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ĮŽANGA

Ši knyga skirta mokytojams, dirbantiems su ikimokyklinio amžiaus vaikais šeštadieninėse
lituanistinėse mokyklose, kuriose lietuvių kalbos ugdymui yra skiriamos vos kelios valandos.
Programa rengta 4–6 metų vaikams ir planuota orientuojantis į komunikavimo, socialinę,
pažinimo, meninę ir muzikinę kompetencijas. Čia rasite daug lietuvių kalbos, matematikos,
gamtos pažinimo, dailės, muzikinių užduočių, eilėraščių, pasakų ir judriųjų žaidimų. Priešdarželio (4–5m.) ir darželio (5–6m.) temos parinktos pagal kalendorinius metus, kiekvienoje
jų supažindinama su nauja raide. Priešdarželio programa sudaryta visiems mokslo metams
kas antram užsiėmimui, o darželio – visam pirmajam mokslo metų pusmečiui.
Suprantama, kad dėl įvairių priežasčių kai kuriose dienose bus per daug medžiagos,
o kitose reikės paieškoti ar parengti daugiau. Siūlome mokytojams parinkti ir pritaikyti medžiagą, kad tiktų jūsų klasei. Atkreipkite dėmesį ir į pelėdą, jos patarimai yra susiję su vaikų
vystymosi raida.
● Kiekviena klasė yra unikali, tad drąsiai naudokitės abejomis programomis.
● Beruošdami likusių dienų planus, įtraukite visas pagrindines kompetencijas.
● Darykite spalvotas kopijas vaikams – ne tik patraukliau, tai svarbu ir vaikų vystymosi
raidai. Atsiminkime, kad mokant naują sąvoką pirmiausia pristatome daiktą, tada – nuotrauką, tada – spalvotą iliustraciją ir tik galiausiai juodą ir baltą iliustraciją.
Kaip ir visi mokytojai, mes norėjome surinkti kuo daugiau medžiagos, kad būtume tikrai
pasiruošę. Bet nepamirškime, kad vaikučiams labiau rūpi ne kokia raidė ant lapo, o kas tai
yra „mokykla“ ir „mokytojas“? Kaip aš prisitaikysiu? Kas bus mano draugai? Ar mokytojas
mane mylės? Ar mokytojas įžvelgs mano sugebėjimus? Šioje programoje rasite daug užduotėlių, kurios padės mažiesiems įveikti mažas ir dideles baimes, padės pasijusti saviems
ir saugiems. Per žaidimus vaikai suranda draugystę ir jungiasi į klasės „bendruomenę“. Per
pasakas, kurios nuneša į neribotą idėjų pasaulį, jie išmoksta galvoti lietuviškai. Per dainas
išmoksta mūsų gimtosios kalbos grožį ir skambesį. Mokinukai džiaugiasi žaisdami, dainuodami, klausydamiesi, ir beveik nejučioms mokytojas atlieka savo darbą: praplečia žodyną,
išmoko natūralaus kalbos ritmo, pristato raides ir t. t.
Knygos pabaigoje yra naudotos ir naudotinos literatūros sąrašas bei internete esančių
pasakų nuorodos. Džiaugiamės, kad kai kurios mokyklos, pamačiusios pateiktą pavyzdinę
medžiagą, jau įsigijo pagrindines ir pasakų knygas. Skatiname ir kitas mokyklas įsigyti knygų, kad galėtų papildyti pristatytą programą visiems mokslo metams.
Tikime, kad pedagogai, kūrybingai naudodami pateiktą medžiagą, sėkmingai mokys mažylius lietuvių kalbos ir padės jiems augti lietuviais, pamilti savo tėvų ir senelių kraštą.
JAV LB Švietimo taryba nuoširdžiai dėkoja šios knygos rengėjoms – mokytojoms Kristinai Vyšniauskienei, Rasai Zakarauskienei, Živilei Ramašauskienei, Ingridai Ulskienei, Ingai
Dabašinskaitei, parengusiai žaidimų priedą, Pranutei Domanskienei, paruošusiai pelėdos
skiltį, konsultantėms Audronei Elvikienei ir Laimai Petroliūnienei, redaktorei Daivai Litvinskaitei, ir maketuotojai Skaistei Bosas. Tariame „ačiū“ lituanistinių mokyklų mokytojoms, išbandžiusioms rengiamą knygą, už pastabas ir patarimus.
Auksė Motto
JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė
2017 metai
Dėkojame pagrindiniam šio projekto mecenatui – Lietuvių Fondui.
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Darželio metų planas
Ruošdamos šią medžiagą, atsižvelgėme į ugdymo ir švietimo tikslus. Stengėmės, kad surinkta medžiaga skatintų vaikučių smalsumą, norą pažinti Lietuvą, tradicijas, gyvenimą, gamtą, aplinką. Veikla suskirstyta pagal temas, metų laikus, mėnesius. Kiekvieną pamoką turime temą ir išmokstame naują raidę. Pirmoje dalyje paruošėme užduotis rugsėjo-gruodžio
mėnesiams, o antrajam pusmečiui siūlome temas. Jas parinkome iš aplinkos ir kasdieninio
gyvenimo: gimtinė, gamta, gyvūnai ir paukščiai, žmonių veikla, mums svarbios šventės.
Pristatytos raidelės ir temos
A
M
L
S
R
Š
O
E
V
K
N
U, Ū
I, Y
T
J

Mandagumo ABC
Kas miške auga?
Rudenėlio šventė
Duonelės kelias
Rudenėlio dovanos
Mano šeima
Ką žada oras?
Metai, mėnesiai, savaitės, dienos
Kur tai yra? Mus supanti erdvė. Vėlinės
Padėka
Šv. Kalėdos. Senelės pasaka
Greit ir Naujieji ateis…
Žmogaus kūnas
Laikas
Kelionės

Kitos temos
P
Ė
R
B
H
G
Z
Ž
F
C
Č

Spalvų pasaulyje
Užgavėnės. Žiema, žiema, bėk iš kiemo...
Ką žinai apie gyvūnus?
Kiek darbelių, kiek darbų
Mano gimtinė – Lietuva!
Noriu augti sveikas ir stiprus!
Pavasaris – gamtos prabudimo metas
Sugrįžo paukšteliai. Ką žinai apie paukščius?
Seku, seku pasaką...
Aš saugus. Saugumo ABC
Tau, mano mamyte!

Paskutinė mūsų siūloma tema – „Tau, mano Mamyte!“ Mokytojų išradingumui nėra ribų:
pokalbiai apie mamas, dovanėles, eilėraščiai, vaidinimai. Bet tuo mokslo metai nesibaigia,
galima pridėti daugiau temų, pavyzdžiui, „Sudie, darželi“ ar „Į mokyklėlę“. Estafetės, judrūs
žaidimai, viktorinos, Bingo žaidimai, piešinių konkursai ir t. t. vaikams labai patinka, ypač kai
įtraukiami ir jų šeimos nariai. Tad sėkmės mokytis ir kūrybingai švęsti.
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DIENOS TEMA: „Mandagumo ABC“. Raidė A (01)
UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI: skiepyti mandagaus, kultūringo elgesio įgūdžius. Mokyti vaikus draugiškumo,
supratimo, atjautimo, tvarkos. Stengtis, kad vaikai atskirtų, kas yra gerai, o kas – blogai, suprastų, kam reikalingos taisyklės ir kodėl jų reikia laikytis.
Pristatomas garsas A, jis žodyje aiškiai ištariamas. Vaikas taria: Ai! Ai!, Kas atsitiko? Mano mama rašo.
Atkreipiamas dėmesys, kad šis garsas gali būti ilgas ir trumpas.

Kai vaikai patys sukuria klasės taisykles, jie lengviau jas įsisavina ir prisimena.
Pakartokite taisykles prieš kiekvieną pamoką.

Komunikacinė
veikla ryto rate

Eilėraštis:

Susipažinimas su raide ir
garsu A a:

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai
tema:

Paveikslėliai, piešinukai lentoje, prasidedantys A raide,
skaitome jų pavadinimus.

Kalbame apie draugystę, mandagų
tarpusavio elgesį. Aptariame, kokie
dar žodžiai be „atsiprašau“ padeda
palaikyti žmonėms gražius santykius.
Vaikai turi pamėginti sukurti po keletą
taisyklių, kurių laikantis būtų lengviau
palaikyti tvarką klasėje: paėmei –
baigęs darbą padėk į vietą. Sutvarkyk savo vietą. Nepamiršk mandagumo žodžių.

Pažintinė ir
darbinė veikla

Pažintinė veikla klasėje:

Pratimai rankos lavinimui ir raidės įsiminimui:

Mokomasi rašyti raidę A a.

Knyga „Žaiskime lietuvių kalbą“, p. 13–16, 19–20.
Papildoma knyga (pažangesniems vaikams) „Mano raidynėlis“, p. 2–4.

Meninė veikla

Rankų darbai. Darbeliai pasirinktinai:

„Du žodeliai“
Mūsų širdys – tai durelės,
Du žodeliai – jų rakteliai.
Čia aš juodu parašau:
Ačiū ir atsiprašau.

„Angelas“, „Avinėlis“, „Atvirukas draugui“

Muzikinė ir
judrioji veikla

Ratelis, daina,
judrus žaidimas:

Namų darbai

Namų darbai:

Eilėraštis:

1. Papuošti A skirtą lapą iškarpomis daiktų, kurie prasideda
šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes A a.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p. 4.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“, p. 3– 4.
5. Eilėraštukas „Angelėlis“ – išmokti atmintinai.
Surasti ir apvesti A a raides.

Angelėli, sargužėli,
Saugok mane visados,
Kad aš mažas kūdikėlis
Nepražūčiau niekados.

Vaikai stovi ratu nesusikibę rankomis. Du vaikai išeina už rato – vienas
bėga, kitas gaudo. Bėgikas turi įbėgti į rato vidurį ir atsistoti prieš kurį
nors vaiką. Tam, prieš kurį atsistojo draugas, reikia kuo greičiau bėgti.
Jei gaudytojas bėgiką pagauna, jie pasikeičia vaidmenimis.
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Pokalbiai

Užleidžiu vietą vyresniems
Tomas važiuoja su mama į darželį. Autobuse jis užleidžia vietą močiutei.
– Ačiū tau, vaikeli, – šypsosi senolė.

!

Jaunos ir sveikos tavo kojelės, –
Tegu prisėda pavargę seneliai!

VAIKŲ DARŽELIS

Nevėluoju
Tomas nemėgsta vėluoti, nes tai nemandagu. Auklėtoja šypsodamasi pasitinka vaikus prie durų:
– Labas rytas. Kaip visada ateinate laiku!

!
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Nevėluoki ir tada
Viską spėsi visada!

Pažintinė
veikla

5

Meninė veikla

Darbelis „Angelas“

Darbelis „Avinėlis“
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Namų darbai

NAMŲ DARBAI

1. Papuošti A skirtą lapą iškarpomis
daiktų, kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes A a.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p. 4.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“,
p. 3 – 4.
5. Eilėraštukas „Angelėlis“ –
išmokti atmintinai.
Surasti ir apvesti A a raides.
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DIENOS TEMA: „Kas miške auga?“. Raidė M (02)
UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI: grožėtis rudens gamta, spalvomis, skatinti pastebėti pokyčius gamtoje rudenį,
skiepyti meilę gamtai.
Susipažįstama su garsu ir raide M (tariame „em“). Garsas M tariamas suspaudus lūpas per nosį. Aptariama, į
ką ji panaši.
Norėdami, kad visi vaikai dalyvautų pamokoje, naudokite paveikslėlius ir piešinius. Pavyzdžiui, kai vienas vaikas įvardija kažką, kas auga miške, paprašykite
sunkiau kalbančio vaiko prieiti prie paveiksliuko ir parodyti daugiau panašių
pavyzdžių.

Komunikacinė
veikla ryto rate

Susipažinimas su
raide ir garsu M m:
Paveikslėliai,
piešinukai lentoje,
prasidedantys M
raide, skaitome jų
pavadinimus.

Eilėraštis:

Kas yra miškas? (Vieta, kur gyvena paukščiai
ir gyvūnai…) Galima mišką palyginti su namu.
Pirmame aukšte gyvena samanos, nukritę
lapai. Antrame aukšte – žolės, gėlytės, grybai
ir uogos. Dar aukščiau – krūmai ir galiausiai
medžiai… Aptariame kas naudojasi miško
gėrybėmis. Kas mėgsta riešutus, kankorėžių
sėklas? Kas mėgsta uogauti ir grybauti?
Stebėti mišką įvairiu metų laiku, rasti skirtumus.
Suprasti, kokią naudą duoda miškas, skatinti
saugoti mišką ir visą gamtą.

Mūsų senas miškas –
Rūmai dideli,
Čia gyvena eglės,
Ąžuolai žali…

Pažintinė ir
darbinė veikla

Pažintinė veikla klasėje:

Pratimai rankos lavinimui ir raidės įsiminimui:

Mokomasi rašyti raidę M m.

Knyga „Žaiskime lietuvių kalbą“, p. 5–8, 10,12.
Papildoma knyga (pažangesniems vaikams) „Mano raidynėlis“, p. 9–12.

Meninė veikla

Rankų darbai.
Darbeliai pasirinktinai:

Pasaka:

„Miškas“,
„Meškinas“,
„Malūnėlis“
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Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

„Išėjo tėvelis į mišką“

Muzikinė ir
judrioji veikla

Ratelis, daina, judrus žaidimas:

Namų darbai

Namų darbai:

Eilėraštis:

1. Papuošti M skirtą lapą iškarpomis daiktų, kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes M, m, Mama.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p. 7.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“, p. 5.
5. Eilėraštukas „Meškiukas Rudnosiukas“ – išmokti atmintinai.

Ten miške, kur eglės ošia,
Po pušim sena sena,
Buvo meškinas rudnosis,
Rudnosienė – jo žmona.

Pasakos „Išėjo tėvelis į mišką“ inscenizavimas.

Pažintinė
veikla

9

Pažintinė
veikla

10

Meninė veikla

Darbelis „Meškinas“

Darbelis „Malūnėlis“
Pasaka „Išėjo tėvelis į mišką“

Darbelis „Miškas“
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Namų darbai

NAMŲ DARBAI

1. Papuošti M skirtą lapą iškarpomis
daiktų, kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes M,m, Mama.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“ p.7.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“ p.5.
3. Eilėraštukas „Meškiukas Rudnosiukas "
išmokti atmintinai.
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DIENOS TEMA: „Rudenėlio šventė“. Raidė L (03)
UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI: grožėjimasis, gėrėjimasis rudens gamta, spalvomis; skatinti pastebėti pokyčius gamtoje rudenį, gyvūnų elgesio pokyčius; skiepyti meilę gamtai.
Pristatomas garsas ir raidė L (tariama „el“). Vaikas taria žodžius lokys, lapas, gėlė, lėlė, avilys, skruzdėlė ir
nustato garso vietą žodyje. Tada mokosi rašyti raidę L l. Atliekamos kitos knygose pateiktos užduotys.

Meninė veikla ne tik padeda vystytis kūrybingumui ir motoriniams gebėjimams,
bet taip pat ji taikliai primena vaikams sąvokas, kurias jie išmoko mokykloje.

Komunikacinė
veikla ryto rate

Susipažinimas su nauja
raide ir garsu L l:

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai
tema:

Paveikslėliai, piešinukai lentoje, prasidedantys L raide,
skaitome jų pavadinimus.

Pokalbis apie rudens požymius gamtoje, stengiantis surasti jų kuo daugiau. Pokalbis apie medžių ir augalų
pasiruošimą žiemai. Kaip elgiasi
rudenį gyvūnai ir paukščiai? Kokie
gamtos reiškiniai būdingi rudeniui?

Pažintinė ir
darbinė veikla

Pažintinė veikla klasėje:

Pratimai rankos lavinimui ir raidės įsiminimui:

Mokomasi rašyti raidę L l.

Knyga „Žaiskime lietuvių kalbą“, p. 65–68, 75, 76.
Papildoma knyga (pažangesniems vaikams) „Mano raidynėlis“, p. 38–41

Meninė veikla

Rankų darbai. Darbeliai pasirinktinai:
„Lapai“
Lapus spalviname
skirtingomis spalvomis
(pieštukais, akvarele...).

Muzikinė ir
judrioji veikla

Ratelis, daina,
judrus žaidimas:

Namų darbai

Namų darbai:

„Stebuklingas medis“ –
„aprengti“ medį 4 metų
laikų rūbu, galime naudoti lipdukus, spalvotą
popierių, vatą...

Eilėraštis:
„Rudenėlio spalvos“
Rausta lapai pamažu.
Rudenėli, kaip gražu!
Va – geltoni, va – rudi,
Kaip kitus spalvot žadi?
Tuos, ant ąžuolo tenai,
Nudažykim mėlynai!
Kai spalvosi lapukus,
Imk ir mano pieštukus!

Pasaka:
„Ežiukas“
Suformuojame ežiuko kūną iš plastilino,
spygliukams naudojame
saulėgrąžas.

„Ropė“

Pasakos „Ropė“ inscenizavimas. Mokytoja pasakoja pasaką, dalis vaikų
vaidina, kiti tuo metu būna žiūrovais, po to keičiasi.

1. Papuošti L skirtą lapą iškarpomis daiktų, kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes L l, La, mala.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p. 8.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“, p. 6.
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Pažintinė
veikla

14

Pažintinė
veikla

15

Meninė veikla

Darbelis „Lapai“

Darbelis „Ežiukas“

Pasaka „Ropė“
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Darbelis „Stebuklingas medis“

Namų darbai

NAMŲ DARBAI

1. Papuošti L skirtą lapą iškarpomis
daiktų, kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes L l, La, mala.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“,
p. 8.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“,
p. 6.
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DIENOS TEMA: „Duonelės kelias“. Raidė S (04)
UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI: skatinti pagarbą duonai; supažindinti vaikus su darbais, kuriuos tenka nudirbti,
norint išauginti duoną; supažindinti vaikus su duonos auginimo papročiais, tradicijomis; skatinti taupyti ir mylėti
duoną. Pristatomas garsas ir raidė S (tariama „es“). Vaikas taria žodžius saulė, vasara, samtis, sliekas, samanos... Tada mokosi rašyti raidę S. Atliekamos kitos knygose pateiktos užduotys.
Vaikams labai patinka teatras. Suteikite visiems vaikams, net ir tiems, kurie
sunkiai kalba, galimybę dalyvauti pamokoje pakviesdami juos suvaidinti istoriją (arba kokį nors veiksmą), kurią skaito mokytoja arba gerai kalbantis vaikas.

Komunikacinė
veikla ryto rate

Susipažinimas
su nauja raide ir
garsu S s:
Paveikslėliai,
piešinukai lentoje,
prasidedantys S
raide, skaitome jų
pavadinimus.

Pažintinė ir
darbinė veikla

Meninė veikla
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Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Skaičiuotė:

Paimamas tikras duonos kepalas. Įvardijama
sąvoka „kepalas“. Atriekiama viena didelė riekė,
atriektas gabalėlis vadinamas rieke. Pasakoma,
kad yra duonos minkštimas ir pluta. Pasakoma,
kad juoda ir balta duona kepama iš skirtingų grūdų
miltų. Juoda duona daugelyje šalių nekepama.
Kiekvienam duodama po riekelę duonos.

Šakar makar duok ragaišio,
Kur bobutė vakar maišė.

Pažintinė veikla klasėje:

Pratimai rankos lavinimui ir raidės įsiminimui:

Mokomasi rašyti raidę S s.

Knyga „Žaiskime lietuvių kalbą“, p. 39–42, 46–48.
Papildoma knyga (pažangesniems vaikams) „Mano raidynėlis“, p. 32–34.

Rankų darbai. Darbeliai pasirinktinai:
„Skėtis“, „Saulė“,
„Duonos gaminiai“ – lipdyti iš plastilino
arba tešlos (2 stiklinės miltų, 1 stiklinė
druskos, 1 stiklinė vandens, sumaišyti,
suformavus duonelę, leisti išdžiūti,
nuspalvinti) įvairius duonos gaminius.

Muzikinė ir
judrioji veikla

Ratelis, daina,
judrus žaidimas:

Namų darbai

Namų darbai:

Eilėraštis:

Pasaka:

„Skėtis“

„Pagrandukas“

Aš imu už rankos tėtį
Ir prašau nupirkti skėtį.
– Reikia skėčio, – tarė tėtė
Ir nupirko žydrą skėtį.
Lyja lietūs – kas čia blogo?
Tegu lyja – aš po stogu!

Kuriamas muzikinis ritminis vaizdelis „Kepam duoną“.
Vaikai suskirstomi į 6 grupes. Skanduoja ir imituoja duonelės kelią:
1-oji grupė turi indelius, šaukštelius – MAIŠOM MILTUS.
2-oji grupė čežina plastikinius maišelius – PILAM VANDENĮ.
3-ioji grupė barškina barškučiais – BERIAM IR DRUSKYTĖS.
4-oji grupė ritmiškai muša delniukais į stalą – MINKOM TEŠLĄ.
5-oji grupė ploja ir skanduoja – DAROM KEPALĄ.
6-oji grupė brauko rankomis stalo paviršium – ŠAUNAM Į KROSNELĘ.
Visi – IŠKEPĖM DUONELĘ!

1. Papuošti S skirtą lapą iškarpomis daiktų, kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes S s, Rasa skaito.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“ p. 9.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“ p. 7.

Pažintinė
veikla

19

Pažintinė
veikla

20

Meninė veikla

Darbelis „Saulė“

Pasaka
„Pagrandukas“
Darbelis
„Skėtis“

„Duonos gaminiai“
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Namų darbai

NAMŲ DARBAI
1. Papuošti S skirtą lapą iškarpomis daiktų,
kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes S s, Rasa skaito.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“ p. 9.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“ p. 7.
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DIENOS TEMA: „Rudenėlio dovanos“. Raidė R (05)
UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI: mokytis surasti gamtoje tai, kas užaugo per vasarą: riešutai, kaštonai, rudeninės uogos, grybai; skatinti meilę gamtai ir visiems augalams.
Pristatomas garsas ir raidė R (tariama „er“). Pasiūloma prisiminti, kad šuo urzgia „rrrr“, miegant knarkiama.
Vaikas taria žodžius Rudis, kurmis, karūna, ragana. Tada mokosi rašyti raidę R r. Atliekamos kitos knygose
pateiktos užduotys.

Vaikams patinka tvarka. Tokia veikla kaip daržovių, obuolių, vaisių kraitelės
rūšiavimas sustiprina sąvokų sistemą.

Komunikacinė
veikla ryto rate

Susipažinimas su
nauja raide ir garsu
R r:
Paveikslėliai, piešinukai
lentoje, prasidedantys
R raide, skaitome jų
pavadinimus.

Pažintinė ir
darbinė veikla
Pažintinė veikla klasėje:
Mokomasi rašyti raidę R r.
Pratimai rankos lavinimui
ir raidės įsiminimui.
Knyga „Žaiskime lietuvių
kalbą“, p. 27–30, 34–36.
Papildoma knyga (pažangesniems vaikams) „Mano
raidynėlis“, p. 55–57.

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Skaičiuotė:

Ruduo – metų laikas tarp vasaros ir žiemos.
Rudenį užauga daug daržovių, prinoksta daug
vaisių. Sode skiname kriaušes ir obuolius, darže
kasame bulves, morkas, burokėlius. Džiaugiamės
agurkais ir pomidorais… Išmokti atskirti vaisius
nuo daržovių, išsiaiškinti jų naudą organizmui.

Kybur vybur ant šakų
Kabo kekės riešutų.
O po krūmu, ar matai?
Auga grybų du šimtai.

Pirštų
žaidimai:

Meninė veikla

Į mišką išėjo
šitas pirštukas,
Šitas pirštukas
surado grybuką.
Šitas pirštukas
virė ir kepė,
Šitas – duonelę
sviestu tepė.
Na, o šitas – suvalgė grybuką.
Štai kodėl jis
toks didelis
Nykštukas.

Rankų darbai:

Vaidinimas:
„Kas darže svarbiausias?“

Darbeliai:
„Daržovių kraitelė“,
„Obuolių kraitelė“

– Aš, kopūstas. Aš turiu galvą, todėl aš darže svarbiausias.
– Aš, morka. Aš už tave skanesnė, todėl aš darže
svarbiausia.
– Aš, bulvė. Neturiu galvos. Nesu skani. Bet iš
manęs 100 valgių pagamina. Aš darže svarbiausia!
– Aš, svogūnas. Be manęs ir kopūstas, ir morka, ir
bulvė sriuboje negardūs. Aš darže svarbiausias!
– Aš, burokėlis. Aš raudonas. Pats gražiausias.
Todėl aš darže svarbiausias!
– Aš, ūkininkas. Aš jus visus pavasarį sėjau, sodinau, laisčiau, prižiūrėjau. Todėl aš šiame darže
svarbiausias. O kaip jūs, vaikai, manote?

Muzikinė ir
judrioji veikla

Ratelis, daina,
judrus žaidimas:

Namų darbai

Namų darbai:

Eilėraštis:

1. Papuošti R skirtą lapą iškarpomis daiktų, kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes R r, rasa, ratas.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p. 10.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“ p. 8–9.
5. Eilėraštuką apie rankas išmokti atmintinai.

Rankos piešia, rankos rašo,
Rankos laimint Dievą prašo.
Rankom mezgam,
rankom grojam,
Rankomis iš džiaugsmo plojam.

„Vaisių ir daržovių kraitelė“

Dainelė:

Vaikams išdalijami paveiksliukai su vaisiais ar daržovėmis.
Paskiriami du vaikai, kurie pasipuoš vaisių ir daržovių
karūnomis. Visi išsiskirsto po klasę. Po komandos „Į kraitelę“,
stengiasi kuo greičiau susirasti savo vietą.

Krinta lapas uosio,
Krinta lapas klevo.
Dėdė rudenėlis
Žemėn atkeliavo.
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Pažintinė
veikla

24

Pažintinė
veikla

25

Pažintinė
veikla
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Meninė veikla

Darbelis „Daržovių kraitelė“

Darbelis „Obuolių kraitelė“
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Namų darbai

NAMŲ DARBAI
1. Papuošti R skirtą lapą iškarpomis daiktų,
kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes R r, rasa, ratas.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p. 10.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“
p. 8–9.
5. Eilėraštuką apie rankas išmokti atmintinai.
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DIENOS TEMA: „Mano šeima“. Raidė Š (06)
UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI: išsiaiškinti su vaikais, kas yra šeima, šeimos nariai, skiepyti pagarbą tėvams,
seneliams; pasijusti atsakingam už jaunesnius brolius ar seseris; artimiausi ir tolimesni šeimos nariai; pareigos
ir darbai namuose.
Pristatomas garsas ir raidė Š (tariama „eš“). Tarkite žodį, o vaikas išgirdęs garsą Š, pastuksens į stalą. Tada
taria žodžius šiaudas, šienas, šiaudas, raštas, švelnus, šokis, lašas. Tada mokosi rašyti raidę Š š, svarstoma,
kuo skiriasi nuo raidės S. Atliekamos kitos knygose pateiktos užduotys.

Darželio amžiaus vaikams patinka „linksmi eilėraščiai“. Žodžių, turinčių
panašius garsus – rimus, kartojimas padeda tarimui ir moko naujų žodžių.

Komunikacinė
veikla ryto rate

Pažintinė ir
darbinė veikla

Meninė veikla

Susipažinimas su nauja
raide ir garsu Š š:

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Skaičiuotė:

Paveikslėliai, piešinukai
lentoje, prasidedantys Š
raide, skaitome jų pavadinimus.

Pokalbis „Kas sudaro šeimą?“
Vaikų pasisakymai apie savo šeimą.
Šeimos nariai – artimi ir tolimesni.
Šeimos narių pareigos ir darbai namuose.
Jausmai ir pagarba šeimos nariams.
Šeimos medis.

Bėgo vaikas per ražieną,
Įsidūrė koją vieną.
Bėgo mamai pasakyti –
Įsidūrė koją kitą.

Pažintinė veikla klasėje:

Pratimai rankos lavinimui ir raidės įsiminimui:

Mokomasi rašyti raidę Š š.

Knyga „Žaiskime lietuvių kalbą“, p. 5–10, 12–16.
Papildoma knyga (pažangesniems vaikams) „Mano raidynėlis“, p. 50–52.

Rankų darbai. Darbeliai pasirinktinai:
„Šuniukas–Š“,
„Šeimos medis“.
Iškirpti tiek žiedelių, kiek šeimoje žmonių. Viršuje suklijuoti vaikų, toliau
tėvelių, trečioje eilėje senelių žiedelius, galima naudoti nuotraukas.
Darbelis iš širdelių.

Pasaka:
„Šarka ir sūris“
Naudojame pasaką „Lapė
ir sūris“, lapę pakeičiame
į šarką.

Muzikinė ir
judrioji veikla

Ratelis, daina, judrus žaidimas:

Namų darbai

Namų darbai:

Eilėraštis:

1. Papuošti Š skirtą lapą iškarpomis daiktų, kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes Š š, ša, laša.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p. 12.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“, p. 10.
5. Eilėraštuką išmokti atmintinai.

Rūta šluoja visą kiemą,
Šypsos tėtė – bus švaru!
Šuo išlaižė Rainio pieną,
Šunį barsim – nu nu nu!

„Graži mūsų šeimynėlė“
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Pažintinė
veikla
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Pažintinė
veikla
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Meninė veikla

Darbelis „Šeimos medis“

Pasaka
„Šarka ir sūris“

Darbelis „Šuniukas–Š“
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Darbelis iš širdelių.

Namų darbai

NAMŲ DARBAI
1. Papuošti Š skirtą lapą iškarpomis
daiktų, kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes Š š, ša, laša.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“,
p. 12.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“,
p.10.
5. Eilėraštuką išmokti atmintinai.
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DIENOS TEMA: „Ką žada oras“. Raidė O (07)
UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI: nuostata remtis patirtimi ir prisitaikyti prie įvairių orų, išgyvenant kuo daugiau
malonių akimirkų; stengtis pastebėti orų įvairovę: saulėta, apsiniaukę, lijundra, šlapdriba, šerkšnas, gruodas,
pūga, audra; supažindinti su senolių orų stebėjimais ir prognozėmis; apranga įvairiu oru.
Pristatomas garsas ir raidė O. Garsu O išreiškiame nustebimą. Lietuviškuose žodžiuose šis garsas visada
tariamas ilgai. Vaikas taisyklingai taria oras, koja, Ona, rožė. Tada mokosi rašyti raidę O o. Atliekamos kitos
knygose pateiktos užduotys.
Penkerių metų vaikų sugebėjimai parašyti raides ir skaičius skiriasi. Išdėstymas, dydis ir raidžių užrašymo vieta eilutėje gali gana stipriai skirtis tarp šio
amžiaus grupės vaikų.

Komunikacinė
veikla ryto rate

Susipažinimas
su nauja raide
ir garsu O o:
Paveikslėliai,
piešinukai
lentoje, prasidedantys O raide,
skaitome jų
pavadinimus.
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Pokalbiai ir vaikų pasisakymai
tema:
Supažindinti vaikus su orų kaita, gamtos reiškiniais: vėjas, lietus, saulė,
sniegas… Supažindinti su senolių orų
stebėjimais ir prognozėmis, apranga
įvairiu oru.
Pokalbis ir vaikų pasisakymai „Mano
mėgstamas oras“.

Mįslės:

Skaičiuotė:

Be kojų, be
rankų vartus
atidaro.
(Vėjas)
Dega visą
dieną, bet
nesudega.
(Saulė)

Katinėlis rainas
Rinko vaikams dainas.
Kai išrinko vieną,
dainavo per dieną.

Pažintinė ir
darbinė veikla

Pažintinė veikla klasėje:

Pratimai rankos lavinimui ir raidės įsiminimui:

Mokomasi rašyti raidę O o.

Knyga „Žaiskime lietuvių kalbą“, p. 31–34, 38.
Papildoma knyga (pažangesniems vaikams) „Mano raidynėlis“, p. 13–17.

Meninė veikla

Rankų darbai:

Eilėraštis:

Pasaka:

Darbelis „Obuoliukas“

– Utititi, šalta, – skundžiasi ruduo:
– Kas pasiūs man paltą, kas kepurę duos?
Kojos jau sušlapo, permerkė lietus.
Kas iš klevo lapų man pasiūs batus?
Bandė siūti vėjas, – siūlai trūksta vis,
Vėjas – ne siuvėjas ir ne batsiuvys.
Duos žiemužė paltą, ledinius batus,
Ir nebus jam šalta ištisus metus!!!

„Saulė, mėnulis ir vėjas“

Muzikinė ir
judrioji veikla

Ratelis, daina, judrus žaidimas:

Dainelė:

„Lietutis“

„Lietučio pasaka“

Namų darbai

Namų darbai:
1. Papuošti O skirtą lapą iškarpomis daiktų, kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes O o, Ona, Roma.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p. 5.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“, p.11,12.

Pažintinė
veikla
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Pažintinė
veikla
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Meninė veikla

Pasaka
„Saulė, mėnulis ir vėjas“
Darbelis „Obuoliukas“

37

Namų darbai

NAMŲ DARBAI

1. Papuošti O skirtą lapą iškarpomis daiktų,
kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes O o, Ona, Roma.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p. 5.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“,
p.11,12.
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DIENOS TEMA: „Metai, mėnesiai, savaitės, dienos“.
Raidė E (08)
UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI: išaiškinti, kas sudaro metus: mėnesiai, savaitės ir dienos… Skirtingi metų
laikai. Kartu prisiminti juos sudarančių mėnesių pavadinimus. Pasiūlyti apibūdinti metų laikams būdingus orus.
Taip vaikai išmoks vartoti tinkamas sąvokas šilta, šalta, saulėta, debesuota, vėjuota, lietus, liūtis, rūkas, griaustinis, vaivorykštė, sniegas, speigas, atodrėkis.
Pristatomas garsas ir raidė E. Atkreipti dėmesį, kad šis garsas gali būti tariamas ir ilgai, ir trumpai: erelis,
ežeras, ledas, eglė, kelias. Mokosi rašyti raidę E e. Atliekamos kitos knygose pateiktos užduotys.

Vaikams be galo patinka mįslės. Paskatinkite juos užminti mįsles tėvams. Tai
bus puiki galimybė pagilinti kalbinius įgūdžius ir suteiks vaikams pasitikėjimo.

Komunikacinė
veikla ryto rate

Susipažinimas su nauja
raide ir garsu E e:

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai
tema:

Paveikslėliai, piešinukai
lentoje, prasidedantys E
raide, skaitome jų pavadinimus.

Kartojame savaitės dienų pavadinimus, vaikai pasakoja, ką jie veikia
kiekvieną savaitės dieną, kuri savaitės diena jiems labiausiai patinka,
kas kokį mėnesį gimęs, kiek kuriam
metų...

Mįslė:
Dvylika šakelių supasi aukštai,
Kiekvienoj šakelėj keturi lizdai,
Kiekvienam lizdely –
Septyni vaikai. Kas tai?

Pažintinė ir
darbinė veikla

Pažintinė veikla klasėje:

Pratimai rankos lavinimui ir raidės įsiminimui.

Mokomasi rašyti raidę E e.

Knyga „Žaiskime lietuvių kalbą“, p. 49–52, 55, 56.
Papildoma knyga (pažangesniems vaikams) „Mano raidynėlis“, p. 42–45.

Meninė veikla

Rankų darbai:

Pasaka:

Darbelis „Ežiukas“. Naudojami sudžiovinti medžių lapai arba
ežiukas apklijuojamas grikiais arba saulėgrąžų sėklomis.

„Dvylika mėnesių“

Muzikinė ir
judrioji veikla

Ratelis, daina,
judrus žaidimas:

Dainelė:

Namų darbai

Namų darbai:

Eilėraštis:

1. Papuošti E skirtą lapą iškarpomis daiktų, kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes E e, eiti, eglė.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p. 22.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“, p.40,41.
5. Eilėraštuką išmokti atmintinai.

Ežio dygūs kailinėliai,
Ežio namas po egle.
Eglės lapai – adatėlės,
Eglė visada žalia.

Oi turiu aš norą paboksuoti... orą!
Bum bum bum! Dun dun du!
Oi partrenksiu ant grindų.
Oras krinta ant grindų
Ir kvatoja: - Neskaudu!
Dar boksuokite mane,
Neraudosiu aš – ne, ne!..
Bum bum bum! Dun dun du!..
Orui niekad neskaudu.

„Ežiukas“
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Pažintinė
veikla
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Pažintinė
veikla
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Pažintinė
veikla
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Meninė veikla

Darbelis „Ežiukas“

43

Muzikinė ir
judrioji veikla

44

Namų darbai

1. Papuošti E skirtą lapą iškarpomis daiktų, kurie prasideda
šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes E e, eiti, eglė.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p. 22.

4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“, p.40, 41.
5. Eilėraštuką išmokti atmintinai.

Ežio dygūs kailinėliai,
Ežio namas po egle.
Eglės lapai – adatėlės,
Eglė visada žalia.
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DIENOS TEMA: „Kur tai yra? Mus supanti erdvė. Vėlinės“.
Raidė V (09)
UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI: mokyti vaikus orientuotis erdvėje; skatinti taisyklingai vartoti sąvokas į, ant,
po, už, virš ir kitas; daiktų padėties vienas kito atžvilgiu nustatymas; mokymasis orientuotis erdvėje; sąvokų
dešinėje, kairėje, prieš, už įsisavinimas; suteikti džiaugsmo žaidžiant didaktinius žaidimus. Supažindinti vaikus
su Vėlinių tradicijomis Lietuvoje.
Pristatomas garsas ir raidė V (tariama „vė“). Vaikas taria žodžius vėjas, vanduo, srovė, viesulas, aitvaras, vakaras ir nustato V garso vietą žodyje. Mokosi rašyti raidę V v. Atliekamos kitos knygose pateiktos užduotys.

Maži vaikai, kurie yra aktyvūs tradicijų dalyviai ir tęsėjai, atsimins jas visą savo
gyvenimą. Per tradicijas mūsų lietuvių paveldas bus perduotas kitoms kartoms.

Komunikacinė
veikla ryto rate

Susipažinimas
su nauja raide
ir garsu V v:
Paveikslėliai,
piešinukai
lentoje, prasidedantys V raide,
skaitome jų
pavadinimus.

Pažintinė ir
darbinė veikla

Meninė veikla

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Skaičiuotė:

Pokalbis apie tai, kad kiekvienas daiktas turi savo
vietą, kurią galima ne tik parodyti, bet ir nusakyti
žodžiais: ant, prie, už, šalia ir kitais.

Ėjo lapė per kiemelį,
Nešėsi jinai maišelį.
– Labas rytas, tau gaideli,
Lįsk laputei į maišelį.

Vėlinės – šventė, primenanti, kad žmonės gyvi tol,
kol mes juos prisimename. Gražu prisiminti mirusius artimuosius ir uždegti ant jų kapo žvakelę…
Anksčiau ant kapo pasodindavo medį – vyrams
ąžuolą, moterims – liepą.

Pažintinė veikla klasėje:

Pratimai rankos lavinimui ir raidės įsiminimui:

Mokomasi rašyti raidę V v.

Knyga „Žaiskime lietuvių kalbą“, p. 37–40, 46–48.
Papildoma knyga (pažangesniems vaikams) „Mano raidynėlis“, p. 22–25.

Rankų darbai. Darbeliai pasirinktinai:
„Varlytė“,
„Vėduoklė“ (popieriaus lapo abi puses nuspalviname kreidelėmis ir sulankstome kaip vėduoklę),
„Žvakutė“
Pasaka:
„Vilkas ir septyni ožiukai“
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Muzikinė ir
judrioji veikla

Ratelis, daina,
judrus žaidimas:

Namų darbai

Namų darbai:

„Žvakės – žvaigždės“

Galime ieškoti klasėje paslėptų žaislų,
panaudojant žodelius: ant, už, šalia, po ir pan.

1. Papuošti V skirtą lapą iškarpomis daiktų, kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes V v, Venta, vėlai.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p.11.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“, p. 21, 22.

Pažintinė
veikla

47

Pažintinė
veikla
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Meninė veikla

Darbelis „Žvakutė“

Darbelis „Varlytė“

Pasaka
„Vilkas ir septyni
ožiukai“
Muzikinė ir
judrioji veikla
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Namų darbai

NAMŲ DARBAI
1. Papuošti V skirtą lapą iškarpomis daiktų,
kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes V v, Venta, vėlai.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p.11.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“,
p. 21, 22.
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DIENOS TEMA: „Padėka“. Raidė K (10)
UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI: Išsiaiškinti su vaikais sąvokas dėkoti, dėkingumas, padėka; skatinti vaikus
suprasti dėkingumo, mandagumo svarbą; supažindinti su Padėkos diena.
Pristatomas garsas ir raidė K (tariama „ka“). Vaikas taria žodžius ir suploja, kai išgirsta žodyje garsą K:
Kaunas, kumeliukas, karvė, agurkas, vaikas, knyga, laikas, rašyk, kurmis. Tada mokosi rašyti raidę K k. Atliekamos kitos knygose pateiktos užduotys.
Pagarbos ir dėkingumo vaikai mokosi per patirtį ir pavyzdžius. Padrąsinkite
vaikus išreikšti dėkingumą ne tik suaugusiems, bet ir vienas kitam. Mokytojos
rodo dėkingumo ir gero elgesio pavyzdį, kai padėkoja vaikams už jų bendradarbiavimą ir dalyvavimą pamokoje.

Komunikacinė
veikla ryto rate

Susipažinimas su nauja
raide ir garsu K k:
Paveikslėliai, piešinukai
lentoje, prasidedantys K
raide, skaitome jų pavadinimus.

Pažintinė ir
darbinė veikla

Meninė veikla

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Skaičiuotė:

Aptariama kartu su vaikais, ką reiškia
sąvokos dėkoti, dėkingumas, padėka;
primename žodžius, kuriais išreiškiame
dėkingumą. Kalbame, kodėl svarbu
padėkoti, kada ir kam esame dėkingi.
Ar reikalinga tokia diena – Padėkos
diena; kaip tą dieną švenčiame.

Viens, du, trys –
Gieda vakare gaidys.
Lygiai šimtą suskaičiau,
Burtai krinta kaip tik tau.

Pažintinė veikla klasėje:

Pratimai rankos lavinimui ir raidės įsiminimui.

Mokomasi rašyti raidę K k.

Knyga „Žaiskime lietuvių kalbą“, p. 89–92, 94–96,100.
Papildoma knyga (pažangesniems vaikams) „Mano raidynėlis“, p. 46–49.

Rankų darbai. Darbeliai pasirinktinai:
„Kalakutas“,
„Katinėlis“,
„Kryžiai“

Muzikinė ir
judrioji veikla

Ratelis, daina,
judrus žaidimas:

Namų darbai

Namų darbai:

Pasaka:
„Katinėlis ir gaidelis“
Galima panaudoti trafaretus pasakos inscenizavimui.

„Katinėlis“
Barė ponas katinėlį,
Kam sudaužė ąsotėlį.
– Katinėli, nu nu nu,
Tave barti ketinu!

Vaikai stovi poromis ratu. Dainuodami pirmą dalį eina
ratu. Pradėję antrąją atsisuka į savo porą, dainuodami
„katinėli, nu nu nu“ graso pirštukais. Dainuodami „tave
barti ketinu“ ploja rankomis ir sukasi aplink vietoje.

1. Papuošti K skirtą lapą iškarpomis daiktų, kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes K k, kala.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p.13.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“, p. 23, 24.
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Pažintinė
veikla

52

Pažintinė
veikla

53

Meninė veikla

Darbelis „Katinėlis“

Darbelis „Kryžiai“

Pasaka
„Katinėlis ir gaidelis“
Galima panaudoti
trafaretus pasakos
inscenizavimui.
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Darbelis „Kalakutas“

Namų darbai

1. Papuošti K skirtą lapą iškarpomis daiktų,
kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes K k, kala.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p.13.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“, p.
23,24.

Susitiksime Gruodž io 3d.

55

DIENOS TEMA: „Šv. Kalėdos. Senelės pasaka“. Raidė N (11)
UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI: supažindinti vaikus su Kūčių papročiais, burtais, valgiais, šventų Kalėdų
tradicijomis; išgyventi laukimo dvasią; suteikti daug džiugių išgyvenimų.
Pristatomas garsas ir raidė N (tariama „en“). Vaikas taria žodžius naktis, kapitonas, dailininkas, nugara. Tada
mokosi rašyti raidę N n. Atliekamos kitos knygose pateiktos užduotys.
Vaikams patinka ne tik gauti dovanas, bet ir jas dovanoti. Pakvieskite vaikus
pasvarstyti, kokias dovanas jie galėtų sukurti patys, o galbūt puiki dovana tiesiog kam nors padėti? Taip padėsite vaikams suprasti ir užjausti kitus, skatinsite bendruomeninį suvokimą.

Komunikacinė
veikla ryto rate

Susipažinimas su nauja
raide ir garsu N n:

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai
tema:

Paveikslėliai, piešinukai
lentoje, prasidedantys N
raide, skaitome jų pavadinimus.

Susipažinimas su Kūčių papročiais,
žaidimais, burtais.
Kalėdos – kūdikėlio Jėzaus gimimas.
Kuo pradžiuginsiu savo artimuosius
per šv. Kalėdas?
Kalėdų Senelio laiškas.

Skaičiuotė:
Skrido šarka pas vaikus
Ir skaičiavo juos visus:
– Viens, du, trys, keturi, penki,
Tu išeiti jau turi.

Eilėraštukai apie Kalėdas:
(Žiūrėti priedus)

Pažintinė ir
darbinė veikla

Meninė veikla

Pažintinė veikla klasėje:

Pratimai rankos lavinimui ir raidės įsiminimui:

Mokomasi rašyti raidę N n.

Knyga „Žaiskime lietuvių kalbą“, p. 21–30.
Papildoma knyga (pažangesniems vaikams) „Mano raidynėlis“, p. 28–31.

Rankų darbai. Darbeliai pasirinktinai:
„Angeliukas“, „Eglutė“, „Kalėdinių ornamentų gamyba“,
„Sniego tvirtovė ar pilis“ – glamžyti baltą popierių, daryti iš jo rutuliukus ir klijuoti vieną prie kito formuojant pilį ar tvirtovę.

Muzikinė ir
judrioji veikla

Ratelis, daina, judrus žaidimas:

Daina:

„Sėdi senelis“

„Kalėdų žvaigždė“

Namų darbai

Namų darbai:
1. Papuošti N skirtą lapą iškarpomis daiktų, kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes N n, name, man, ten.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p. 14.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“, p. 25, 26.
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Pasaka:
„Senelės pasaka“

Komunikacinė
veikla ryto rate

Eilėraštukai apie Kalėdas

Kalėdų Senelio laiškas

Eilėraštukai apie Kalėdas
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Pažintinė
veikla

58

Pažintinė
veikla
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Muzikinė ir
judrioji veikla
Žaidimas „Sėdi senelis“
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Daina „Kalėdų žvaigždė“

Meninė veikla

Darbelis „Kalėdinių ornamentų gamyba“

Darbelis „Eglutė“

Pasaka „Senelės pasaka“

61

Namų darbai

NAMŲ DARBAI

1. Papuošti N skirtą lapą iškarpomis
daiktų, kurie prasideda šia raide.

2. Parašyti 4 eilutes
N n, name, man, ten.

3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p. 14.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“,
p. 25, 26.
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DIENOS TEMA: „Greit ir naujieji ateis“. Raidė U, Ū

(12)

UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI: padėti suprasti vaikams sąvokas metai, mėnuo, savaitė, diena; kodėl būtent
žiemą baigiasi vieni metai, o prasideda kiti; nuo kada skaičiuojami metai; kodėl įvairiose šalyse Naujieji ateina
skirtingu laiku.
Pristatomi garsai ir raidės U, Ū. Garsas U yra visada trumpas, o garsas Ū – visada ilgas. Vaikas raiškiai taria
žodžius sūris, dūdelė, liūtas, upė, pupa, gegutė. Įsižiūrima, į ką jos panašios (pvz., į gilias duobeles).
Atliekamos kitos knygose pateiktos užduotys.

Ketverių ir penkerių metų vaikai jau daug geriau suvokia laiko sąvokas, tokias
kaip metų laikai. Supažindinkite vaikus su skirtingais metų laikais skirtingose
geografinėse pasaulio vietose ir praplėskite jo žinias apie pasaulį.

Komunikacinė
veikla ryto rate

Susipažinimas su nauja
raide ir garsu U u, Ū ū:
Paveikslėliai, piešinukai
lentoje, prasidedantys U, Ū
raidėm, skaitome jų pavadinimus.

Pažintinė ir
darbinė veikla

Meninė veikla

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Skaičiuotė:

Kalbame apie Kalėdas, kiek džiugių
akimirkų jos atneša vaikams. Sąvokos
metai, mėnuo. Naujieji metai kitose
šalyse.
Pokalbiai apie žiemą, jos požymius,
gyvūnų ir paukščių elgesį žiemos metu.
Senolių orų stebėjimo patirtis.

Uda uda udada,
Eina kiškis su lazda.
Per miškelį, per laukus
Eina kiškis pas vaikus.

Pažintinė veikla klasėje:

Pratimai rankos lavinimui ir raidės įsiminimui:

Mokomasi rašyti raides
U u, Ū ū.

Knyga „Žaiskime lietuvių kalbą“, p. 77–80, 88.
Papildoma knyga (pažangesniems vaikams) „Mano raidynėlis“, p. 26, 27.
Matuojame vaikučių ūgį.

Rankų darbai. Darbeliai pasirinktinai:
„Ūsai“,
„Sniego senis“ – glamžyti baltą popierių, daryti iš jo rutuliukus
ir klijuoti vieną ant kito, formuojant sniego senį.

Muzikinė ir
judrioji veikla

Ratelis, daina,
judrus žaidimas:

Namų darbai

Namų darbai:

Pasaka:
„Senelės pasaka“
inscenizavimas

„Susirask porą“
Vaikams išdalijama po du vienodos spalvos lapelius, geometrines figūras ar
kalėdinius paveikslėlius. Žaidėjų skaičius neporinis. Po komandos vaikai turi
susirasti draugą, turintį tokį patį objektą. Likusiam be poros vaikai padainuoja:
Ei, mielasis, nežiopsok,
Greit į porą atsistok.
(Žaidžiama keletą kartų, pasikeičiant turimais lapeliais.)

1. Papuošti U, Ū skirtus lapus iškarpomis daiktų, kurie prasideda šiomis raidėmis.
2. Parašyti 8 eilutes U u, upė, Undinė, Ū ū, mū, ūsai.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p.15,16.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“ p. 28, 29.
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Komunikacinė
veikla ryto rate

Pažintinė
veikla

64

Pažintinė
veikla

65

Pažintinė
veikla

66

Meninė veikla

Pasakos „Senelės pasaka“
inscenizavimas

Darbelis „Sniego senis“

Darbelis „Ūsai“
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Namų darbai

NAMŲ DARBAI

1. Papuošti U, Ū skirtus lapus iškarpomis daiktų,
kurie prasideda šiomis raidėmis.

2. Parašyti 8 eilutes
U u, upė, Undinė, Ū ū, mū, ūsai.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p.15,16.

4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“ p. 28, 29.
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DIENOS TEMA: „Žmogaus kūnas“. Raidė I, Y (13)
UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI: vaikas mokosi pažinti save – išvardija kūno dalis, nurodo, kurios yra porinės.
Vaikas apibūdina savo draugo išvaizdą, savo ir draugo panašumus ir skirtumus. Paaiškinama, kad žmogus
keičiasi: auga, sensta, keičia rūbus, šukuosenas, bet lieka tuo pačiu asmeniu.
Pristatomi garsai ir raidės I ir Y. Sekdami pasaką ar skaitydami eilėraštį, pabrėžkite šiuos balsius. Pabrėžkite,
kad garsas I visada yra trumpas, o garsas Y – visada ilgas. Vaikas taisyklingai taria žodžius irklas, inkilas, Vilnius, indas, pilis, pirštas, vilkas, lūšis, yla, gyvatė, mokykla, knyga, žaltys, ryklys ir kt.

Vaikai džiūgauja pamatę eksponuojamus jų darbus. Vaikų pastangų pripažinimas skatina norą dirbti ir mokytis toliau.

Komunikacinė
veikla ryto rate

Pažintinė ir
darbinė veikla

Dainelė:

Susipažinimas su
naujomis raidėmis ir
garsais I i ir Y y:

Pokalbiai ir vaikų
pasisakymai
tema:

Paveikslėliai, piešinukai
lentoje, prasidedantys I ir
Y raidėmis, skaitome jų
pavadinimus.

„Žmogaus kūnas“
(Paruošti paveikslėlius)

Pažintinė veikla klasėje:

Pratimai rankos lavinimui ir raidės įsiminimui:

Mokomasi rašyti raides I i
ir Y y.

Knyga „Žaiskime lietuvių kalbą“, p. 57–60, 63, 64.
Papildoma knyga (pažangesniems vaikams) „Mano raidynėlis“, p. 35–37.

Aš buvau pipiras,
O dabar jau vyras.
Lovoj ankšta. Kai guliu,
Išsitiesti negaliu.

Aš buvau pipiras,
O dabar jau vyras.
Tėtės batais apsiaunu –
Per ankšti. Nepaeinu.

Iš paveikslėlių nustatyti žmogaus amžių: jaunas, mažas, senas.
Nuspalvinti juos, iškirpti.

Meninė veikla

Muzikinė ir
judrioji veikla

Rankų darbai.

Eilėraštis: „Ilgaausiai“

Darbeliai pasirinktinai:
„Žmogus“,
„Inkilėlis“,
„Indėnų karūnos“

Perskaičius eilėraštį ir daug jo neaptarus, vaikų paprašome nupiešti piešinuką, kaip jie įsivaizduoja ilgaausius.
Kad lengviau suprastume, kas tie ilgaausiai, galime užduoti mįslę: kai tik
lapai sušlamėjo, tuoj į mišką nudulkėjo. Kas? Atsakymas – kiškis.
Po to, padarę parodėlę, aptariame, ką, kaip ir kodėl nupiešėme.

Ratelis, daina,
judrus žaidimas:
Dainelė „Pipiras“

Namų darbai

Judrus žaidimas, mankštos pratimai:
Kelkim dešinę rankytę,
Viens, du, trys.
Kelkim kairiąją rankytę,
Viens, du, trys.

Kelkim dešinę ir kairę,
Viens, du, trys.
Tieskim dešinę kojytę,
Viens, du, trys.

Tieskim kairiąją kojytę,
Viens, du, trys.
Tieskim dešinę ir kairę,
Tieskim dešinę ir kairę,
Viens, du, trys.

Namų darbai:
1. Papuošti I ir Y skirtus lapus iškarpomis daiktų, kurie prasideda šiomis raidėmis.
2. Parašyti 5 eilutes I i, ima, riša, Y y, yla.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p. 18, 19.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“, p. 33–34, 36.
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Pažintinė
veikla
VARDAS
1

AŠ ESU

AŠ GIMIAU

2

METŲ

3

4

TURIU
KŠŽ

MANO ŠEIMOJE
.... ŽMONĖS,
.... BERNIUKAI
.... MERGAITĖS

6

5
MANO
MĖGSTAMIAUSIAS
SKAIČIUS
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NETURIU ....... DANTUKŲ

Pažintinė
veikla

71

Pažintinė
veikla

Papildomos užduotys

72

Meninė veikla

Darbelis „Žmogus“

Darbelis „Inkilėlis“

Darbelis „Indėnų karūnos“

Eilėraštis
„Ilgaausiai“

73

Namų darbai

NAMŲ DARBAI

1. Papuošti I ir Y skirtus lapus iškarpomis
daiktų, kurie prasideda šiomis raidėmis.

2. Parašyti 5 eilutes I i, ima, riša, Y y, yla.

3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p. 18, 19.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“, p. 33–34, 36.
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DIENOS TEMA: „Laikas“. Raidė T (14)
UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI: gamtos reiškinių, paros ritmo ir laiko tėkmės pajauta; sąvokos šiandien, vakar,
rytoj; paaiškinti vaikams, kodėl trumpėja ir ilgėja diena, kada būna ilgiausia, o kada trumpiausia naktis; ką
žmonės, gyvūnai veikia dieną, o ką – naktį; mokyti suprasti ir išgyventi paros, metų ritmą.
Pristatomas garsas ir raidė T (tariama „tė“). Vaikas taria žodį tėtė ir sako, kokius garsus jis girdi. Vaikas
pasako, koks yra garsas T – balsis ar priebalsis, išvardija daugiau priebalsių. Tada mokosi rašyti raidę T t.
Atliekamos kitos knygose pateiktos užduotys.

Penkiamečiams kyla be galo daug klausimų apie juos supantį pasaulį. Jeigu
klausiate jų klausimų, jūs sužadinate jo smalsumą ir skatinate vaikus kalbėti.

Komunikacinė
veikla ryto rate

Susipažinimas su
nauja raide ir garsu
T t:
Paveikslėliai, piešinukai lentoje, prasidedantys T raide, skaitome jų pavadinimus.

Pažintinė ir
darbinė veikla

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Skaičiuotė:

Kalbame, kodėl dieną šviesu, o naktį tamsu;
ką matome danguje dieną ir naktį; ar mėnulis šviečia; kodėl žvaigždės mažos. Mename
mįsles apie saulę ir kitus dangaus kūnus.
Pokalbis apie ilgiausią metų dieną ir naktį.
Lygiadieniai.

Viens, du, trys,
Gieda vakare gaidys.
Lygiai šimtą suskaičiau,
Burtai krinta kaip tik tau.

Pažintinė veikla klasėje:

Pratimai rankos lavinimui ir raidės įsiminimui:

Mokomasi rašyti raidę T t.

Knyga „Žaiskime lietuvių kalbą“, p. 101–105, 108–110,112.
Papildoma knyga (pažangesniems vaikams) „Mano raidynėlis“, p. 18–21.
Laiko suvokimas naudojant smėlio laikrodį; vaikų supažindinimas su
vienu iš seniausių laiko matavimo prietaisu.

Meninė veikla

Rankų darbai.
Darbeliai pasirinktinai:
„Tortas“,
„Traukinukas“

Muzikinė ir
judrioji veikla

Ratelis, daina,
judrus žaidimas:

Namų darbai

Namų darbai:

Paveikslėlius nuspalvinti, papuošti
pagal galimybes ir vaizduotę lipdukais,
sėklomis, kruopomis, spalvoto popieriaus skiautėmis.

Pasaka:
„Miško trobelė“

„Gėlė“
Vaikai stovi ratu susikibę rankomis ir iškėlę jas virš galvos. Kai pasakoma
„Naktis“, einame į rato vidurį, susikibę nuleidžiame rankas ir atsitupiame. „Diena“ – atsistojame, einame atgal ir keliame rankas. Kai ratas pasidaro didelis, dar
atsilošiame (gėlė pražydo).

1. Papuošti T skirtą lapą iškarpomis daiktų, kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes T t, tai, tėtė.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p. 20.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“, p. 35.
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Pažintinė
veikla

MĮSLĖS
Dega visą dieną, bet nesudega. (Saulė)
Didelis kamuolys pilnas auksinių adatų. (Saulė)
Gale lauko du tilvikai plauko. (Saulė ir mėnulis)
Juoda karvė visus gyvius pargriovė. (Naktis)
Mėlynoj paklodėj daug baltų lopų. (Debesys)
Skaisti graži mergelė mėlynoje pievoje vaikštinėja. (Saulė)
Šimtais skaičiuoja, tūkstančiais skaičiuoja ir niekaip nesuskaičiuoja. (Žvaigždės)
Šulnyje sūris. (Mėnulis)
Visas kelias žirniais nubarstytas. (Dangus ir žvaigždės)
Dieną naktį eina,niekad nesustoja. (Laikas)
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Pažintinė
veikla
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Pažintinė
veikla
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Pažintinė
veikla
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Meninė veikla

Darbelis „Traukinukas“
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Pasaka „Miško trobelė“

Namų darbai

NAMŲ DARBAI

1. Papuošti T skirtą lapą iškarpomis daiktų,
kurie prasideda šia raide.

2. Parašyti 4 eilutes T t, tai, tėtė.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p. 20.

4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“, p. 35.
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DIENOS TEMA: „Kelionės“. Raidė J (15)
UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI: poreikio keliauti tenkinimas, kelionių tikslų ir aplinkybių įvairovės suvokimas ir
išbandymas; kur ir kuo galima keliauti; keliavimo įvairiomis transporto priemonėmis savitumas; susipažinimas
su keliavimu seniau ir dabar.		
Susipažįstama su garsu ir raide J (tariama „jot“). Tai balsingasis priebalsis. Taip vadinamas dėl to, kad jį tariant
dalyvauja balsas. Priebalsis J visada minkštas, o kiti priebalsiai gali būti ir minkšti, ir kieti. Vaikas taria žodžius
Jurgis, joti, Italija, javai, pajūris, vijoklis, Jonava, pjautuvas, koja, jausti ir nustato garso J vietą žodyje. Atliekamos kitos knygose pateiktos užduotys.
Kaip įsimename? 10% – ką girdime, 15% – ką matome, 20% – ką matome ir
girdime, 40% – ką diskutuojame; 80% – ką patiriame tiesiogiai ir diskutuojame.
Padėkime vaikams kuo daugiau atsiminti ir išmokti!

Komunikacinė
veikla ryto rate

Susipažinimas su
nauja raide ir garsu
J j:
Paveikslėliai,
piešinukai lentoje,
prasidedantys J
raide, skaitome jų
pavadinimus.

Skaičiuotė:

Pokalbis „Kelionė į Lietuvą“.
Pažintinės, poilsinės, turistinės kelionės. Kuo
galime keliauti? Kaip seniau žmonės keliavo?
Kuo keliauja žmonės kitose šalyse (elniais,
kupranugariais, šunų kinkiniu)? Pasiruošimas
kelionei.
(Paruošti paveikslėlius arba video.)

Viens, du, trys –
Rieda traukinys.
Kas tą traukinį pavys?
Jis ir ji.

Pažintinė ir
darbinė veikla

Pažintinė veikla klasėje:

Pratimai rankos lavinimui ir raidės įsiminimui:

Mokomasi rašyti raidę J j.
Aptariame, į ką ji panaši.

Knyga „Žaiskime lietuvių kalbą“, p. 49–52, 58, 60.
Papildoma knyga (pažangesniems vaikams) „Mano raidynėlis“, p. 53–54.
„Kelionė“ po Lietuvą žemėlapyje, „kelionė“ aplink pasaulį naudojantis gaubliu arba kelionė ir pasiruošimas jai iki pasirinkto objekto
(keliaujame į kitą klasę aplankyti draugų).

Meninė veikla

Rankų darbai:

Pasaka:

Darbeliai pasirinktinai: „Baltijos jūra“, „Jūratė ir Kastytis“, „Juosta“.

„Jūratė ir Kastytis“

Muzikinė ir
judrioji veikla

Ratelis, daina, judrus
žaidimas:
1. „Turiu laivelį mažą“
(CD)

Namų darbai
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Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

2. Komandinis žaidimas „Jūra banguoja“.
Komandos apibrėžiamos kreida ar pažymimos kitaip (virve, lanku) – tai
jų namai. Po žodžių „Jūra banguoja“ visos komandos išeina iš namų ir
vaikai, nepaleisdami draugų rankų, bėgioja po visą salę. Išgirdus komandą „Jūra rami“, kuo skubiau grįžta į savo namus. Ta komanda, kuri
namus pasiekė paskutinė ar nutrūko, pralaimi.

Namų darbai:
1. Papuošti J skirtą lapą iškarpomis daiktų, kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes J j, joti, javai.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p. 27.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“ p. 61.

Pažintinė
veikla
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Pažintinė
veikla

84

Meninė veikla

Darbelis „Jūratė ir Kastytis“

Darbelis „Baltijos jūra“

LAI VELI S
Turiu laivelį m ažą,
Pl onų pl onų lentučių.
Man jį padarė tėt is,
Kad jūr inink u būč iau.
ur urur
uru,
ururur
ur ur ur u
Turur urur
ur ur
u, t urur
urur
M an jį padar ė t ėtis ,
Kad jūri nink u būčiau.

Pasaka „Jūratė ir Kastytis“

altijos jūros žvejas Kastytis susitiko undinėlę Jūratę – pusiau merginą, pusiau
Darbelis „Juosta“
tė - Baltijos karalaitė, kuri gyveno jūros dugne ir ten turėjo pilį, padarytą iš
Jūratė, nemirtinga deivė, įsimylėjo paprastą berniuką Kastytį ir nusivedė jį į
ną. Apie tai sužinojęs dievaitis Perkūnas taip supyko, kad paleido žaibą tiesiai į
ntarinę pilį ir ją sudaužė į milijonus gintarinių gabaliukų. Gitaras išsibarstė po
os jūros dugną...

bar aukštos bangos kartais išmeta gintarą į krantą. Žmonės vaikščiodami
ajūriu randa įvairiausio didžio gintaro gabaliukų, kitaip vadinamų – Jūratės
....

Pasaka:
„Jūratė ir Kastytis“

Einu k r ant u s mėl ėtu
Žuvyt ės ty liai plauk ia.
Ei, tr auk it ės iš kelio
I r duok it laivui kelią.
ur ur ur u
Turur ur urur uru, t ururur urur
E i, t raukit ės i š kelio
I r duokit laiv ui kelią.
Buv au Jonelis m ažas
Dabar jau di dis Jonas
Šir delėj labai ger a,
Kad aš jau kapit onas.
Muzikinė
ir
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judrioji
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Š irdelėj
labai ger
a,
Kad aš jau kapit onas.
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Namų darbai

1. Papuošti J skirtą lapą iškarpomis daiktų,
kurie prasideda šia raide.
2. Parašyti 4 eilutes J j, joti, javai.
3. Pratimai knygoje „Garsai ir raidės“, p. 27.
4. Skaitymo užduotis knygoje „Genelis“ p. 61.

Gražių Švenčių!
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Naudota literatūra:
Pagrindinės knygos naudotos programoje:
Navakauskas, Česlovas. Garsai ir raidės (namų darbams). Kaunas: Šviesa, 2009.
Danilavičius, Juozas. Genelis (skaitymui). Kaunas: Šviesa, 2004.
Jurevičienė, Margarita. Mano raidynėlis (priedas stipresniems vaikams; klasės darbai).
Kaunas: Šviesa, 2014.
Kovger-Sniečkuvienė, Gražina. Žaiskime lietuvių kalbą. I ir II dalys (klasės darbai). Kaunas: Šviesa, 2013.
Gaižutienė, Asta. Liepsnelė. Užduotys šešiamečiui (medžiaga skanavimui). Kaunas: Šviesa, 2009.
Benekoraitienė, Lina. Genelis. Užduotys penkiamečiui (medžiaga skanavimui). Kaunas:
Šviesa, 2009.
Kula, Pilvi. Rengiuosi į mokyklą. I ir II dalys (medžiaga skanavimui). Vilnius: Presvika, 2011.
Vyšniauskienė, Vilija ir Jolanta Skridulienė. Opa pa! Priešmokyklinuko užduočių bloknotas.
3 dalys (medžiaga skanavimui). Kaunas: Šviesa, 2014.

Pasakų nuorodos:
„Išėjo tėvelis į mišką“ – https://www.manoknyga.lt/knyga/isejo-tevelis-i-miska.html
„Ropė“ – https://www.knygos.lt/lt/knygos/rope-lietuviu-pasaka/
„Pagrandukas“ – https://www.knygos.lt/lt/knygos/pagrandukas/
„Šarka ir sūris“ – http://www.patogupirkti.lt/knyga/Lape-ir-suris.html
„Saulė, mėnulis ir vėjas“ – https://www.manoknyga.lt/knyga/saule-menulis-ir-vejas.html
„Dvylika mėnesių“ – https://www.knygos.lt/lt/knygos/dvylika-menesiu/
http://www.sena.lt/vaikams/marsakas_samuilas_jakovlevicius-dvylika_menesiu55165/882609
„Vilkas ir septyni ožiukai“ – http://www.jotema.lt/Produktas/Vilkas-ir-septyni-oziukai.html
„Katinėlis ir gaidelis“ – https://www.manoknyga.lt/knyga/katinelis-ir-gaidelis-lietuviu-pasaka.
html
„Senelės pasaka“ – https://www.manoknyga.lt/knyga/seneles-pasaka.html
„Miško trobelė“ – http://www.patogupirkti.lt/knyga/Misko-trobele.html
„Jūratė ir Kastytis“ – https://www.knygos.lt/lt/knygos/jurate-ir-kastytis/
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