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     Šiaulių lopšelio-darželio „Gintarėlis” 

priešmokyklinio ugdymo grupės „Drugeliai” 

vaikai 2020-2021 m. m. dalyvauja tarptautiniame 

ilgalaikiame prevenciniame kūrybiniame projekte 

,,Vaiko kelias į gražią kalbą", ,,Laimingas 

vaikas“ ir į jį integruoja grupėje vykdomą 

ilgalaikį projektą „Gintarėlį tau nešu ant 

delno”. 

Tikslai: 

1. Rūpintis priešmokyklinio amţiaus vaikų 

emocine sveikata, ugdant svarbiausią emocinio 

intelekto komponentą – emocijų suvokimą ir 

raišką. 

2. Sudaryti sąlygas kalbėjimo įgūdţių įtvirtinimui 

ir kalbinės patirties įgijimui. 

Uždaviniai: 

Susipaţinti su gintaro gydomosiomis 

savybėmis, jo nauda mūsų organizmui. 

Suţinoti papročius ir tradicijas susijusias su 

gintaru. 

Išsiaiškinti savo lopšelio-darţelio vardo 

reikšmę.  

Atlikti bandymus su gintaru. 

Skanauti gintaro arbata, atsipalaiduoti, stiprinti 

nervų sistemą. 

Ugdyti vaikų gebėjimą kontroliuoti emocijas. 

 Turtinti priešmokyklinio amţiaus vaikų 

„emocinį ţodyną“, kuris leis vaikams įvardyti 

ir perteikti savo bei kitų ţmonių išgyvenamus 

jausmus. 

 Suţadinti vaiko domėjimąsi knyga, paskatinti 

vaiką domėtis rašto ţenklais ir simboliais.  

 Ugdyti komunikavimo gebėjimus, sudarant 

sąlygas naudotis gimtąja kalba kaip 

universaliausia saviraiškos priemone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Šiais metais prieš Velykas gaminome unikalius 

gintarinius margučius. Prisiminėme simbolių, 

formų ir spalvų reikšmes. Lavinome ne tik 

smulkiąją motoriką, bet ir rišliąją kalbą. 

 

 

   Projektas „Gintarėlį tau nešu ant delno” leido 

sąmoningai ir tikslingai padėti vaikams įgyti 

įvairesnių komunikavimo gebėjimų, aukštesnės 

bendravimo kokybės. 

Pagerėjo ugdytinių emocinė bei fizinė sveikata, 

sakytinė kalba. 

Vaikai suvokia, kad jausmai ne tik svarbūs bei 

reikšmingi, bet ir paslaptingi, neapčiuopiami, 

nekontroliuojami, subjektyvūs, nepavaldūs 

logikai ir dar nuolat kintantys. 

Vaikai supranta, kad jausmai leidţia mums 

mylėti, dţiaugtis, linksmintis, juoktis ir būti 

laimingiems. 

Ugdytiniai išmoko atpaţinti ir teisingai įvardyti, 

ką patys jaučia, parodo emocijų raiškos būdus. 

Geriau supranta kitų jausmus ir tinkamai į juos 

reaguoja. 

Pagerėjo ugdytinių smulkioji motorika. 

Ţino gintaro gydomąsias savybes ir jas taiko 

kasdieniniame gyvenime. 

Aktualumas 

Įvadas 

Pilietiškumo ugdymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šventės 

Išvados 

     

Kalbos ugdymas grupėje 

Emocijų suvokimas ir raiška 

  

     

    Simbolių ieškojimas ir pastebėjimas vaiką 

supančioje aplinkoje: grupėje, namuose, gatvėse, 

parduotuvėse... 

    Lopšelyje-darţelyje „Gintarėlis” daug dėmesio 

skiriama tautiškumo ir pilietiškumo ugdymui. 

Siekiame ugdyti vaikų tautinę savimonę, norą paţinti 

tautos kultūrą ir tradicijas.  

     Vaikai, paklausę pasakos „Jūratė ir Kastytis“ 

lengviau įsiminė, kokia jūra skalauja Lietuvos 

krantus, įsidėmėjo šalies, miestų pavadinimus, 

Lietuvos papročius. 

 

 

 

   Gintaras  yra lietuviškasis auksas neturintis 

karatų, bet ypač vertingas ir unikalus. Baltijos 

gintaras - vienintelis iš 250 pasaulyje randamų 

gintaro rūšių sudėtyje turi iki 8 proc. gintaro 

rūgšties, o Baltijos jūra – vienintelė jūra, į krantus 

išmetanti gintaro.         Lietuvių pavadinimas 

„gintaras“ kilęs nuo ţodţio ginti, apsaugoti nuo 

ligų ir blogos akies.  

   Gintaras ţinomas nuo neatmenamų laikų. Baltų 

gentys gintarą naudojo dar 2000–1800 metais 

prieš Kristų. Iš jo gamino papuošalus, audimo 

įrankius, juo gydė ligas, saugojosi nuo piktųjų 

dvasių. Gintaro smilkalus smilkė norėdami nuo 

nelaimių apsaugoti vaikus, į karą išvykstančius 

vyrus ir jaunavedţius. 

   Šiandien ypatingos gintaro savybės ir vėl 

prisimintos. Geriama gintaro arbata,  iš jo 

gaminami modernūs papuošalai, SPA naudojamos 

gintaro dulkės, aliejus ir smilkalai.  

   Audringomis dienomis jūra vis dar išmeta 

gintaro gabalėlių – koks dţiaugsmas jų rasti 

pakrantėje. Pamėginkit – suprasite, apie ką mes 

čia...  

 

 

    

   

Terapija teigiamai veikia ţmogaus organizmą ir 

stiprina jo gyvybines bei gynybines jėgas. Vieną 

kartą per mėnesį priešmokyklinės grupės vaikams 

buvo atliekama viena iš pasirinktų terapijos veiklų: 

1.Gydomosios kvėpavimo mankštos pratimai; 

2.Vaikščiojimas gintaro takeliu; 

3.Muzikos-terapija, arbatos gėrimas; 

4.Vandens vonelės. 

     Mūsų gyvenimas – pripildytas įvairiausių jausmų 

ir emocijų. Pagrindinės, bazinės emocijos: baimė, 

dţiaugsmas, liūdesys ir pyktis. Jos susijusios su mūsų 

veikla, nes nuspalvina paţintinius procesus, 

tarpasmeninius santykius ir mūsų santykius su pačiu 

savimi.  

     Išsiaiškinę gintaro gydomąsias savybes ţmogaus 

organizmui, nusprendėme atlikti bandymą su 

sėklomis. Pasodinome ţirnius, pomidorus ir gėles.  

Vienus laistėme paprastu vandeniu, o kitus vandeniu 

su gintaru. Taip jau gavosi, kad augalai uţaugo 

vienodi. Tačiau gėlės, palaistytos vandeniu su gintaru, 

praţydo greičiau, nei tos, kurias laistėme paprastu 

vandeniu  

Kalbos ugdymas logopedės 

kabinete 

Terapija 

Bandymai su gintaru 


