
 

Kūrybinių vaikų vasaros užsiėmimų ir garsinių skaitymų 

veiklos programa  
 

2016m. birželio 13 - liepos 14 d. (pirmadieniais – ketvirtadieniais) nuo 11 val. 
  

LKT ir Panevėžio savivaldybės dalinai remiamas projektas „Su knyga ir Bite“, 

Rašytojos Gabrielės Petkevičaitės- Bitės 155-osioms gimimo metinėms 

 

Eil. Nr. Data Veiklos aprašymas Reikalingos priemonės Atsakingas 

asmuo 

1. 06 13 Susipažinimo žaidimas, dalyvių prisistatymas. 

Vardinių kortelių kūrimas. Savanorių klubo 

„Darbščiosios Bitelės“ veiklos programos pristatymas. 

Interjero kūrimas. Vaikai išsirenka patikusią 

interjero žurnalo iškarpą ir užklijuoja ją ant balto 

popieriaus lapo. Su paprastu pieštuku piešia ir kuria 

namų interjerą likusiame baltame popieriaus fone. 

Prisegamos kortelės, 

spalvoti pieštukai, 

flomasteriai 

Balto popieriaus lapai 

(A3 formatas), paprasti ir 

spalvoti pieštukai, 

flomasteriai,  spalvotos 

iškarpos iš namų interjero 

žurnalų, klijai 

O. Kaluinienė,  

G. Aleknaitė 

 

2.  06 14 Tapybos užsiėmimas. 

Tapybos užsiėmimas. Simetriško drugelio tapymas. 

Vaikai perlenkia piešimo lapus pusiau ir ištiesdami 

pradeda tapyti pusę drugelio ant vienos lapo pusės. 

Kad išeitų drugelio kūnas ties lenkimo linija reikia 

suformuoti pailgą dėmę. Baigiant tapyti reikia 

perlenkti popieriaus lapą pusiau, kad dažai susilietų. 

Atidengę pamatys simetrišką drugelį ir jį paliks džiūti. 

Perlenkę piešimo lapą į kitą pusę iškirps drugelį. Jo 

nugaroje pritvirtins medinį iešmuką su lipnia juostele. 

                                    

Piešimo popierius (A4 

formatas), dažai, 

teptukas, mediniai iešmai, 

lipni juostelė, žirklės 

O. Kaluinienė,  

G. Aleknaitė 

A. Baltušnikaitė 

 

 

3.   06 15 Autoportreto piešimas. Pasiruošiame popieriaus 

lapus, kad ant lapo galėtų atsigulti vaikas. Draugas su 

flomasteriu ant popieriaus apvedžioja atsigulusio 

vaiko kontūrus. Vaikai visi turi savo figūrų kontūrus. 

Tuomet visi ant žemės piešia save: veidą ir smulkias 

detales – flomasteriais, drabužius spalvina akvarele, 

užrašo vardą. Jei popierius storesnis, galima iškirpti 

baigtas piešti figūras. Surengiama  autoportretų paroda  

  

Balto popieriaus lapai 

(A3 formatas), paprasti ir 

spalvoti pieštukai, 

flomasteriai,  spalvotos 

iškarpos iš namų interjero 

žurnalų, klijai 

O. Kaluinienė,  

G. Aleknaitė 

A. Baltušnikaitė 

 

  

4.  06 16 Ekskursija į Naisius.  

Edukacinė programa „Žvelgiu į pasaulį pro Bitės 
akinius“.  

 J. Gorskienė,  

G. Aleknaitė 

A. Baltušnikaitė 

 

5 06 20 

 

Autoportreto piešimas. Pasiruošiame popieriaus 

lapus, kad ant lapo galėtų atsigulti vaikas. Draugas su 

flomasteriu ant popieriaus apvedžioja atsigulusio 

vaiko kontūrus. Vaikai visi turi savo figūrų kontūrus. 

 O. Kaluinienė,  

G. Aleknaitė 

A. Baltušnikaitė 

 



Tuomet visi ant žemės piešia save: veidą ir smulkias 

detales – flomasteriais, drabužius spalvina akvarele, 

užrašo vardą. Jei popierius storesnis, galima iškirpti 

baigtas piešti figūras. Surengiama  autoportretų paroda  

 

6. 06 21 Edukacinė programa „Žvelgiu į pasaulį pro Bitės 

akinius“.  

Tikslas – paskatinti vaikus domėtis gamtos pasaulio 

reiškiniais, atkreipiant dėmesį į aktualias ekologines 

problemas, per rašytojos G.Petkevičaitės-Bitės 

asmenybės pavyzdį ir jos nuveiktų darbų visuomenei 

svarbą ugdyti gerąsias jaunosios kartos būdo savybes, 

ugdyti vaikų meninius gebėjimus. 

Programa supažindina vaikus su bičių pasauliu, 

pateikia įdomių faktų apie bites, jų teikiamą naudą, 

įdomios informacijos apie rašytojos G.Petkevičaitės-

Bitės asmenybę, vaikystę, pomėgius, įtvirtina 

užsiėmimo metu vaikų gautą informaciją atliekant 

įvairius testus. Užbaigiama kūrybine užduotimi – iš 

popieriaus ir spalvoto plastiko  gaminami „Bitės 

akiniai“, kuriuos dalyviai gali parsinešti į namus. 

 

10 vnt. akinių gamybai 

reikalinga: 

Baltas storas popierius 

(plakatinis) 5  

Baltas plonesnis 

popierius (bičių 

spausdinimui) 1 Geltonas 

storas popierius 5  

Pieštukiniai klijai 2  

Plona juoda ar geltona 

gumelė 5m  

Spalvoti plastiko lapai 1  

Š. Leikienė 

 

   

Projekto „Mūsų mažoji biblioteka“ komandos 

išleistų knygų garsiniai skaitymai, aptarimas, 

užduočių atlikimas. 

Ingridos Vizbaraitės 

knyga „Karžygiško 

istorija“, užduočių 

knygelės, spalvoti 

pieštukai, flomasteriai, 

spalvotas popierius, 

krepinis popierius, klijai. 

O. Kaluinienė 

Mokiniai 

savanoriai 

Aušrinė 

Ambrazevičienė, 

Viktorija 

Grigūnaitė 

 

7-8. 06 22-

23 
Dekupažas Medinės lentelės arba 

vaikų atsinešti daiktai 

(pakabos, dėžutės, 

vazelės ir kt.), 

popierinės servetėlės, 

dažai, lakas, teptukai 

 

Lukas 

Krasauskas 

9-10.  06 27 - 

28 

Telefono įdėklų siuvimas ir puošimas Vilnonė medžiaga, 

didelės adatos, žirklės, 

virvutės, storesni siūlai 

O.Kaluinienė, 

J.Gorskienė 

Mokiniai 

savanoriai: 

Aušrinė 

Ambrazevičiūtė, 

Viktorija 

Grigūnaitė 

11-12 06 29 - 

30 

Garsiniai skaitymai. Popierinės lėlės – knygos 

herojaus sukūrimas, rūbų lėlei kūrimas. Knygos: 

J.Avyžius „Aštuonetas iš Trepsės namų“, A.Liobytė 

„Tėveli būk mažas,“ K.Kolodis „Pinokis“, 

N.Marčėnaitė „Lėlė“ 

 

popierius, žirklės, 

spalvoti pieštukai, 

flomasteriai, klijai. 

Š. Leikienė, 

savanoriai 

13. 07 04 Astos Dovydėnaitės knygos „Spalvos ir spalviukai“ 

garsiniai skaitymai ir edukacinis užsiėmimas 

Popierius, guašas, 

teptukai, indeliai 

vandeniui 

E. Karoblytė, 

P. Styrienė 

 

 

 

 



14 07 05 Edukacinis užsiėmimas pagal Astos Dovydėnaitės 

knygą „Spalvos ir spalviukai“. Užsiėmimas vyks 

teatre„Menas“ 

Teatriniai kostiumai, 

lėlės, grimas, pieštukai 

piešimui ant veidų, 

šlapios servetėlės, 

veidrodis. 

E. Karoblytė,  

P. Styrienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-16 07 11 Garsiniai skaitymai, diskusijos, improvizacijos. 

Skaitomi kūriniai iš Kęstučio Kasparavičiaus 

knygos „Kvailos istorijos“. Vaikai įtraukiami į 

aktyvų veiksmą, vyksta personažų žaidimai. Nuo 

žaidimų pereinama prie diskusijų apie gyvenime 

pasitaikančias panašias aplinkybes ir situacijas. 
 

Naudojamos 

priemonės:  

K.Kasparavičiaus 

knyga „Kvailos 

istorijos“, teatriniai 

kostiumai ir rekvizitas, 

multimedija 

E. Karoblytė,  

 

 

 

 

 

 

 

 

17- 18 07  

13-14 
Garsiniai skaitymai, diskusijos, improvizacijos.  

Skaitoma Janosch knyga „Panama labai graži : 

kaip Tigriukas ir Meškiukas keliavo į Panamą“. 

Aptariamos kūrinio temos: draugystė, kelionės. 

Diskutuojama stengiantis vaikus išprovokuoti 

pasipasakojimams apie draugus, vasaros atostogų 

planus, svajonių keliones. Vyksta personažų 

žaidimai – improvizacijos Kelionė. Žiūrimas 

animacinis filmas. 
 

Naudojamos 

priemonės: Janosch 

knyga „Panama labai 

graži : kaip Tigriukas ir 

Meškiukas keliavo į 

Panamą“, teatriniai 

kostiumai ir rekvizitas, 

multimedija 

E. Karoblytė,  

 

 

 

 

  


