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Panevėžys 
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Veiklos tema: teletiltas su respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ ugdytinių komandomis ,,Mūsų mažos 

dovanos Lietuvai“. 

Veiklos data: 2021-03-10. 

Veiklos vieta: nuotoliniu būdu per ZOOM. 

Dalyviai: Respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“  ugdytinių komandos. 

Veiklos tikslas: 

 ugdyti vaikų pilietiškumą, patriotiškumą, atrandant meilės Lietuvai bendrystę. 

Veiklos uždaviniai: 

 domėsis ir pažins Lietuvos simbolius, istoriją; 

 atliks muzikinį kūrinėlį; 

 teletiltu bendraus su respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“ priešmokyklinio amžiaus vaikų 

komandomis. 

Metodai: komandos prisistatymas, pokalbis, edukacinė veikla. 

Priemonės: kompiuteris, Lietuvos žemėlapis, dekoracijos: įstaigos ugdytinių sukurtos žibutės iš antrinių 

žaliavų (organizatorių); komandų pasiruoštos priemonės pagal užduotis.   

Eiga: 

teletiltu susijungia respublikos ugdymo įstaigų „Žibutė“  priešmokyklinio amžiaus vaikų komandos: 

1 komanda. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“: 

 PU mokytoja Laima Šliužienė, muzikos mokytoja Edita Caronskienė; 

ugdytiniai: Goda, Izabelė, Lėja, Germantas. 

2 komanda.  Šiaulių lopšelis-darželis „Žibutė“: 

PU mokytoja Edita Kasparaitė; 

ugdytiniai: Vanesa, Kamilė, Žemyna, Adrija. 

3 komanda. Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“: 

PU mokytoja Inga Mockienė; 

ugdytiniai: Nerilė, Tėja, Evaldas, Liudvikas. 

4 komanda. Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“: 

PU mokytoja Inga Averkienė; 

ugdytiniai: Dominika, Gabija, Smiltė, Ričardas. 

5 komanda. Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“:  



PU mokytojos: Daiva Galvonienė, Jolanta Lašinienė, meninio ugdymo mokytoja Daiva Andriūnienė; 

ugdytiniai: Paulina, Ieva, Viktorija, Kristupas. 

6 komanda. Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“: 

PU  mokytojos: Dalia Čekanauskienė, Nijolė Viskontienė, Sigita Narvydienė; 

ugdytiniai: Ugnė, Kamilė, Amelija, Beatričia. 

Sveikinimo žodį taria Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Loreta Simanavičienė. 

Vedančioji: PU mokytoja Daiva Galvonienė pristato projektą ir jo eigą, pasveikina ugdymo įstaigų 

„Žibutė“ komandas su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. 

I užduotis – kiekviena komanda paeiliui pristato paruoštą muzikinį kūrinėlį; 

II užduotis – keliais sakiniais kiekviena komanda pasako apie savo gimtąjį miestą. 

Prieš užduoties išpildymą, Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ vaikai žemėlapyje (kabančiame ant 

magnetinės lentos) žibutės ženkleliu pažymi prisistatančios komandos miesto vietą; 

III užduotis – kiekviena komanda pristato iš anksto paruoštą užduotį: 

1.Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ komandos užduotis: 

LIETUVOS VĖLIAVA (TRISPALVĖ). Vaikai pristato trispalvę, pasako spalvų reikšmes. 

2. Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ komandos užduotis: 

 HERBAS (VYTIS). Vaikai pristato Lietuvos herbą, pasako kas atvaizduota.  

3. Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ komandos užduotis: 

 POPULIARIAUSIAS SPORTAS LIETUVOJE (KREPŠINIS). Vaikai pasako koks populiariausias 

sportas Lietuvoje, keliais sakiniais papasakoja apie krepšinį. 

4. Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ komandos užduotis: 

NACIONALINIS LIETUVOS MEDIS (ĄŽUOLAS). Vaikai pasako, koks Lietuvos nacionalinis medis. 

Keliais sakiniais papasakoja apie ąžuolą. 

5. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ komandos užduotis: 

NACIONALINIS LIETUVOS PAUKŠTIS (GANDRAS). Vaikai pasako, koks nacionalinis Lietuvos 

paukštis. Keliais sakiniais papasakoja apie gandrą. 

6. Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ komandos užduotis: 

LIETUVĄ SKALAUJANTYS VANDENYS (DIDŽIAUSIA LIETUVOS UPĖ – NEMUNAS, 

BALTIJOS JŪRA).Vaikai pasako kokia didžiausia upė Lietuvoje, keliais sakiniais papasakoja apie 

Nemuną, Baltijos jūrą, Lietuvos uostą. 

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė padėka visų Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ 

dalyvavusioms komandoms, padėkos raštų pristatymas už dalyvavimą projekte. 



Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ organizatorių komanda atsisveikina su visų respublikos ugdymo 

įstaigų „Žibutė“ komandomis. 

Visų dalyvių projekto užbaigimo bendra daina Aušros Sendžikienės „Mano Lietuva“ (pagal fonogramą), 

dainuojant pateikus organizatoriams. 

 

Laukiami rezultatai: 

 vaikai veiks komandose bendraujant, dainuojant, išklausant, atliekant užduotis; 

 ugdytiniai prisimins ir pristatys Lietuvos simbolius, ir jų reikšmes, šalies istoriją;  

 dalinsis žiniomis, pasakojant apie savo gimtąjį miestą, populiarų sportą Lietuvoje su šalies 

bendraamžiais; 

 vaikai išgyvens geras emocijas, pajaus pagarbą, meilę gimtai šaliai, dainuojant bendrą dainą.  


