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Įvadinė dalis 

 

Pagrindinė dalis 

,,LIETUVOS DIDIEJI MIESTAI IR KAIMYNINĖS ŠALYS“ 

Internetiniame tinklalapyje www.pirmokopasas.lt vaikai žaidė ugdomuosius žaidimus, kurie  

supažindina ir siūlo tyrinėti Lietuvos žemėlapį, didžiausius šalies miestus ir jų įžymias vietas, 

Lietuvos kaimynines šalis. Internete atrado kaip latvių, rusų, baltarusių ir lenkų kalbomis skamba 

mandagumo žodžiai (laba diena, ačiū, viso gero, atsiprašau). 

Grupė: jungtinė priešmokyklinio amžiaus ,,Skruzdėliukų“ gr. 

Tema: „Keliauju po Lietuvą“ 

Tikslas:  Aiškintis kuo įžymūs Lietuvos miestai, kokios šalys yra Lietuvos kaimynės. Domėtis Lietuvos 
pinigais. 

Uždaviniai:  

• Žemėlapyje atras didžiausius Lietuvos miestus, sužinos kuo įžymūs atrasti miestai. 

• Pasakos kokiose Lietuvos miestuose yra apsilankęs žiūrėdamas tėvelių atsiųstas nuotraukas. 

• Analizuos žemėlapį ir sužinos ir įsimins kokios šalys yra Lietuvos kaimynės. 

• Pasiklausys kaimyninių šalių kalbų įrašo ( laba diena, ačiū, viso gero). 

• Aptars kokie pinigai naudojami Lietuvoje. 

Reikalingos priemonės: Lietuvos žemėlapis, monetos, metalo detektorius, interaktyvi lenta, tėvelių 
siųstos nuotraukos. 

Vaikai gavo lapus, kuriuose vienoje pusėje buvo užrašyti 
skaitmenys, o kitoje raidės. Pasiūliau sustoti pagal 
skaičių seką ir atsukti savo draugams lapo pusę su 
skaitmeniu. Vaikams sustojus, pasiūliau apsukti lapą kitą 
puse, kurioje buvo užrašyta raidė. Vaikai vardino raides 
iki penktu skaitmeniu pažymėtu lapu ir tada keli vaikai 
choru perskaitė pradžią ir atspėjo pabaigą - tai žodis 
LIETUVA. Išsiaiškinome, kokiais žodžiais galime 
vadinti Lietuvą: valstybė, šalis, gimtinė ir tėvynė. 

http://www.pirmokopasas.lt/


         

,,ATPAŽINK  MIESTĄ“  

Iliustracijose vaikai matė įvairias įžymias Lietuvos vietas: Gedimino pilis, švyturys, Puntuko akmuo, 

Trakų pilis, Stelmužės Ąžuolas, Klaipėdos jūros uostas, Nemunas, Trijų kryžių kalnas ir t.t. Žaidimo 

vedantysis sakė pavadinimą, o žaidėjai su musgaude kuo greičiau turėjo judesiu pažymėti iliustraciją.  

Žaidimą galimą žaisti įvardinat ir Lietuvos miestus. 

             

,,PASIGAMINK TAUTINĮ  DRABUŽĮ“ 

Prisiminėme į kokius regionus pasiskirstė Lietuvos valstybė: Aukštaitija, Žemaitija, Dzūkija, 

Suvalkija ir Mažoji Lietuva. Iškirpę įvairių šalies regionų tautinius drabužius vaikai rengė popierines 

lėles. Aiškinosi aprangos (juosta, sermėga, pasijonis, kalpokas, prijuostė)  ir avalynės pavadinimus 

(vyžos, klumpės). 

             

 

,,SUKURK  MIESTŲ  PAVADINIMUS“ 



Vaikai gebantys atpažinti žodyje garsus, išbandė sudėlioti didžiųjų miestų pavadinimus, kurių 

skiemenų kortelės  buvo sukarpytos ir sumaišytos. Vaikams sunkiau sekantiems su garsų ir raidžių 

atpažinimu pasiūliau naudotis žemėlapiu, kuriame šie miestai buvo užrašyti. 

           
,,MONETŲ  PAIEŠKA“ 

Aiškinomės kas yra pinigai ir kokiais pinigais naudojamės Lietuvoje. Vaikai išbandė metalo 

detektoriaus veikimo ypatumus ieškodami monetų paslėptų avižose. Atradę euro centus, bandė 

skaičiuoti jų sumą, tačiau vaikams tai dar per sunkus išbandymas, skaičiavo atrastų monetų kiekį. 

Sekančią dieną avižose pasislėpė eurai, ir tai pasiteisino skaičiavimo atžvilgiu, vaikai gerai sudėdavo 

sumą iki 10 ir daugiau. 

           

,,AR PAŽĮSTI LIETUVĄ?“ 

Parengiau SMART programoje užduotis vaikams, kuriuose jie patikrino savo žinias apie Lietuvą, 

ugdė skaičiavimo, skaitymo, rašymo ir aplinkos pažinimo sritis. Visi vaikai atpažįsta Lietuvos Herbą, 

vėliavą, bei paaiškina jos spalvų reikšmę, pavadina sostinę, gimtąjį miestą, jūrą,  atpažįsta Lietuvos 

valstybės pinigus. 



             

,,KELIONĖ  PO  LIETUVĄ.  NUOTRAUKŲ  PRISTATYMAS.“ 

Tėveliai atsiuntė savo šeimos kelionių nuotraukas po Lietuvą, kurias visi žiūrėjome, analizavome 

įžymias vietas ir klausėmės kiekvieno atsiuntusio vaiko pasakojimus apie išgyventus įspūdžius. 

Vaikai vis drąsiau reiškė savo mintis kalbėdami prieš kitus vaikus, dauguma įvardino ir miestų 

pavadinimus kuriuose jie buvo apsilankę. 

           

,,LIETUVA  MANO  PIEŠINYJE“ 

Savo meninius sugebėjimus vaikai išreiškė piešdami Lietuvos žemėlapį, naudodami žemėlapio 

iliustraciją, užrašė didžiųjų miestų pavadinimus, nupiešė įžymias vietoves, džiaugėsi savo darbais ir 

tarpusavyje diskutuodami patarinėjo ko trūksta savo ar draugo piešinyje. 

        

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Baigiamoji dalis 

Vaikų mintys: 

Ignas: ,,Man patinka Lietuva. Aš žinau vėliava kokia. Labai noriu į pilį Gedimino nuvažiuoti. Taip 

aukštai, aukštai. aš tai nebijau“. 

Lėja: ,,Lietuvos pinigai eurai. Aš daug pinigų turiu, man tėtis moka jeigu jam padedu.“ 

Ernest: ,,Aš žinau, kad Lietuvoje gyvenu. Lentvary. O čia eurai pinigai.“ 

Akvilė: ,,Lietuvos sostinė – Vilnius. Kai važiavom į žaislų muziejų buvome Vilniuj.“  

Adomas: ,,Man labai patiko Molėtai, ten astronomų observatorija, labai įdomu buvo. Mes visur 

važiuojme net į Angliją. Lietuva turi penkis regionus: mažoji Lietuva, Aukštaitija, Dzūkija, Žemaitija 

ir dar Suvalkija.“ 

Gabija: ,,Aš žinau visas Lietuvos kaimynes: Lenkija, Latvija, Rusija mažoji ir Baltarusija. Daug kur 

buvau, labai patiko delfinariumas, mes ten buvom kai dar leliukų neturėjau. Čia Klaipėda, ilgai 

važiuoti reikia.“ 

Tomas: ,,Aš važiuosiu į apžvalgos bokštą, dar ten tikrai nebuvau.“ 

Domas: ,,Man tai Nidoj labai labai patiko. Ten švyturį mačiau“ 

Maksim: ,,Balionu tokiu dideli skridau ir va ten kaip nuotraukoj, ten Trakų pilį mačiau, tikrai tikrai 

mačiau.“ 

Albert: ,,Aš Vilniuj buvau, man labai patiko.“ 

Aleksandra: ,,Čia visur Lietuva, ji maža labai. Mama daug dirba, kitą kartą važiuosim į Vilnių, man 

Vilnius labai patiko, kai buvo Kalėdos buvom prie eglutės“ 

Refleksija  

Džiaugiuosi vaikų žingeidumu pažinti savo gimtąją šalį. Esame patys aplankę kelis miestus, ar 

pravažiuojat pamatę įžymias vietas, kurias atpažinę vaikai labai džiaugėsi. Pastebėjau, kad savo 

patirtimi įgiję naujų žinių vaikai greičiau įsisavina informaciją, negu iliustracijose pateiktą medžiagą. 

Vaikams svarbu, kai aplinkiniai domisi jo gyvenimu, tai pastebėjau kai vaikai pristatinėjo savo 

nuotraukas, didžiavosi savo išgyventomis patirtimis ir tuo, kad jų draugai domėjosi, kur ar kada jie 

buvo tokiame mieste. Vaikams puikiai sekėsi atpažinti Lietuvos simbolius, įžymias vietas ir dauguma 

vaikų jau galėjo pavadinti didžiuosius Lietuvos miestus, orientavosi žemėlapyje ir  domėjosi 

kaimyninės šalimis. 



Dominykas: ,,Mes su broliais Palangoj buvome, Vilniuj, Trakuose dar ir turbūt čia Druskininkuose. 

Man Lietuva labai graži, visko nepamatysi, tada reikia kasdien keliauti.“ 

 

,,LAIŠKAS PREZIDENTUI. LIETUVA, SU GIMTADIENIU“ 
 
Artėjant Lietuvos Nepriklausomybės dienai, vaikai nupiešė gražiausias Lietuvos vietoves, kuriose yra 

apsilankę. Palaikiau vaikų pasiūlymą - piešinius nusiųsti Prezidentui, Gitanui Nausėdai. Aiškinomės 

ko reikia, tam, kad laiškas pasiektų tikslą. Internete suradome adresą, išsiaiškinome kurioje voko 

vietoje jį užklijuoti, kad būtinai reikia nurodyti  savo darželio adresą. Įdėję į voką piešinius, 

keliavome į Lentvario paštą išsiųsti savo laišką. Keliaudami stebėjome gatvių pavadinimus, kaip jie 

rašomi ir kur pritvirtinti. Vaikai buvo susidomėję, prisiminė ir savo namų adresą.  
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