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PROJEKTAS „SPALVELIŲ ŠALIS"

2016-01 – 2016-05

1 ikimokyklinė „Skruzdėliukų" grupė
Auklėtoja: J. Račkienė

Problema
Spalvos – bene svarbiausia priemonė išreikšti emocijoms, ypatingai toms, kurias labai sunku
apsakyti, tačiau reikėtų nepamiršti, kad su spalvomis mažuosius reiktų pažindinti pamažu ir
teisingai. Maži vaikai pradžioje įsisavina grynas spalvas ir tik palaipsniui pradeda suvokti jų
išvestines bei jų atspalvius.
Spalvos – ir jų pažinimas yra šviesiausia vaikystės dalis.

Tikslas
Nusiteikti džiugiai kūrybinei veiklai, tenkinant vaikų poreikį pažinti spalvas per pojūčius,
žaidimus, vaidybą. Rasti būdų, formų, užmegzti bendradarbiavimą su tėvais.

Uždaviniai:
1. Žaisti, kurti, tyrinėti spalvas supančioje aplinkoje.
2. Atskleisti savo kūrybiškumą, individualumą per meninę, kūrybinę, pažinimo, socialinę ir
komunikavimo veiklą.
3. Suteikti vaikams daug džiugių emocijų.
4. Skatinti tėvus aktyviai dalyvauti grupės veikloje.

Laukiami rezultatai
Veiklos metu, individualios veiklos metu, įvairių žaidimų metu, vaikai susipažins su pagrindinėmis
spalvomis, gebės jas atrasti, pavadinti, atpažinti.
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Data

Tema

Veikla

Sausis

Balta spalva ,,Skruzdėliukų"

1. Žais žaidimus: „Baltus kamuoliukus į krepšelį“,

(4 savaitė)

grupėje

„Rask baltą spalvą draugo rūbeliuose „Rask baltos
spalvos daiktus grupėje“,„Balta servetėlė, baltam
žaisliukui“.
2. Klausys auklėtojos sekamos pasakėlės „Baltoji
pasaka.
3. Papuoš senių besmegenių, eglutės trafaretus
baltu guašu.
Žaidimams

tėveliai

atneš

baltos

spalvos

popierinių servetėlių.
Vasaris

„Šypsosi mėlynas debesėlis“ 1. Žais žaidimą „Aprenkime meškutį mėlynais
rūbeliais“.

(4 savaitė)

2. Grupėje ieškos mėlynos spalvos daiktų.
3. Klausys dainelę „Mėlyna spalva“ savaip šoks.
4. Žaidimų kambaryje į mėlynos spalvos kibirą
rinks mėlynos spalvos kamuoliukus.
5. Atrinks mėlynos spalvos lego kaladėles ir sudės
į mėlyną kibirėlį.
6. Žais, šoks su mėlynos spalvos balionais,
vaizduodami lietaus lašiukus.
7. Mėlynu guašu papuoš debesėlio trafaretą.
Mėlynu flomasteriu papuoš baltą balioną.
Tėveliai atneš mėlynos spalvos balionų, padarys
lietaus lašiuko karūną.
Atvirų durų diena tėveliams (vasario 23 diena)
Kovas

Raudona spalvelė - kaip 1. Žais žaidimus „Namelis

(4 savaitė)

ugnelė

su spalvomis“,

„Susodink raudonos spalvos žaisliukus į krepšelį“.
2. Stebės skaidres su raudonos spalvos daiktais.
3. Stebės knygelę su spalvotais daiktais, parodys
tik raudonos spalvos daiktus .
4. Papuoš kiaušinio trafaretą.
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Tėveliai padarys po vieną raudonos spalvos gėlę.
5. Spauduodamas kempinėle, pamirkyta raudonos
spalvos guaše, papuoš kiaušinio trafaretą.
Balandis

„Žalioje pievoje žalios

1. Žais žaidimus „Sudėk“, „Į kurį namelį“.

(4 savaitė)

varlytės“

2. Žais žaidimą „Atnešk tik žalios spalvos daiktą“.
3. Stebės knygelę su spalvotomis iliustracijomis,
atras, parodys tik žalios spalvos daiktus.
4.Mankštelė su žaliais kaspinėliais skambant
dainelei „Žalia dainelė“, (svirplys), tėveliai
parūpins kaspinėlius
5. Žalioji užduotis. Priklijuoti iškirptas varlytes
ant šviesiai žalio popieriaus lapo
6. Papuoš medžio, lapo trafaretus, žaliu guašu.

Gegužė
(4 savaitė)

Geltoni saulės spindulėliai

1.Vys geltonos spalvos siūlų kamuoliukus.
2. Spalvų įvairovė savo ir draugų aprangoje.
3. Šoks „Ančiukų šokį“ stebės skaidres.
4. Žais žaidimą „Atnešk“, grupėje atras geltonos
spalvos daiktą.
5.Stebės skaidres su įvairių spalvų daiktais,
pasakys kokios spalvos daiktas.
6.Geltona užduotėlė „Ko trūksta saulutei“ ,pripieš
spinduliukus, šypsenėlę.

______________________________________________________
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