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• Vaikas be pasakų neauga. Pirmieji vaiko metai darželyje 
prasideda su knyga rankose – pasakų iliustracijos bei 
skaitomos mintys lavina vaiko vaizduotę ir nuneša į 
stebuklų kraštus.  

• Vaikas auga ir jo sąlytis su pasakų pasauliu bei rašytiniu 
žodžiu plečiasi. Jis  imituoja, lėlių, žaislų, teatrinių lėlių 
veikėjų pagalba, ima kartoti, ką pasakose išgirdęs, 
pamatęs.  

• Vėlesni žingsniai perkeliami į plačiąją sceną, kur su visa 
atsakomybe, emociniu perteikimu bei žodine 
prasminga išraiška vaikas gali pasiversti pasakos veikėju 
ir VAIDINTI.  



Grupėje - knyga 

• Knyga neatsiejama vaiko tobulėjimo ir 
ugdymosi dalis. Sekamos knygų naujovės, 
skaitomos pasakos, dalinamasi knygomis su 
tėvais. Vaikai supažindinami ne tik su senomis, 
klasikinėmis pasakomis, bet ir su naujausiais 
kūriniais. 

• Grupėje turime knygų bibliotekėlę, kurią 
kiekvienais metais pildome, atnaujiname 
bendradarbiaujant su tėvais. 



Projektas  

• Grupėje nuo 2011 metų pradėtas projektas 
“Bendradarbiavimas su tėvais: pozityvaus ryšio 
užmezgimo ir palaikymo galimybės”. Gražaus 
bendradarbiavimo pasekoje, idėjas bendriems 
renginiams inicijuoja ne tik pedagogai, bet ir 
tėvai.  

• 2016 metais minint bibliotekų metus, ugdytinių 
tėvai pakvietė paviešėti savo darbe - Lietuvos 
mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. 



Paroda  

• Kilo mintis suorganizuoti kūrybinių darbelių 
parodą. Taip gimė mūsų ugdytinių su tėveliais 
sukurtų eksponatų paroda “Mėgstamiausių 
pasakų herojai”, ši paroda buvo eksponuojama 
bibliotekoje. 

• Pasakų herojai buvo piešiami, aplikuojami, 
siuvami, gaminami iš gamtinės medžiagos bei 
antrinių žaliavų. 

•  Dvi savaites parodą galėjo lankyti visi norintys 
bibliotekos lankytojai, darbuotojai, svečiai ir, 
žinoma, tėveliai su mūsų ugdytiniais.   



Kūrybinių darbelių paroda  



Meninė programa 

• Parodos atidarymo šventėje ugdytiniai parodė 
programą, kurios metu dainavo, deklamavo 
bei vaidino ištraukas iš pasakų. 

• Žiūrovų salę užpildė ne tik bibliotekos 
darbuotojai, ugdytinių tėveliai, bet ir vaikai iš 
Šilo specialiosios mokyklos. 

• Pasirodymą lydėjo garsūs aplodismentai bei 
šilti, pagiriantys ir padrąsinantys palinkėjimai. 



Vaikų programėlė 



• Šventės pabaigoje vaikai mėgavosi ekskursija 
po bibliotekos rūmus – skaityklas ir archyvus. 

• Į darželį vaikai sugrįžo daug pamatę ir 
sužinoję. Jie išbandė save vaidindami 
netradicinėje aplinkoje. Buvo apdovanoti 
knygomis bei saldžiomis dovanėlėmis. 

• Užsidegimas skaityti, vaidinti ar kitaip perteikti 
pasakas išliko iki šiol. 



Ekskursija po biblioteką 
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