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Aktualumas

Skaitymo ir rašymo įgūdžiai būtini sėkmingai adaptacijai 
šiuolaikinėje  visuomenėje. Taisyklinga vaiko kalbos raida 
teigiamai veikia skaitymo ir rašymo mokymąsi. Taip pat svarbu 
užtikrinti vaikų pasiekimus ir pažangą, atsižvelgiant į 
individualius poreikius, vykdant švietimo pagalbos specialistų ir 
pedagogų bendrą projektinę veiklą. Mokantis raidžių labai 
svarbu taisyklingas garsų tarimas, taisyklinga kalbos gramatinė 
struktūra, gebėjimas rišliai pasakoti, pažintiniai procesai. 
Kalbos ugdymo modelio taikymas kuriant pasakas galėtų padėti 
ikimokyklinio amžiaus vaikams greičiau įtvirtinti 
savarankiškoje rišlioje kalboje besimokomus tarti garsus.



Projekto tikslas: 

Kurti kokybišką kalbinę aplinką, formuoti gerus kalbinius įgūdžius.



Projekto tikslui įgyvendinti iškelti šie uždaviniai:

Skatinti ugdytinius domėtis raidėmis, atpažinti žodžius, kurti 
naujus žodžius, eksperimentuoti, žaisti kalba.

Ugdyti vaikų kūrybiškumą, išradingumą, taikyti savitas 
kūrybinių darbų atlikimo technikas.

Bendrosios ir smulkiosios motorikos lavinimui stimuliuoti 
kalbos centrų veikla.

Ieškoti inovatyvių prevencinių darbo būdų, siekiant sėkmingo 
kalbos vystymosi ikimokykliniame amžiuje.

Stiprinti ir ugdyti vaikų mokymosi motyvaciją taikant 
inovatyvius ir kūrybiškus ugdymo metodus bei sudarant 
vaikams sąlygas išgyventi sėkmę veikloje.

Stiprinti bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą.



Laukiami rezultatai.

● sustiprės vaikų intelektualiniai pažintiniai procesai, bendroji ir smulkioji motorika, kalba;

● kūrybiškiau pasakos, rišliau išreikš savo mintis;

● geriau artikuliuos garsus ir džiaugsis savo pasiekimais;

● išgyvens daug teigiamų emocijų, patirs sėkmės jausmą, sustiprės mokymosi motyvacija;

● turtės vaikų vaizduotė, sustiprės noras aktyviai dalyvauti veiklose, eksperimentuoti, 

tyrinėti, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti.



1 ETAPAS 

Veikla “Iš kur atsirado abėcėlė?” Kalbiniai žaidimai. 

Supažindinimas su rašto atsiradimo istorija

 . 



2 ETAPAS

Savaitė su raidelėmis ir žodeliais.



3 ETAPAS

Logopedės veikla ”Mokomės linksmai”



4 ETAPAS 

„RAIDŽIŲ PARODA“



5 ETAPAS 

Edukacinės erdvės “Raidžių medis” ir stendo “Perskaityk  žodį“ 

įrengimas



6 ETAPAS

„RAIDŽIŲ MEDŽIOKLĖ“ 



Projekte dalyvavo: “Batuoto katino”, “Raudonkepuraitės”, “Kulverstūko”, “Undinėlės” 

ugdytiniai, pedagogai ir tėveliai. Dalyvavo (96%) ugdytinių

Tinkamai parinkti kalbos ugdymo metodai padėjo sėkmingai plėtoti kalbą, siekti gebėjimo

komunikuoti su bendraamžiais ir suaugusiais ir taip užtikrinti vaiko sėkmingą ugdymąsi. 
Žaisdami vaikai įgijo naujų gebėjimų, įgūdžių, patirties ugdant savo komunikacinius

gebėjimus.  Sustiprėjo bendravimo ryšys tarp tėvų ir vaikų. Suaktyvėjo vaikų mąstymas. 
Pristatydami užduotis išmoko aiškiai, tiksliai reikšti savo mintis, nedaryti klaidų, perduoti

informaciją, nenukrypstant nuo pagrindinės pokalbio temos.Stengėmės plėsti vaikų

suvokimą kaip įvairiapusiškai galima pažinti raides (liečiant, piešiant, matant, ieškant

panašių daiktų aplinkoje). Skatinome vaikų kūrybiškumą dekoruojant raideles įvairiomis

technikomis. Vaikams ypač patiko kirpti, klijuoti, dekoruoti raides ir jas lipdyti iš plastilino. 

Ieškojome pačių mažiausių pažįstamų raidelių žurnalų puslapiuose bei gaminome dideles

spalvotas savo vardų raides, kuriomis papuošėme grupę.

Šio projekto metu vaikai įtvirtino turimas žinias, įgūdžius ir gebėjimus. Tobulėjo jų

kūrybiškumas, gebėjimas priimti naujoves ir gebėjimas atsakingai bei susitariant su

draugais dirbti drauge. Sustiprėjo ugdytinių intelektualiniai pažintiniai procesai,pradėjo

kūrybiškiau pasakoti,  rišliau reikšti savo mintis.

Vaikai patyrė daug džiugių emocijų žaisdami ir kurdami.
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