
Parengė – mokytoja Monika Kondratavičiūtė 

Veikla skirta 5-6 metų vaikams. 

UGDOMIJI VEIKLA : „Raidės“ 

 

Mūsų visų pasaulis neatsiejamas 

nuo raidžių.  Su raidėmis mes 

susiduriame kiekvieną dieną  ir 

suvokiame jų svarbą mūsų 

gyvenime. Mūsų vaikučiams raidės 

- tik dar vienas piešinukas, kurį 

tėveliai liepia nupiešti. 

Supažindinti su raidėmis - mūsų 

pareiga ir tai turime padaryti kiek 

įmanoma kūrybingiau ir įdomiau. 

Vaikai dar nemoka ilgai 

sukoncentruoti dėmesio, todėl 

mokykime raides pažinti pamažu. Pradėkite abėcėlės tvarka nuo A. Kad mūsų 

vaikams būtų paprasčiau jas 

įsiminti, kartu nupieškite raidę 

A, vėliau ją nuspalvinkite, 

iškirpkite ir papuoškite. 

Įklijuokite į sąsiuvinį. Kitą dieną 

padarykite a mažąją  raidę ir 

įklijuokite šalia A didžiosios. Kitą 

dieną galite pasidaryti kitą 

raidę. Galite sukurti istoriją apie 

raides, žaismingai pateikti jų svarbą ir pamažu jomis apgaubti vaiko pasaulį. 



 

 Savo namuose, ant daiktų galite didžiosiomis raidėmis užrašyti daiktų 

pavadinimus (pvz. KĖDĖ, STALAS, GRINDYS, DURYS, LOVA, SPINTELĖ). 

Tai padės lengviau vaikams įsiminti raides, ir daiktų pavadinimų užrašus. 

 

 Suteikia vaikui sprendimų laisvę, veiklos pasirinkimo galimybę tam, kad didėtų vaiko 

pasitikėjimas savimi. 
 Lavina sakytinę ir rašytinę vaiko kalbą, diskutuoja, palaikant kiekvieno vaiko pokalbį, 

laisvą pasakojimą.  
 Žaidžia su vaiku pirštukų žaidimus, lavina vaizduotę, kūrybingumą, dėmesingumą, 

stiprinančius rankų pirštus, koordinaciją, skatina žaisti individualiai ir komandoje. 
 Žadina vaikų smalsumą, domėjimąsi supančia aplinka. 
 Sudaro galimybes vaikui susidurti su naujais aplinkos objektais, reiškiniais, žmonėmis, 

žadinant vaiko interesą su juo pažinti, domintis vaiko interesais, klausimais. 
 Pastebi, padrąsina ir skatina vaikų kūrybos stilių, individualią raišką, vizualinę kūrybinę 

saviraišką. 
 Veikia kartu su vaiku; demonstruoja pavyzdį, išklauso ir palaiko vaiko idėjas; rodo pagarbą 

ir pritarimą, gėrisi meninės raiškos procesu ir rezultatais. 

 

 Susidomėjęs ilgesniam laikui įsitraukia į suaugusiojo pasiūlytą veiklą, siūlo vaikams ir 

suaugusiajam įsitraukti į jo paties sugalvotą veiklą. (saugumo ir pripažinimo p. 6 ž.) 

 Spausdintomis raidėmis rašo savo vardą, kopijuoja aplinkoje matomus žodžius. 6 ž.) 

 Rankos ir pirštų judesius atlieka vikriau, greičiau, tiksliau, kruopščiau. (savarankiškumo 

poreikis, 6ž.) 

 Sulekia popieriaus lapą per pusę, į keturias dali. Tiksliai kopijuoja formas, raides 

(savarankiškumo ir judėjimo p., 6 ž.) 

 Detalesniais, įtaigiais dailės darbeliais pasakoja realias ir fantastines istorijas. Vaizdus 

papildo grafiniais ženklais (raidėmis, skaičiais, žodžiais ir kt.) (saviraiškos poreikis, 6 ž.) 



 Raidžių, skaičių rašymas atsispausdinti: 

http://jievaikai.lt/atsispausdinkite-ir-mokykites-raides-abecele-didesniems-maziems/  

http://jievaikai.lt/atsispausdinkite-ir-mokykites-skaicius-skaiciai-pradedantiesiems/  

 Apie raides YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=0h5KG0G3Nzk  

https://www.youtube.com/watch?v=F_fcAzPqBDM  

https://www.youtube.com/watch?v=GGeUHqsVd14  

 

 Tegul vaikas rašo savo vardą. Turėtų daugelis jau atsiminti, kokios raidės 

yra jo varde, vėliau gali rašyti – mamos, tėčio, sesės, brolio. 

 Kai parašo vardą, tegul išvardina visas jame esančias raides. 

 Kurkite raides iš kelių detalių, kurias galite ir patys nusipiešti, iškirpti. 

  

Šablonas:  

http://jievaikai.lt/atsispausdinkite-ir-mokykites-raides-abecele-didesniems-maziems/
http://jievaikai.lt/atsispausdinkite-ir-mokykites-skaicius-skaiciai-pradedantiesiems/
https://www.youtube.com/watch?v=0h5KG0G3Nzk
https://www.youtube.com/watch?v=F_fcAzPqBDM
https://www.youtube.com/watch?v=GGeUHqsVd14


 



Užduotėlės raidžių ieškojimui „Raidžių seklys“ . Raidžių galite ieškoti 

žurnaluose, laikraščiuose, reklamų bukletuose, kur vaikai galėtų jas pažymėti. 



 



 

 



 



 



 



 



 





 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


