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Veiklos ,,Nuo raidelės prie žodelio“ aprašymas 

 

Įvadinė dalis 

Vaikai kviečiami į ratą. Pokalbio metu išsiaiškinama, kad šiandien žaisime su raidėmis. 

Vaikams pasiūloma pažaisti smagų jutiminį žaidimą „Pajausk ir pavadink“. Vaikai sussėdę ratu vienas 

kitam ant nugaros rašo raidę, ir turi pasakyti kokią raidę draugas pirštu užrašė jam ant nugaros. 

  

Vaikų mintys: 

Kamilė: “Traukinukas pas mus gavos, kai taip ratu susėdom, o dabar stebuklas įvyko, kad mūsų 

nugaros virto lapais, o pirštai mūsų – pieštukas. Aš D raidę pašiau Rapolui ir jis atspėjo”. 

Domantas: „Aš tai žinau visas raides jau ir galiu atspėti ką draugas rašo, tik reikia, kad stipriai rašytų, 

nes jei nepalies, tai nejausiu nieko.“ 

 

Grupė: “Voveryčių“ gr. 5-6 metai. 

Tema: „Nuo raidelės prie žodelio“. 

Ugdymo(si) situacija: Skaitymo ir rašymo įgūdžiai būtini sėkmingai adaptacijai šiuolaikinėje 

visuomenėje. Taisyklinga vaiko kalbos raida teigiamai veikia skaitymo ir rašymo mokymąsi. 

Pradiniame skaitymo mokymo etape labai svarbu taisyklingas garsų tarimas, išlavėjusi foneminė 

klausa, susiformavę žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai, vaiko amžių atitinkantis žodynas, 

taisyklinga kalbos gramatinė struktūra, gebėjimas rišliai pasakoti, pažintiniai procesai. 

 

 Uždaviniai:  lavinti foneminę klausą;  formuoti garsinės analizės ir sintezės įgūdžius, skaitymo 

pradmenis; skatinti vaiko norą pasakoti, žaisti žodžiais, garsais, patirti žodinės kūrybos džiaugsmą; 

turtinti aktyvųjį ir pasyvųjį žodyną; 

Reikalingos priemonės: interaktyvi lenta, kompiuteris, Smart notebook programa paruoštos 

užduotys, kaladėlės su raidėmis, paruoštos priemonės veiklos kampeliuose: “Draugo vardas” 

“Keliauju pasakų takeliu”, “Nuvežk gyvūnus”, “Pirmoji raidė”, “Raidžių žemėlapis”, “Raidžių 

voratinklis”, “Pasakų herojai”, “Raidės paieška”,  “Skaičiuoju garsus”. 

 



Pagrindinė dalis 

Pasakos „Kalbos garsų karalystė“ klausymas, analizavimas ir diskusija. Vaikai klausosi 

auklėtojos sekamos iliustruotos pasakos. Aiškinasi kas yra kalbos garsai, raidės, svarsto, kurie 

svarbesni. 

 

„Užduotys interaktyviojoje lentoje“. Pasakoje sutiktos raidės vaikams paruošė užduotys, 

kurias įveikę jie galės tęsti pasakos skaitymą. Tad vaikai aktyviai atlieka jiems skirtas užduotys, 

vardina raides, galvoja naujus žodžius, juos skiemenuoja, lavina garsinės analizės ir sintezės įgūdžius. 

 

Viena iš labiausiai patikusių užduočių vaikams – kryžiažodis. Nesunkiai įveikę klausymus 

vaikai dėliojo raideles į vietas, gavo raktinį žodį – RAIDĖ. Vaikai atrenka paveiksliukus, aiškinasi koks 

pirmas, koks paskutinis žodžio garsas, kiek skiemenų sudaro žodį, lygina žodžius tarpusavyje, 

sugalvoja naujų žodžių, prasidedančių tuo pačiu garsu.  

 

Vaikų mintys: 

Emilis: „Kryžiažodis  - tai kur į visus langelius reikia parašyti raides. Visokie žodžiai gausis tada, po to 

kitus žodžius rašai“. 

Jokūbas: „Drugelis , tai D raidė reikia čia sujungti“. 



 

Vaikų mintys: 

Adomas: „Čia gal lobis paslėptas po langeliais? Aj ne, čia paveiksliukai, reikia pirmą raidę pasakyti. 

Deividas: „Man akiniai atsidarė, ir aš nešioju akinius, tai žinau kad raidelė A“.  

 

Baigiamoji dalis 

Pasiskirstymas į veiklos erdves.  Grupės aplinkoje priklijuojami vaikų su tėveliais siūtų 

raidžių nuotraukos. Vaikai suradę savo gamintą raidelę veikia toje erdvėje.  Didinamojo stiklo pagalba 

ieško pasislėpusių raidžių, jas pažymi, skaičiuoja. „Linksmoji saulytė“ – ant spinduliuku veria 

paveikslėlius, išryškina pirmąjį žodžio garsą. „Raidžių kaladė“ – dėlioja šiaudelius pažymėtais 

paveiksliukais pagal žodžio pirmą raidę. 

 

 „Nuvežk gyvūnus“ – vaikai skirto gyvūnus pagal jų pirmąją raidę, aiškinasi, kurie yra naminiai, 

kurie laukiniai. Įvardina akivaizdžius panašumus ir skirtumus. Prisimena geometrinių figūrų 

pavadinimus. „Raidžių kabykla“ , „Raidžių žemėlapis“- išmokęs nukopijuoti ar parašyti savo vardą 

vaikas pradeda suprasti, kad žodžiai, kaip ir vardas sudaryti iš raidžių, kad tai, ką tu galvoji, gali 

parašyti, o tai ką parašei, gali perskaityti. Todėl vaikams siūloma įvairiausių priemonių žodžių 

kopijavimui. 

 



Noras viską patirti patiems – pagrindinė motyvacija, kodėl vaikai nori išmokti skaityti ir rašyti. 

Šią motyvaciją puoselėjant vaikams reikia pasiūlyti kuo įvairesnių priemonių raidžių pažinimui. 
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Veiklos komentaras. 

Iškeltus uždavinius pavyko pasiekti. Vaikai buvo susidomėję, aktyvūs, noriai įsitraukė į auklėtojos 

siūlomą veiklą, keitė, siūlė idėjas, veikė drauge ir vienas šalia kito. 

Klausydami pasakos, vaikai išsiaiškino kas yra raidė, kas  - garsas. Sužinojo, kad yra didžiosios ir 

jų mažosios raidės. Vaikams puikiai sekėsi pagal paveikslėlius, įvardinti pirmuosius ir paskutinius 

žodžių garsus, sugalvoti daug  naujų žodžių prasidedančiu tuo garsu, skiemenuoti žodžius, 

skaičiuoti skiemenys ir juos lyginti tarpusavyje. Patirtus įspūdžius, įgytą patirtį ir žinias vaikai 

panaudojo žaisdami veiklos kampeliuose. Kur jų laukė įvairiausios užduotys, padedančios pažinti 

raides, jas įsisavinti. 
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