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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ VAIKŲ KALBĖJIMO IR KALBOS 

UGDYMO ŽAIDIMŲ VIRTUALAUS PROJEKTO „LIETUVIŲ LIAUDIES SMULKIOSIOS 

TAUTOSAKOS ELEMENTAI PIRŠTUKŲ ŽAIDIMUOSE“                                                                                                                                        

NUOSTATAI 

I SKYRIUS                                                                                                                                                                   

BENDROSIOS NUOSTATOS  

1.   Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų ir švietimo 

pagalbos specialistų vaikų kalbėjimo ir kalbos ugdymo žaidimų virtualaus projekto „Lietuvių liaudies 

smulkiosios tautosakos elementai pirštukų žaidimuose“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslą ir uždavinius, 

organizavimo tvarką ir įgyvendinimą. 

2.   Projektą organizuoja Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“  bendradarbiaujant su 

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba.  

3.   Projekto nuostatai skelbiami Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ ir Anykščių 

švietimo pagalbos tarnybos internetinėse svetainėse: http://www.anyksciuziogelis.lt/, 

http://www.anyksciuspt.lt/. Taip pat Facebook grupėse: „Specialiųjų pedagogų ir logopedų namučiai“, 

„Auklėtoja auklėtojai“. 

4.   Projekto koordinatorė  - Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Vitalija Čypienė, idėjos autorė ir organizatorė - logopedė Vijolė Bulotienė. 

5.   Projekto tema.  

   Žinome, kad vaikų kalbos ir kalbėjimo įgūdžių lavinimas būtų sėkmingas - reikia, jog 

mokymo procesas vaikui būtų  įdomus ir smagus užsiėmimas. Pirštukų žaidimo metodas  dažnai kartojamą 

mokomąją medžiagą padaro žaismingu  ir įtraukiančiu užsiėmimu. Tam labai tinka tautosakos elementai. 

Tautosaka ne tik lavina vaikų mąstymą, supratimą, bet ir jumoro jausmą. Lietuvių liaudies smulkioji  tautosaka  

–  tai trumpi tautosakos kūrinėliai, kuriais perteikiama senovės pasaulio samprata, tautos istorija, kultūra, 

liaudies išmintis.  Jai priskiriama patarlės ir priežodžiai, mįslės, minklės, greitakalbės, skaičiuotės, 

užkalbėjimai, gamtos garsų pamėgdžiojimai, erzinimai, žaidinimai ir t.t.  

Liaudies kūryba derinama su pirštukų judesiais padeda  lavinti smulkiąją motoriką,  artikuliacinį 

aparatą, skatina taisyklingai tarti, įtvirtinti ir diferencijuoti  garsus, aktyvina impresyviąją  bei ekspresyviąją 

kalbą, lavina girdimąjį suvokimą, ritmo pajautimą, dėmesį, atmintį. 

 Todėl šiuo projektu kviečiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus ir švietimo 

pagalbos specialistus pasitelkti lietuvių  liaudies smulkiosios tautosakos lobynus ir kurti naujus pirštukų 

žaidimus, kurie ne tik ugdys vaikų kalbą, bet ir praplės vaikų akiratį, atskleisdami pasaulio įvairovę, 

supažindindami su mūsų tautos žmonių buitimi, darbu ir kultūra. 

II SKYRIUS                                                                                                                                                                  

TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

6.   Tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus ir švietimo pagalbos 

specialistus  dalintis gerąja vaikų kalbinių gebėjimų ugdymo patirtimi.  

7.   Uždaviniai :  

7.1.   Pristatyti  kalbėjimo įgūdžius lavinantį pirštukų žaidimą, kuris remiasi lietuvių liaudies 

smulkiąja tautosaka.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.anyksciuziogelis.lt%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tvJpZNIbKe4LJuYKXO8qh-SHjOlWPt9IRNxGrtbVINFioMY5a_vgq9kM&h=AT0Bq-bEMSMQM5o-3mk5EiFqv98Y5yCgq1NYyrkHdaozaytfDbVg7owPTDykzCOod-jai-Lx3ohJHx2i-qOd9bovjiLPR7orwJFE61vZG2NGo1fYJlJhZOJjuywBKk1CUNXR
http://www.anyksciuspt.lt/


                         7.2.  Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos 

specialistų kūrybinę raišką ir  bendradarbiavimą. 

                        7.3.   Iš projektui pateikų žaidimų  paruošti virtualų žaidimų katalogą. 

III SKYRIUS                                                                                                                                         

DALYVIAI 

                        8.   Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai ir švietimo 

pagalbos specialistai, ugdytiniai ir jų šeimos nariai. 

IV SKYRIUS                                                                                                                                             

ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

9. Projektas vykdomas 2022-05-09 – 2022-05-30.  

                                  10.   Dalyviai, norintys dalyvauti projekte, užpildę dalyvio paraišką (priedas Nr.1) ir žaidimo 

aprašymą (priedas Nr.2), atsiuntę abu priedus į el.p. logopede@anyksciuziogelis.lt , bus pakviesti prisijungti 

prie Facebook grupės  „Smulkioji tautosaka pirštukų žaidimuose“. 

                                  11.   Pateikdamas darbą projektui dalyvis tampa uždaros Facebook grupės „Smulkioji tautosaka 

pirštukų žaidimuose“ nariu. 

                                  12.   Užsiregistravę dalyviai prisijungia ir žaidimus (priedas nr.2)  įkelia į „Smulkioji tautosaka 

pirštukų žaidimuose“ Facebook grupę.  Katalogą matys visi prisijungę  grupės nariai. 

                                  13.   Dalyvaudamas šiame projekte dalyvis sutinka, kad jo pateiktas žaidimas bus matomas 

viešai. 

                                  14.    Informacija apie projektą teikiama: el.p.: logopede@anyksciuziogelis.lt,   tel.Nr  +370  692 

57 423.  

V SKYRIUS                                                                                                                                       

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

                        15.  Visiems projekte dalyvavusiems pedagogams, švietimo pagalbos specialistams bus 

išsiųstos Anykščių švietimo pagalbos tarnybos metodinės veiklos pažymos. 

                        16.   Dalyvis, pateikdamas žaidimo aprašymą projektui, patvirtina, kad yra kalbinio-pirštukų 

žaidimo autorius. 

                        17.  Organozatoriai pasilieka teisę projektui atsiųstus žaidimų aprašymus naudoti 

neatlygintinai, nurodant autorius. 

18.    Dalyvavimas projekte laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

 

 

Parengė: Logopedė metodininkė Vijolė Bulotienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Čypienė 
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1 PRIEDAS 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO 

PAGALBOS SPECIALISTŲ VAIKŲ KALBĖJIMO IR KALBOS UGDYMO ŽAIDIMŲ VIRTUALAUS PROJEKTO 

„LIETUVIŲ LIAUDIES SMULKIOSIOS TAUTOSAKOS ELEMENTAI PIRŠTUKŲ ŽAIDIMUOSE“       

DALYVIO ANKETA      

 

AUTORIAUS VARDAS, PAVARDĖ, PAREIGOS  

UGDYMO ĮSTAIGOS PILNAS PAVADINIMAS  

KONTAKTINIS ELEKTRONINIS PAŠTAS  

ŽAIDIMO PAVADINIMAS  

TRUMPAS ŽAIDIMO APRAŠYMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 



2 PRIEDAS 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO 

PAGALBOS SPECIALISTŲ VAIKŲ KALBĖJIMO IR KALBOS UGDYMO ŽAIDIMŲ VIRTUALAUS PROJEKTO 

„LIETUVIŲ LIAUDIES SMULKIOSIOS TAUTOSAKOS ELEMENTAI PIRŠTUKŲ ŽAIDIMUOSE“       

KALBINIO-PIRŠTUKŲ ŽAIDIMO KORTELĖ 

 

ŽAIDIMO PAVADINIMAS: ____________________________________ 

 

SAKOMAS TEKSTAS DETALUS  ŽAIDIMO EIGOS, PIRŠTUKŲ JUDESIŲ  
APRAŠYMAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 

                                                                                                                              

                                                    


