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PROJEKTO TIKSLAI

•Tarptautinei vaikų 
knygos dienai paminėti 

(balandžio 2 d.)

• Skatinti vaikų 
domėjimąsi knyga

• Ugdyti vaikų 
sąmoningumą, jog gimtoji 
kalba, žodžio laisvė yra 

vertybė

•Veiklomis prisidėti prie 
metų, skirtų Lietuvos 
visuomenės veikėjui,
rašytojui, leidėjui 

Pranciškui Skorinai pagerbti

• Atskleisti vaikų 
kūrybines galias



„MEDYNĖLIO” PASAKOS

Tėvelių skaitomų pasakų klausymas

Kiekvienos grupės ugdytinių tėveliai įrašo savo skaitomas, sekamas 
pasakas ir įrašais dalijasi su grupės pedagogais. Tėvelių skaitomų 

pasakų vaikai klausosi prieš pietų poilsį ir popietėmis.

Darželio vaikai sulaukė 103 tėvų ir 
senelių sekamų pasakų įrašų.



„MEDYNĖLIO” LEIDYKLA

Veiklos skirtos vaikų kūrybiškumui skleistis

● Pagal pasirinktą temą ar gimusią idėją savadarbių (įvairių formų ir dydžių, individualių ar
visos grupės bendrų) knygų ir knygų skirtukų gamyba ir dekoravimas pasirinktomis
priemonėmis ir technika.

● Susitikimas su rašytoja Neringa Tik ir dalyvavimas edukacinėje veikloje „Noriu pasakos“.



SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJA NERINGA TIK



VAIKŲ IR PEDAGOGŲ SUKURTI KNYGŲ SKIRTUKAI



GUPIŲ SUKURTOS IR „IŠLEISTOS“ KNYGELĖS



„MEDYNĖLIO” BIBLIOTEKA

Veiklos:

● Grupėse rengiama knygų paroda, pagal pasirinktą: gvildenamą temą, žanrą, autorių, šalį ir kt.
Visą savaitę ryto rate ar popietėmis pristatomos (su vaikais trumpai nagrinėjamos parodos
knygelės);

● Savaitės pabaigoje, išrenkama grupės MĖGIAMIAUSIA KNYGA AR KNYGOS (iš surinktos knygų
parodos-bibliotekėlės).



„MEDYNĖLIO” BIBLIOTEKĖLĖS



„MEDYNĖLIO“ VAIKŲ MĖGIAMIAUSIŲ KNYGŲ TOP-17:

- P. Geis. „Bučkis prieš miegą“.
- L. Petkevičiūtė. „Švelnuolis Kiškutis Pilkutis ir vaivorykštė“.
- K. Janouch. „Ingrida nori pliuškentis“.
- Pasaka „Snieguolė ir 7 nykštukai“.
- L. Žutautė. „Kakė Makė ir pabėgusios ausys“.
- Pasaka „Stebuklinga pirštinė“.
- J. Donaldson. „Grufo vaikelis“.
- S. Paltanavičius. „Paukščiai paukščiai“.
- S. Paltanavičius. „Jei rašysi laišką girion“.
- S. Paltanavičius. „Gamtos metų ratas“.
- I. Pavilonytė. M. Pavilonis. „Marmiai. Kur gyvena meilė?“.
- „Riešutėnų Drąsuolių pasakėlės“.
- „Magnetukai. Keliauk!”.
- D. Gliori. „Mylėsiu tave, kad ir kas nutiktų“.
- H. ir D. Howarth. „Namai yra ten, kur gyvena mano širdis“.
- „Pilkakaklė ir kitos pasakos“.
- „Didžioji įgarsinta Miško knyga“.



PAPILDYTA MOKYTOJŲ METODINIO KABINETO BIBLIOTEKA



DĖKOJAME UŽ BENDRADARBIAVIMĄ IR IKI 
SUSITIKIMO KITUOSE PASAKIŠKUOSE PROJEKTUOSE


