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I. Kurso aprašymas  

 “Vieną dieną, tolimoje šalyje...“- mes prisimename šiuos žodžius, kurie suteikė

mums  daug  džiaugsmo,  pažadino  mūsų  smalsumą,  nes  už  jų  visuomet  slypėjo

nuostabios istorijos. 

Knygų skaitymas su suaugusiais  daro didžiulę  įtaką mažo žmogaus raidai.

Pasakos, eilėraščiai, vaikų literatūra padeda jūsų vaikui atpažinti ir įvardinti emocijas,

taip pat siūlo būdus, kaip susidoroti  su jomis.  Tinkamai parinkta knyga praturtina

žiniomis, lavina protą ir  yra kaip  pramogų šaltinis.  Knygos taip pat yra moralinių

vertybių lobis. Poreikis bendrauti su knyga neatsiranda spontaniškai, todėl mokytojas

ar tėvai turi sužadinti norą bendrauti su knyga.

Todėl viena iš darželio užduočių žadinti skaitytojų interesus. Susitapatinę su

pagrindiniu veikėju, vaikai sugeba susidoroti su įvairiomis sudėtingomis situacijomis

ar nemaloniomis emocijomis.  Jie įgyja naujų socialinių ir emocinių įgūdžių, taip jie

lengviau susitapatina su savo turima patirtimi. 

Dėka tinkamos vaikų literatūros, vaikai tampa geresniais, turtingesniais vidumi,

nes  gėris ir  teisingumas visada laimi. 

1.  Pagrindiniai tikslai:

Pagrindinis  tikslas  skatinti  vaikų  literatūros  skaitymą  kaip  jų  tobulėjimo,

ugdymo,  žinių  įgijimo  ir  laimingo  žmogaus  ugdymo,  taip  pat  formuoti

ikimokyklinio amžiaus vaikų socialines nuostatas. 

1. Uždaviniai:

1) Skatinti ir ugdyti vaikų skaitymo įgūdžius;

2) Moralinių vertybių mokymas per literatūrą;

3) Teigiamų  emocijų  sukėlimas  (  džiaugsmas,  pasitenkinimas,  saugumo

jausmas)

4) Vaizduotės, dėmesio, kūrybinio mąstymo įgūdžių lavinimas;

5) Skaitymo  mokymas,  naudojant  šiuolaikines  informacines  technologijas-

pristatymai, DVD, kompaktiniai diskai.

3. Pabaiga.

Užsiėmimai vyks : 20xx balandžio-20xx gegužės mėn.
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II. Temos:

1. “Mano draugas Mikė Pūkuotukas”.

2.  “Juliano Tuwino multimedijų pasaulis”- pamokos naudojant multimediją.

Pamokos planas 5,6 metų vaikams

1. Mano draugas Mikė Pūkuotukas 

1) MOKYMO PRIEMONĖS:

Mikės Pūkuotuko paveikslėlis, paveikslėlių istorija “Mikės Puikusis Draugas”, Eeyore

figūrėlė, 2 skarelės, lėkštė, medus, šaukštas, klausimų kortelės,  grupių suskirstymo

lapeliai, įrašai.

2)  EIGA:

)a “Mikės  Pūkuotuko”-  nuotraukos  radimas.  Vaikai  sėdi  prieš  lentą,  kurioje

paslėptas paveikslėlis. Mokytoja atskleidžia mažą jos dalelę. Vaikų užduotis

atspėti, kas yra pavaizduota paveikslėlyje. 

)b  “Traukinys į Šimto Akrų Mišką” – muzika su judesiais. Visi vaikai iš abiejų

grupių dainuoja dainelę ir ritmiškai judėdami imituoja traukinį.

)c  “Mikė  Pūkuotukas-  puikus  draugas”-mokytojas  seka  istoriją  pagal

paveikslėlius iš A.A. Milno knygos “Mikė Pūkuotukas”. 
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Senas Pilkas Asilas,Eeyore stovėjo  vienas sau niūriame miško pakrašty; jo priekinės 

kojos buvo plačiai pražergtos ,o galva palenkta, atrodė susimąstęs.

Kai Mikė Pūkuotukas klupdamas atėjo, Eeyore labai apsidžiaugė, kad galės

bent trumpam  nustoti mąstyti (…)  

Asiliukas stovėjo ir liūdnai žvelgė žemyn,o Mikė Pūkuotukas apėjo aplink jį.

–Kas nutiko tavo uodegai?-paklausė jis nustebęs.

-O kas jai?-  paklausė Eeyore.

 - Jos nėra!  (...)

-Pažiūrėkime -pasiūlė asilas ir lėtai apsisuko, kur jo uodega prieš kurį laiką buvo, ir

suprato, kad negali jos nėra. Jis pasisuko į kitą pusę ir vėl atgal, tada nuleido galvą

žemyn tarp savo kojų ir galiausiai liūdnu balsu prabilo.

-  Tu teisus.

Pūkuotukas jautėsi tarsi turėdamas kažką naudingo pasakyti, bet tiksliai nežinojo ką.

Taigi jis nusprendė padaryti kažką naudingo.

-Ei,-iškilmingai pasakė jis,- aš, Mikė Pūkuotukas, surasiu tau uodegą. Ir išėjo ieškoti

Eeyore uodegos.

“ Jei kas nors, ką nors žino, -tarė Pūkuotukas,- tai Pelėda!
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 Pelėda gyveno Kaštonų girioje, senoje kaip pasaulis žavioje rezidencijoje ir turėjo 

durų beldimo rankeną ir varpelį.

 Po beldimo rankena buvo užrašas:

 Po varpeliu buvo užrašas: 

Mikė Pūkuotukas atidžiai perskaitė užrašą du kartus, pirmiausia iš kairės į 

dešinę ir atvirkščiai, kad ko nors nepraleistų. Įsitikinęs pabeldė, patraukė skambučio 

virvelę ir garsiai sušuko.-Pelėda! Man reikia atsakymo! Čia Mikė. Staiga durys 

atsidarė ir išlindo Pelėda. 

-Sveikas, Pūkuotuk, kaip laikaisi?-paklausė Pelėda. 
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Siaubingai   liūdna, kad mano draugas Eeyore pametė uodegą. Ir jis dabar dėl to 

liūdi. Gal malonėtum pasakyti, kaip ją surasti?

-Na, tarė Pelėda,- įprasta procedūra tokiais atvejais yra tokia.

Pirmiausia tai reikia paskelbti Apdovanojimą. Apdovanojimą!- garsiai sušuko Pelėda. 

Mes parašysime pranešimą, kad didžiausią apdovanojimą gaus tas, kuris pirmasis 

ras uodegą.

-Tada, parašę pranešimą jį paskelbsime visame miške- pasakė Pelėda.  Pranešimą 

parašyti padės Kristoferis Robinas, tas pats, kuris parašė užrašą ant mano durų. – Ar

pastebėjai, Pūkuotuk?

-Ne visai,- atsakė jis, nežinodamas tiksliai apie ką kalba Pelėda. 

- Nematei?-paklausė Pelėda truputį nustebusi. – Ateik ir pažvelk.

Taigi jie išėjo į lauką ir Pūkuotukas pamatė po beldikliu esantį užrašą, dar daugiau , 

pamatė

užrašą ir po varpeliu, ir kuo daugiau jis žiūrėjo, tuo labiau jis juto, kad kažką 

panašaus anksčiau jis jau matęs. 

 – Gražus varpelis, ar ne?- paklausė Pelėda.

Pūkuotukas tik linktelėjo.

-Jis kažką man primena tik nepamenu ką,-pasakė Mikė. – Iš kur tai gavai?

Skrisdama mišku radau bekabantį virš krūmo šakos ir iš pradžių pamaniau, kad 

kažkas ten gyvena, todėl paskambinau, bet niekas neatsiliepė, paskambinau garsiau 

ir vėl nieko. Tad pamaniau, kad niekieno ir parsinešiau namo.

-Pelėda,- iškilmingai sušuko Pūkuotukas -Tu apsirikai. Kažkam jis labai reikalingas.

-Kam?

-Eeyore, mano draugui Eeyore! Su tais žodžiais jis nukabino ją ir nunešė asiliukui. Ir 

tada Kristoferis Robinas prikalė uodegą reikiamoj vietoj.  Ir asiliukas vėl laimingas 

mosavo savo uodega.

A.A. Milne (ištrauka "Mikė Pūkuotukas")

https://winnie-the-pooh.bib.bz/chapter-4-in-which-eeyore-loses-a-tail-and-pooh-

finds-one
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3) “Rasta uodega”- integruotas žaidimas

Kiekvienai grupei lentoje pakabintos asiuliuko figūrėlės. Savanoriai (iš 

kiekvienos grupelės) užrištomis akimis bando pritaisyti asiliukui uodegą.  Likusieji 

vaikai bando  padėti pasakydami, kur tiksliai reikia prisegti (į kairę, į dešinę, viršų, 

apačią)

4) "Dainuok su Pūkuotuku” -muzikinė veikla

Stovėdami ratuku vaikai dainuoja ir judesiais imituoja dainą pvz.: ploja, šokinėja.

5)  ‘Mažas užkandis”- integruotas žaidimas

Ant stalo stovi lėkštutės su medumi. Užduotis – vaikai neliesdami lėkščių rankomis, 

turi kaip galima greičiau išlaižyti medų.  
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6)  “Pūkuotuko draugai”- viktorina.

Vaikai atrenkami iš abiejų komandų. Kiekviena komanda atsako į klausimus 

apie Mikę Pūkuotuką ir jo draugus.  

)a Koks miško pavadinimas, kuriame gyvena Mikė Pūkuotukas?

)b Ką labiausiai mėgsta daryti Tigras?

)c Koks berniuko vardas, kuris aplankė Mikę ir jo draugus?

)d Kokios spalvos Mikės marškinėliai?

)e  Kuris iš Mikės draugų augina morkas?

)f  Kas Tigrą išmokė laimingo šokio? 

)g Kas pats protingiausias Šimto Akrų Girioje?

7)  “Du Meškučiai”- šokis.

Vaikai ratuku šoka poromis, tada padaro “bangą”. 

8)  “Mūsų draugas- Mikė”  Grupių apdovanojimai.       

                   

9) Pabaiga.
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Šešiamečių pamokėlės planas

2. Juliano Tuwino multimedijos pasaulis-šiuolaikinės 

technologijos

1)  Mokymo priemonės:  Juliano Tuwino multimedijos pasaulis įrašas (CD), 

raidės forma kiekvienam vaikui, kompiuteris, projektorius. 

2)  Eiga.

)a Pasisveikinimas.

)b Pamokos įvadas- žodžių dėlionė.

(knyga)

)c Supažindiname vaikus, kas yra poetas -trumpas pristatymas

)d Eilėraščio ”Džoncio” dalies skaitymas. Tuwinas labai mylėjo gyvūnus. 

Jo mylimiausias šuo Džonsis, kaip sako autorius, buvo pats 

protingiausias šuo Varšuvoje.

)e Eilėraščio “ Akiniai” deklamavimas. Mokytojas 

ekrane pateikia iliustruotą eilėraštį. Vaikai su 

mokytoja deklamuoja eilėraštį. Tada mokytojas 

užduoda klausimus:

)f Įvardinkite vietas, kur ponas Hilary ieškojo akinių.

)g Pasakykite, kiek galima daugiau drabužių, kur ponas Hilary ieškojo 

akinių.

)h Eilėraščio “Išdykėlis” animacija. Mokytoja paleidžia įrašą su vaizdu per 

multimediją

)i Kokie gyvūnai paminėti eilėraštyje?

)j Skirtumų ieškojimas eilėraštyje “Išdykėlis”. Ekrane mokytoja pateikia 2 

beveik identiškus paveikslėlius. Užduotis: rasti 10 skirtumų. 
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)k Raidžių diagrama. Vaikams pateikiama raidžių dėlionė. Iš dėlionės 

reikia išbraukti Tuwino eilėraščių pavadinimus. Likusios raidės – 

sudaro slaptažodį. (horizontaliai)

)l Santrauka. Žinių apie eilėraščius tikrinimas. Sakinių užbaigimas.

 Ar Murziukas nesimaudo,nes bijo išbalti?

  Ką ponas Hilary pametė?

  Ką dramblys buvo užmiršęs?

  Kas nukrito nuo krosnies?

 Koks mergaitės vardas, kuri viską atliko?

 Kas stovi stotyje?

Kokiame eilėraštyje berniukas pamelavo tetai, kad jis išmetė laišką? 

Pamokėlės pabaiga.
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Paveikslėliai panaudoti iš OpenClipart Vectors iš Pixbay
Padėka autoriams.
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