvairove. Veiklų metu atkreipėme vaikų dėmesį, kad 

knygelės susidėvi, pasitaiko, kad suplyšta, todėl vaikai patys jas ir klijavo. 

Patys mažiausieji „Obuoliukų“ ir „Saulučių“ grupių vaikai savo mažais piršteliais vartė, šiureno knygų puslapėlius, 

klausėsi auklėtojos D. Pelurtienės sukurtos „Obuoliukų pasakos“. „Saulučių“ grupės vaikučiai klausėsi Svajūno 

mamos skaitomos knygelės apie Meškiuką Rudnosiuką. „Boružiuko“ grupės ugdytiniai vartė įvairaus dydžio ir 

storio, grojančias knygeles, klausėsi auklėtojos sekamos pasakos „ Kiškio trobelė“, spalvino pasakos personažus. 

„Meškučių“ grupės mažieji apžiūrėję savo grupės bibliotekėlėje esančias knygeles, suplyšusias „gydė“: klijavo 

„pleistriukus“, kelioms prireikė ir rimtos „operacijos“. „Kačiukų“ ir „Mėnuliukų“ grupės auklėtiniai patys gamino, 

piešė, rišo knygeles. Vyresnieji „Giliukų“ grupės vaikai sukūrė knygelę „Raidžių pasaulyje“, o priešmokyklinukai - 

knygelę „Vaikų darželio pieštukai“ bei lankėsi J. Avyžiaus viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje. 

Penktadienį savaitės projektą vainikavo rytmetys, kuriame dalyvavo visi darželio ugdytiniai. Giliukas (auklėtoja M. 

Praniulienė) ir Žynys (specialioji pedagogė, logopedė J. Čiutienė) pakvietė vaikus paklausyti Kakės Makės 

pasakojimo apie knygos kelią. Priešmokyklinukai žaisdami virtualų interaktyvų edukacinį žaidimą „Knygos kelias“ 

sužinojo kaip atsirado knygos. 

 

Logopedė metodininkė Jolita Čiutienė 



 

 

 

 

                  
 



               
 

 

 

Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“  



 
 

Logopedė ekspertė Dalia Bagdonienė 

Menų pedagogė Virginija Benešienė 

Muzikos mokytoja Sandra Naujokaitienė 

Psichologė Agnė Lingertaitienė 

 

Visą paruoštą medžiagą galima rasti FB viešoje grupėje Projektas Knygos savaitė 

 

 

 

 

 



Rumšiškių lopšelis-darželis 

 

 
Knygų savaitėje dalyvavo visas darželis, t. y. trys darželio grupės ir viena lopšelio. 

Lopšelio grupės vaikai spalvino paveikslėlius ir juos įrišo į knygelę. Trimečiai - gamino 

knygeles ,jas aplikuodami. Keturmečiai su penkiamečiais - t. p. gamino knygeles, klausėsi 

pasakų ir jas piešė. Šešiamečiai - buvo patys aktyviausi - kūrė pasakas, skaitė jas mažesniems 

vaikams, gamino knygeles, piešė pasakų herojus, piešė ir gamino knygų skirtukus. 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Morchiladze 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Audinga Ulozaitė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Veverskienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Elvyra Muraškovienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gintauta Morkūnienė 

Ankstyvojo ugdymo mokytoja Džuljeta Ašmontienė 

Ankstyvojo ugdymo mokytoja Liudmila Radzevičienė. 

 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



Joniškio lopšelis – darželis „Vyturėlis“ 
 

Tikslas ir uždaviniai 

 

• Organizuoti ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje renginį „Kalbos savaitė “ atspindinti knygos 

atsiradimą, reikšmę jos žmogaus gyvenime.  

• Suteikti vaikams žinių apie knygos atsiradimą, jos raidą ir lietuviškos knygos prasmę gyvenime. 

• Suteikti vaikams žinių apie knygų įvairovę pagal formatą, tematiką, vaikų amžių. 

• Skiepyti meilę lietuviškai knygai. 

Pirmadienis 

• Logopedė lankosi visose darželio grupėse ir kalba apie knygų įvairovę, supažindina su knygų 

nauda augančiam vaikui.  

Antradienis 

• Vaikai į grupes atsineša savo mylimiausią knygą ir ją pristato kitiems grupės vaikams. 

Trečiadienis 

• Knygų kūrimas grupėse, mažiesiems – spalvinimas. 

Ketvirtadienis 

• Darželio bendruomenės renginys su vaikų bibliotekos specialiste  

Penktadienis 

• Senų, suplyšusių knygų tvarkymas, klijavimas, priežiūra. 

 

Logopedė ekspertė Laima Paulauskienė 
 

 

 

 

 



 
 

 

Visą paruoštą medžiagą galima rasti FB viešoje grupėje Projektas Knygos savaitė 

 

 

 



Kauno A. Puškino gimnazijos, pagrindinio ugdymo skyrius 

 
Kauno A. Puškino gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus 1-4 klasių mokiniai dalyvavo projekte, 

kuris vyko kovo 2-6 dienomis. Pagrindinis renginio tikslas buvo pabrėžti knygos reikšmę žmogaus 

(vaiko) gyvenime. Projekto metu buvo siekiama suteikti mokiniams žinių apie lietuviškos knygos 

prasmę žmogaus gyvenime, apie knygų įvairovę bei siekti skiepyti meilę lietuviškai knygai. Pirma 

projekto diena prasidėjo logopedės kabinete. Mokiniai susipažino su knygų įvairove, stebėdami knygų 

parodą, kurią organizavo logopedė Lina Gudynienė. Mokiniai aptarė knygų formas, dydį, spalvas, storį, 

lavino skaitymo įgūdžius. Antra diena buvo skirta mylimiausių knygų aptarimui. Mokiniai iš namų 

atsinešė savo mėgstamiausią knygą ir ją pristatė savo klasės draugams. Visi dalijosi įspūdžiais apie savo 

knygas, jas vartė.Trečia diena buvo skirta knygų personažų piešimui ir spavinimui. Taip mokiniai 

lavino savo vaizduotę ir kūrybiškumą.Ketvirtą dieną mokiniai „gydė“ knygutes. Klijavo suplyšusias ar 

susidėvėjusias knygeles, mokėsi jas saugoti ir prižiūrėti. Penktą dieną vyko bendruomenės renginys 

„Kaziuko mugė“. Renginio metu klasės pristatė Lietuvos regionus. Mokiniai pristatė dzūkijos, 

aukštaitijos, suvalkijos ir žemaitijos regionams būdingus patiekalus, rūbus. Pristatydami turtino savo 

žodyną, lavino rišliosios kalbos įgūdžius ir patyrė bendrystės džiaugsmą. 

 

 

Parengė vyresnioji logopedė,-specialioji pedagogė Lina Gudynienė 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Kauno lopšelis-darželis "Girinukas" 

 
Gandriukų grupės iš Kauno Girinuko l/d. knygų savaitė: vaikai gamino knygutes ir 

knygų veikėjus. Skaičiavo, darė diagramas ir vėliau lygino, kokių knygų grupėje daugiausia. 

Atsinešę iš namų pristatinėjo draugams savo mėgstamiausias knygutes ir net miegojo su 

jomis. Pabaigėme savaitę "aprenkdami" grupės knygas, kurios ne naujos, suplyšusiais. 

viršeliais. 

 

Parengė auklėtoja metodininkė Edita Mažeikaitė. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Rimdžiūnų vaikų darželis lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija) 
 

Renginyje „Knygos savaitė“, kuris vyko kovo 2-6 d., dalyvavo įvairaus amžiaus grupės vaikai. 

Pirmadienį vaikams organizuotas užsiėmimas „Knygų įvairovė“, kuriuo metu vaikai sužinojo kaip 

gaminamos knygos, susipažino su knygų įvairove darželyje ir pakartojo knygų naudojimosi taisykles. 

Antradienį vyko pokalbis „Mano mylimiausia knyga“. Auklėtiniai demonstravo savo mėgstamas 

knygas, atneštas iš namų, trumpai pasakojo apie jas. 

Trečiadienis buvo skirtas susidėvėjusių knygų tvarkymui... smagu, kad tokių darželyje nedaug. 

Ketvirtadienį kalbėjome apie knygų iliustracijas ir pamėginome patys jas kurti. 

Penktadienį pakvietėme vaikų tėvelius paklausyti vaikų išmoktų eilėraštukų lietuvių kalba. 

 

Parengė auklėtoja Edita Čaplinskaja. 

 

 

 

 



 

 

 



 


