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Mūsų vaikų darželis



Poreikį skaityti knygas lemia visos asmenybės 
brendimas. Kad vaikas pasiektų savarankiško 

knygų skaitymo etapą, jis turi pereiti tam tikrus 
etapus, būtent:



                                                                                           
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                    

Klausytis eilėraščių, pasakojimų, pasakų ir t. t., kuriuos skaito 
mokytojas arba vyresni ikimokyklinukai.



Domėjimasis literatūra skatinamas įvairiomis darbo formomis 
ir metodais.

Tai gali būti kūrybiniai žaidimai su skaitymais, susiję su 
laisva muzikine ir judesio raiška.

Pavyzdžiui.

"Klajok, klajok po mano pasaką" (Snuj się, snuj bajeczko)

Tokia buvo mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigos parengto 
tarpmokyklinio literatūrinio spektaklio tema.Buvo surengtos 
pasakų dėlionės, stebuklingas burbulų šou ir vaikų suvaidinta 
Mazūrijos legenda "Karalius Sykasas" (Król Sielaw) 

Sykas   - https://lt.wikipedia.org/wiki/Sykas#/media/
Vaizdas:Sik,_Iduns_kokbok.jpg





"Rimuok su mumis" - tai dar vienas literatūrinis žaidimas su 
eilėraščiu, kurį parengė savivaldybės viešoji biblioteka. Mūsų 
darželis atliko eilėraštuką "Mano kalba".



.
Susitikimas su poezija" - tai literatūrinis spektaklis, kurį 
Vaikų gynimo dienos proga Gižycko miesto viešoji biblioteka 
surengė "Ekomarinos" buriavimo uosto spektaklių salėje. 
Mūsų darželis atliko kūrinį "Džiunglės".





"Žaidžiame su knygomis" buvo dar vienas literatūrinis 
žaidimas Ekomarinos uoste. Mūsų darželis atliko Juliano 

Tuwimo eilėraštį "Lokomotyvas".





      

Literatūros kūrinių klausymasis:

Vykdant kampaniją "Visa Lenkija skaito vaikams" 
įvyko susitikimas su knygų vaikams autore Dorota 

Gellner. Vaikai klausėsi eilėraščių, istorijų, 
pasakų, eilėraščių ir dainų, kurioms žodžius 

parašė Dorota Gellner.





Susitikimas su aktoriumi ir rašytoju Zbigniewu Waszkielewicziumi įvyko 
Gižycko savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

Ponas Zbigniewas - knygų "Wujek Ziuniek na długie zimowe wieczory" 
("Dėdė Žiuniekas ilgiems žiemos vakarams"), "Wujek Ziuniek - kopiuj, 
wklej" ("Dėdė Žiuniekas - kopijuok, įklijuok") autorius ikimokyklinio 
amžiaus vaikams skaitė eilėraščius. Jis taip pat papasakojo apie 
savo, kaip aktoriaus ir režisieriaus, darbą teatre.



     

Susitikimas su rašytoja, knygos vaikams "Mėlynoji žemė" 
autore Anna Świąc.

Ponia Świąc perskaitė ikimokyklinukams knygos ištrauką, 
vaikai susipažino su pagrindiniu veikėju Stefanu ir jo 
nuotykiais. Susitikimo metu vaikai iliustravo knygos 
fragmentus.







  
Vaikų susidomėjimo knygų skaitymu ugdymo metodai, 

naudojami vaikų darželyje.

1) Išvykos į Gižycko savivaldybės viešąją 
biblioteką.





   
     .

2 ) Cikliniai susitikimai su Gižycko miesto savivaldybės 
viešosios bibliotekos darbuotoja ir klausimų, susijusių su 
knygų skaitymu, aptarimas.



    
3) Cikliniai edukaciniai užsiėmimai, susiję su knygų skaitymu 

rajono pedagoginėje bibliotekoje.
Užsiėmimo "Literatūrinė greitoji pagalba" metu ikimokyklinukai 

sužinojo, kad "Vaikų širdys plaka pagal knygas".





    

     .

"Apie vaikus, kurie myli knygas"- dar vienas 
edukacinis užsiėmimas rajono pedagoginėje 

bibliotekoje.



    

     .

 Pedagogicznej.Drugeliai "Gerų žodžių sode" - edukaciniai 
užsiėmimai apie knygų skaitymą Gižycko rajono pedagoginėje 

bibliotekoje.



  
4) Kelionės į knygyną.



       
Vaikų susidomėjimą knygų skaitymu taip pat skatina 

dalyvavimas meno ir literatūros konkursuose.

1) Konkursas "Iliustracija pasakai".



                  
2) Regioninis konkursas "Eko - Vavelio drakonas".

Vavelis - Krokuvos pilis ant kalvos su urvu.  Iki XVIII a. jis buvo Lenkijos karalių ir Lenkijos-
Lietuvos sandraugos būstinė. Šiame urve labai seniai, labai seniai gyveno drakonas.



          
"Pelenės ekologiško vežimo" konkursas



Apskrities "Lenkų legendų" konkursas



        

Vienas iš būdų ugdyti knygų skaitymo įpročius yra ir tai, 
kad vaikai patys sugalvoja pasakas.
Todėl visoje šalyje organizavome konkursą "Pasakų knyga", 
kurio tikslas - skatinti skaitymą, ugdyti kūrybinę veiklą ir 
suteikti džiaugsmo iš pačių sukurtos knygos.



     

Dar viena knygų skaitymą 
skatinanti veikla - visoje šalyje 
vykstantis konkursas "Didžioji 
skaitytojų lyga" (Wielka Liga 
Czytelników) . 
Konkurse dalyvavę 
ikimokyklinukai rašė jaunojo 
skaitytojo dienoraščius, į 
kuriuos įtraukė iliustracijas prie 
kartu su tėvais skaitytų knygų.



                                                                                                                    
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                     

Kitas būdas, leidžiantis perteikti literatūros turinį, yra teatro 
spektaklių naudojimas kūrinio turiniui pristatyti.

Marionečių teatras

Lėlių teatras 
(teatras, kuriame naudojamos ant rankų 
laikomos ir aktoriaus pirštais judinamos 
lėlės)



  

Kamishibai paveikslėlių 
teatras



Kamišibai teatrui reikia dvipusių lentelių su paveikslėliais 
vienoje pusėje ir tekstu kitoje, taip pat medinės vitrinos, 
kurioje lentelės būtų eksponuojamos.



          

Skaitymas vis dar yra raktas į žinias.

Daugelis žmonių, nors ir gali skaityti, neskaito. 
Kodėl?

Nes įprotis ir poreikis skaityti turi susiformuoti 
dar darželyje.

Skaitydami ikimokyklinukai lavina vaizduotę, 
turtina žodyną ir mokosi išreikšti save.

Tai seniai žinomos ir nuolat kartojamos tiesos.

Dėkojame, kad išanalizavote mūsų pristatymą.
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