
MŪSŲ NAMAI — LIETUVA 

 

Tikslas — ugdyti vaikų pilietiškumą, tautiškumą, plėsti žinias apie Lietuvą, plėtoti 

komunikavimo kompetenciją, kūrybiškumą. 

 

Uždaviniai: 

• Skatinti vaikus domėtis savo valstybės istorija 

• Lavinti vaikų kūrybiškumą, išradingumą, saviraišką naudojant įvairias tradicines ir 

netradicines meninės raiškos priemones, plėtojančias vaikų vaizduotę ir fantaziją. 

• Ugdyti vaikų viešą kalbėjimą. 

 

VEIKLOS TEMINĖ SAVAITĖ 

2023 m. vasario 13-17 d. 

Pirmadienis 

 

Veikla grupėse. 9.30 val. virtuali atvira veikla „Mūsų namai – Lietuva“,  ugdytiniai per 

Zoom platformą dalyvaus pokalbyje apie Lietuvą, klausysis sekamos lietuvių liaudies legendos 

„Gedimino sapnas“. 

Meninė veikla grupėse. Naudojant įvairias tradicines ir netradicines meninės raiškos 

priemones, pasirinkta technika kuriamas vienas ar keli komandiniai darbeliai, skirti Lietuvai, 

Vasario 16-osios minėjimui. 

 

Antradienis 

 

Meninė veikla grupėse. Pasirinkta technika ir meninėmis priemonėmis vaikai kuria darbelius 

„Širdelė Lietuvai“. Darbelių nuotraukas (2-3 nuotraukos) reikia atsiųsti el. paštu 

nuotraukosvolungele@gmail.com iki 2023 m. vasario 15 d. 

 

Trečiadienis 

 

9.20 val. muzikos salėje priešmokyklinio ugdymo „Drevinukų“ ir „Šiaudinukų“ grupių 

vaikai dalyvauja Vasario 16-osios minėjimo šventėje „Mūsų namai — Lietuva“: giedos Lietuvos 

Respublikos himną, rungsis viktorinoje, atsakinėdami į klausimus apie Lietuvą, jos istoriją. Taip pat 

grupės atstovai pristatys grupėje sukurtus komandinius darbelius — ugdys viešojo kalbėjimo 

įgūdžius „Mažasis oratorius“. Šoks, dainuos ir repuos pačių sukurtą repą. 

Papildoma informacija. Vaikučiai rengiasi gražiausiomis Lietuvos spalvomis: geltona, 

žalia, raudona ir kiekvienas atsineša po balioną (geltoną, žalią ar raudoną). 

 

10.10 val. muzikos salėje ikimokyklinio ugdymo „Tauškučių“, „Karpiniukų“, „Spinduliukų“ 

ir „Aitvariukų“ grupių vaikai dalyvauja Vasario 16-osios minėjimo šventėje „Mūsų namai — 

Lietuva“: giedos Lietuvos Respublikos himną, rungsis dėlionės „Sudėliok Lietuvos sostinės 

simbolį“ ir balionų rungtyse. Taip pat grupės atstovai pristatys grupėje sukurtus komandinius 

darbelius — ugdys viešojo kalbėjimo įgūdžius „Mažasis oratorius“. Šoks, dainuos ir repuos pačių 

sukurtą repą. 

Papildoma informacija. Kiekvienos grupės vaikai rengiasi gražiausiomis Lietuvos 

spalvomis:  

• „Tauškučių“ grupės vaikai žalia spalva; 

• „Karpiniukų“ grupės vaikai geltona spalva; 

• „Aitvariukų“ grupės vaikai raudona spalva. 

• „Spinduliukų“ grupės vaikai geltona spalva; 
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Kiekvienos grupės vaikas atsineša balioną, pagal aprangai priskirtą spalvą.  

 

 

10.50 val. muzikos salėje ikimokyklinio ugdymo „Gintariukų“, „Molinukų“ ir „Žiedynėlio“ 

grupių vaikai dalyvauja Vasario 16-osios minėjimo šventėje „Mūsų namai — Lietuva“: giedos 

Lietuvos Respublikos himną, rungsis dėlionės „Sudėliok Lietuvos sostinės simbolį“ ir balionų 

rungtyse. Taip pat grupės atstovai pristatys grupėje sukurtus komandinius darbelius — ugdys 

viešojo kalbėjimo įgūdžius „Mažasis oratorius“. Šoks, dainuos ir repuos pačių sukurtą repą. 

Papildoma informacija. Vaikučiai rengiasi gražiausiomis Lietuvos vėliavos spalvomis 

geltona, žalia, raudona. 

Kiekvienos grupės vaikas atsineša po balioną: 

• „Gintariukų“ grupės vaikai žalios spalvos; 

• „Žiedynėlio“ grupės vaikai raudonos spalvos; 

• „Molinukų“ grupės vaikai geltonos spalvos; 

 

 

Penktadienis 

 

Veiklos pėdsakai. Vasario 16-osios minėjimo šventės nuotraukų patalpinimas Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Volungėlė“ socialinio tinklo svetainėje „Facebook“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


