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Įsitikinimas, kad knygos "moko, linksmina 
ir ugdo", turi įtakos formuojant aktyvų 

požiūrį į skaitymą, o vienas iš būdų 
tokiam požiūriui formuoti - įrengti 
"skaitymo kampelį" darželio klasėje.

 



Kiekvienoje amžiaus grupėje yra "skaitymo 
kampeliai".

"Skaitymo kampelis" 
5-6 metų vaikams

"Skaitymo kampelis"
 3-4 metų vaikams



Trejų ir ketverių metų vaikų grupėje "skaitymo kampelyje" yra nuo kelių 
iki keliolikos knygų. Kadangi šio amžiaus vaikai mėgsta vartyti tas pačias 
knygas, patartina įdėti kelis tos pačios knygos egzempliorius. Taip 
vaikams bus lengviau palaikyti žodinį kontaktą keičiantis komentarais 
apie konkrečią knygą.
 Jauniausių ikimokyklinukų kampelyje turėtų būti knygų, kuriose daugiau 
iliustracijų nei teksto. Iliustracija yra labai svarbus vaikiškos knygos 
elementas. Jos vaidmuo tuo didesnis, kuo jaunesnis skaitytojas.



Vyresnių vaikų grupėse skaitymo kampelio vaidmuo tampa svarbesnis. 
Vaikai jau žino, kad knygose jie gali rasti atsakymus į daugelį 
klausimų, kad jose yra ne tik iliustracijų, bet ir įdomaus, dažnai 
linksmo teksto.
Skaitymo kampelis šešiamečių vaikų grupėje atlieka svarbų vaidmenį 
ugdant skaitymo įgūdžius. Vaikai ne tik prašo, kad mokytojas jiems 
perskaitytų, bet dažnai patys bando surasti žinomą raidę tekste arba 
perskaityti nesudėtingą žodį.



 

Skaitymo kampeliai



Skaitymo kampelis turėtų būti vieta vaikų saviraiškai ir 
apmąstymams, kuriuos skatina knygos turinys. Jie bus išreikšti 

lėlių, stimuliatorių ir vaikų meno kūrinių pagalba.

Kamišibai teatras Teatro žaidimai



1.  "Eilėraščiai piešimui": 

- tai pratybų forma, skatinanti pažintinius procesus, pvz., suvokimą, mąstymą, 
dėmesį, taip pat stiprinanti grafomotorinės veiklos motyvaciją.

- Tai piešiniai, kurių kūrimą lydi eilėraščiai, apibūdinantys atsirandantį vaizdą.

- Jie padeda atsipalaiduoti hiperaktyviems vaikams ir stimuliuoja slopinančius 
vaikus. 

2. Paprastų pasakų tekstų kūrimas:

- vaikai savarankiškai pasakoja pasakas savo klasės draugams iš kitų grupių.

3.  "Vyresni už jaunesnius":
- Šešiamečiai ikimokyklinukai skaito trumpus eilėraščius jaunesnių 
grupių vaikams.
16-osios Nacionalinės vaikų skaitymo savaitės "Vyresni vaikai skaito 
jaunesniems" metu vyresniųjų grupių vaikai skaitė Juliano Tuwimo 
eilėraštį "Lokomotyvas" mažiausiems vaikams.
4.  "Vaikų darželio knygos diena": Vaikai vienai dienai į darželį atsineša 
savo mėgstamiausią knygą iš namų.

Žaisti su knygomis:



SKAITYMO KAMPELIS PAGRINDINĖJE 
DARŽELIO SALĖJE



Tai vieta, kurioje:
- tėvai, seneliai, pasiėmę vaiką iš darželio, 
skaito knygas;
- Darželyje vyko knygų rinkimo akcijos - 
"Pasidalink knyga", "Didžioji knygų kolekcija", 
skirta ligoninių bibliotekoms;
- Įkurta darželio knygų skolinimo biblioteka 
"Knyga savaitgaliui".

SKAITYMO KAMPELIS PAGRINDINĖJE 
DARŽELIO SALĖJE



SKAITYMO KAMPELIS PAGRINDINĖJE 
DARŽELIO SALĖJE



"Knygų drugelių klubas” 

SKAITYMO POPULIARINIMAS

Kadangi mūsų ikimokyklinukai domisi 
knygomis, buvo įkurtas vaikų 

literatūros klubas.



Buvo organizuojama klubo veikla:
Akcija "Mažasis lenkas", kaip "Nepriklausomybės metų" renginių 
dalis, - šešiamečiai vaikai "mažiesiems" skaitė pasirinktus 
patriotinius eilėraščius. 
 

"Knygų drugelių klubas"



„Vaidiname teatrą" 

Susitikimas su Gižycko savivaldybės bibliotekos atstovu, kurio metu 
vyko įvairūs su teatru susiję žaidimai. Ikimokyklinukai, prisijungę prie 
akcijos "Visa Lenkija skaito vaikams", klausėsi bibliotekos darbuotojos 
skaitomų pasak.

"Knygų drugelių klubas"



 "Įsižiebia mėlyna spalva - Balandžio 3 d. (kasmet) mūsų darželis dalyvavo 
šioje akcijoje. Vaikai ir jų mokytojai vilkėjo mėlynus drabužius, taip išreikšdami 
solidarumą. Mokytojos skaitė vaikams istorijas apie autizmą, pavyzdžiui, R. 
Jędrzejewskos-Wróbel "Svetimas" (Kosmita), Pawelo Księżyko "Pelėda 
Kamila" (Sówka Kamila) ir J. M. Chmielewskos "Burtininkė"(Czarodziejka).

"Knygų drugelių klubas"



„Tarptautinė knygos diena" - Gižycko pirmosios vidurinės mokyklos 
mokiniai skaitė savo mėgstamiausias ir žinomiausias pasakas 
kiekvienos amžiaus grupės darželio vaikams..

"Knygų drugelių klubas"



 Vykdant nacionalinę kampaniją "Visa Lenkija skaito vaikams", buvo 
surengta dailės darbų paroda "Mano mėgstamiausia pasaka". 

"Knygų drugelių klubas"



Mokytojams skirta ikimokyklinio 
ugdymo biblioteka



Darželyje yra pedagogų tarybos biblioteka. Jame esantys 
leidiniai yra paruošti kaip medžiaga, kurią galima naudoti 
dirbant su vaikais (žaidimai, užduotys, darbo kortelės, 
plakatai, garso įrašai ir t. t.). Knygomis gali naudotis 
mokytojai, pedagogai, psichologai ir terapeutai.



  

Dėkojame už dėmesį 
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