Lietuvių kalbos dienos
VASARIO 16 – KOVO 11 D.
Renginiai Kauno miesto
Renginio pavadinimas
Netradicinės integruotos muzikos ir
lietuvių k. pamokos „Lietuvių liaudies
dainų karaokė“
Kūrybinių darbų paroda „Kauno ir jo
regiono vietovardžiai“
Projektas „Lietuvių kalbos medis“,
skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos
dienai paminėti
Dailyraščio konkursas, skirtas
Bernardo Brazdžionio 112-osioms
gimimo metinėms (1–4 kl.)
Projektas „Artimiausių vietovardžių
kirčiavimas“
Kauno m. 4 kl. mokinių viktorina
„Pažink Lietuvą“
Protų mūšis „Tėvynės vardas –
Lietuva“ (5 kl.)
Eilėraščių konkursas „Kaunas – kaip
raštas, įaustas į drobę“
Protų mūšis „Tėvynės vardas –
Lietuva“ (7 kl.)
Integruota 1–4 kl. veikla „Dainuoju
Lietuvai“, skirta Vasario 16-ajai
Minėjimas 5–8 kl. mokiniams
„Skambėk, Lietuva“, skirtas Vasario
16-ajai
Paroda „Linksmosios frazeologizmų
iliustracijos“
Poezijos ir dainų maratonas „Dainuoju
Lietuvą“
Filmo „Tumo kodeksas“ peržiūra
Kūrybinis projektas „Gražiausi
žodžiai apie Tėvynę“
Edukacinių renginių ciklas „Mano
Lietuva“, skirtas Laikinosios sostinės
atminimo metams, Lietuvių kalbos
dienoms
Projektas „Rašome laiškus emigrantų
vaikams“
Ilgalaikis vyresniųjų klasių mokinių
projektas „Skaitau Juozą Tumą-

Data
Kauno miesto
savivaldybė
Vasario 11–15 d.
Vasario 11 – kovo 20 d.
Vasario 11–28 d.

Rengėjas
Kauno „Paparčio“ pradinė
mokykla
Kovo 11-osios gimnazija
Kauno vaikų darželis
„Raudonkepuraitė“

Vasario 12 d.

Kauno Bernardo Brazdžionio
mokykla

Vasario 13 d.

Kauno Jono Basanavičiaus
gimnazija
Milikonių progimnazija

Vasario 13 d.
Vasario 13 d.
Vasario 14 d.
Vasario 14 d.
Vasario 14 d.
Vasario 15 d.

Vasario 15 d.
Vasario 15 d.
Vasario 16 d.
Vasario 16–25 d.
Vasario 16 – kovo 11 d.

Vasario 16 – kovo 11 d.
Vasario 16 – kovo 11 d.

Kauno Senamiesčio
progimnazija
Kauno lopšelis-darželis
„Vaivorykštė“
Kauno Senamiesčio
progimnazija
Kauno Bernardo Brazdžionio
mokykla
Kauno Bernardo Brazdžionio
mokykla
Kauno Vaišvydavos
pagrindinė mokykla
Kauno Šančių mokykla
Kauno kino centras
„Romuva“
Kauno Stepono Dariaus ir
Stasio Girėno gimnazija
Kauno lopšelis-darželis
„Vaivorykštė“

Kauno technologijos
universiteto inžinerijos
licėjus
Kauno technologijos
universiteto inžinerijos

Vaižgantą“
Ilgalaikis projektas „IX–XX a.
lietuvių literatūros rašytojai“
Šventinis koncertas „Lietuva – šalis
gimtoji“
Kūrybos ir iliustracijų konkursas
„Legendos apie Kauną, Šančius ir
kt.“, skirtas Vietovardžių metams
Popietė „Pakalbėkim...“

Vasario 16 – kovo 11 d.

Vasario 18 d.
Vasario 18 – kovo 8 d.

Vasario 19 d.

Popietė „Vaižganto idėjos ugdant
socialiai atsakingą žmogų lietuvių
kalbos pamokose“
Lietuvių kalbos viktorina
„Draugaukime su lietuvių kalba“

Vasario 20 d.

Lietuvių kalbos diena „Tau šneka
gimtoji šalis Lietuva“
Pamoka-viktorina „Kalbos labirintai“
(2–4 kl.)
Pasakos kūrimas ir iliustravimas
„Seku seku pasaką“ (3 kl.)
Lietuvos vietovardžių pagal pasirinktą
temą (augalų, gyvūnų, miestų ir šalių,
spalvų, mitologinių ir pasakiškų
būtybių) žemėlapių rengimas
„Juokinga, rimta, paslaptinga“ (3–4
kl.)
Skaitymo skatinimo iniciatyva
„Knyga vietoj mobiliojo telefono“
Lietuvos linksmų vietovardžių
žemėlapio rengimas „Juokinga, rimta,
paslaptinga“ (2 kl.)
Žaidimas „Sekliai“: pagal kaimų ir
miestelių pavadinimus ieškome
vandenvardžių (1 kl.)
Lietuvių rašytojų gimtinių žemėlapio
sudarymas ir rašiniai „Per istoriją
vietovardžiais“
Kalbos savaitė „Atidarykime kalbos
skrynelę“
Integruotas kultūrinis projektas „Rokų
vietovardžiai atgimsta“
Integruotas lietuvių kalbos,
geografijos ir technologijų projektas
„Ką pasakoja vietovardžiai“
Projektas „Lietuvos vietovardžiai.
Kokie? Kur? Kodėl?“ (1–4 kl.)

Vasario 21 d.

licėjus
Kauno technologijos
universiteto inžinerijos
licėjus
Kauno lopšelis-darželis
„Židinėlis“
Kauno Šančių mokykla
Kauno lopšelis-darželis
„Liepaitė“
Kauno pedagogų
kvalifikacijos centras

Vasario 25 d.

Kauno kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų ugdymo
centras
Kauno lopšelis-darželis
„Šnekutis“
Kauno „Aitvaro“ mokykla

Vasario 25 d.

Kauno „Nemuno“ mokykla

Vasario 21 d.

Vasario 25–26 d.
Kovo 4–4 d.

Kauno Suzukio pradinė
mokykla

Vasario 25–28 d.
Vasario 25–28 d.
Kovo 1–8 d.

Kauno Simono Daukanto
progimnazija
Kauno Suzukio pradinė
mokykla

Vasario 25–28 d.
Kovo 1–8 d.

Kauno Suzukio pradinė
mokykla

Vasario 25–28 d.
Kovo 1–8 d.

Kauno Suzukio pradinė
mokykla

Vasario 25 – kovo 1 d.

Kauno lopšelis-darželis
„Vaivorykštė“
Kauno Rokų gimnazija

Vasario 25 – kovo 1 d.
Vasario 25 – kovo 11 d.

Kauno šv. Kazimiero
progimnazija

Vasario 25 – kovo 11 d.

Milikonių progimnazija

Lietuvių kalbos diena gimnazijoje

Vasario 26 d.

Skaitymai „Susitikimai su Vaižgantu“
mokyklos bibliotekoje (5 kl.)
Lietuvos pradinių klasių mokinių
lietuvių kalbos konkursas-viktorina
„Kaunas – kaip raštas, įaustas į drobę“
(Vincas Stonys)
Viktorina 5 kl. mokiniams

Vasario 26 d.

Prezidento Valdo Adamkaus
gimnazija
Milikonių progimnazija

Vasario 26 d.

Kauno Erudito licėjus

Vasario 26 d.

Viktorina „Lietuvių liaudies pasakų
kraitelė“ (1–4 kl.)
Kūrybinė popietė „Linksmoji abėcėlė“
(1a ir 1b kl.)
Popietė-viktorina „Vietovardžių
pavadinimai lietuvių tautosakoje“
Kauno miesto 3–4 kl. mokinių
meninio skaitymo konkursas
Pamoka netradicinėje aplinkoje
(Juozo Tumo-Vaižganto muziejuje)

Vasario 26 d.

Kauno Dainavos
progimnazija
Kauno Prano Daunio
ugdymo centras
Kauno „Nemuno“ mokykla

Inscenizacija „Mūsų gyvūnėliai“
pagal Juozo Tumo-Vaižganto knygą
„Mikutis gamtininkas“
Raštingiausio mokinio konkursas

Vasario 27 d.

Konkursas „Vietovardžiai
tautosakoje“ (5–6 kl.)
Popietė „Gryna, taisyklinga kalba – tai
graži kalba“

Vasario 27 d.

Gimtosios kalbos varžytuvės

Vasario 27 d.

Vaižganto kūrybos vaikams skaitymai
ir linksmoji viktorina „Deimančiukai,
deimančiukai“
Dailyraščio konkursas „Širdimi Tau
rašau“ (2–4 kl.)
Meninio skaitymo konkursas

Vasario 28 d.

Kauno Senamiesčio
progimnazija
Kauno Juozo Grušo meno
gimnazija
Kauno Aleksandro
Stulginskio mokykladaugiafunkcis centras
Kauno Aleksandro
Stulginskio mokykladaugiafunkcis centras
Kauno Šančių mokykla

Vasario 28 d.

Kauno „Nemuno“ mokykla

Vasario 28 d.

Kauno m. 7 kl. mokinių skaitymo
skatinimo konferencija „Knyga mūsų
pasaulyje: skaitymas = emocija =
kultūra“
Raštingiausio gimnazisto konkursas

Vasario 28 d.

Kauno Senamiesčio
progimnazija
Kauno Martyno Mažvydo
progimnazija

Kūrybinių darbų konkursas „Kaunas –
mano miestas“

Vasario 28 d.

Vasario 26 d.
Vasario 26 d.
Vasario 27 d.
Vasario 27 d.

Vasario 27 d.

Vasario 27 d.

Vasario 28 d.

Kauno Vinco Kudirkos
progimnazija
Kauno Dainavos
progimnazija
Kauno technologijos
universiteto inžinerijos
licėjus
Kauno lopšelis-darželis
„Vėrinėlis“

Kauno Jono Basanavičiaus
gimnazija
Kauno Erudito licėjus

Respublikinės varžytuvės „Tautosakos
malūnas – 2019“, skirtos Vietovardžių
metams
Meninio skaitymo konkursas
„Mylėdamas Lietuvą, myliu
Laisvę...“, skirtas Juozo TumoVaižganto metams (5–12 kl.)
Gimtosios kalbos viktorina 1 kl. „Ir
niekuo kitu tauta neapreikš savo
širdies, sielos ir dvasios taip, kaip
savo kalba“ (Vydūnas)
Protmūšiai „Šimtmečio vaikai“, skirti
Lietuvos ir Veršvų gimnazijos 100mečiui (1–8 kl. ir 1–4 gimn. kl.)
Ilgalaikio projekto „Mano miestas“
vasario mėn. užduotys „Trispalvės
virš Kauno“
Vaikų knygų penketuko skaitymas ir
aptarimas (1–4 kl.)
Juozo Tumo-Vaižganto kūrybos
skaitymai (6 kl.)
Integruota lietuvių kalbos ir muzikos
pamoka „Keičias vėjas ir mada, o
daina išlieka visada“ (7 kl.)
Lietuvių liaudies sakmių konkursas
„Iš kur atsirado...“ (4 kl.)
Filmo „Tumo kodeksas“ peržiūra ir
aptarimas
Kūrybinės dirbtuvės „Pievų augalija
Pragiedrulių ištraukoje Napalys
darbus dirba“
Literatūrinė paroda „Rašytojas,
kritikas Vaižgantas“, skirta Juozo
Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo
metinėms paminėti
Pasirengimo integruotai Knygnešio
savaitei renginiai
Vaižganto skaitymai: „Aleksiukas ir
motutė“, „Valiulio pasaka“, „Laiškai
Klimams“
Kūrybinės dirbtuvės „Pasaulio
lietuvių medis“
Integruota pamoka „Vaižganto kalbos
deimančiukai“ (iliustruojame
pasitelkdami informacines
technologijas)
Šmaikščiausių Lietuvos vietovardžių
plakatų konkursas
Knygos „Laisvės alėja“ (sud.
A. Tamokaitytė-Jankauskienė,

Vasario 28 d.

Kauno tautinės kultūros
centras

Vasario 28 d.

Kauno Aleksandro Puškino
gimnazija

Vasario 28 d.

Kauno „Aušros“ gimnazija

Vasario mėn.

Kauno Veršvų gimnazija

Vasario mėn.

Kauno Senamiesčio
progimnazija

Vasario mėn.

Kauno Bernardo Brazdžionio
mokyklos padalinys
Kauno Petrašiūnų
progimnazija
Kauno Petrašiūnų
progimnazija

Vasario mėn.
Vasario mėn.
Vasario mėn.
Vasario mėn. 2 sav.
Vasario mėn. 3 sav.

Kauno Petrašiūnų
progimnazija
Kauno „Žiburio“ pagrindinė
mokykla
Kauno „Žiburio“ pagrindinė
mokykla

Vasario mėn. 4 sav.

Kauno Bernardo Brazdžionio
mokyklos padalinys

Vasario – kovo mėn.

Kauno Suzukio pradinė
mokykla
Kauno „Žiburio“ pagrindinė
mokykla

Vasario – kovo mėn.
Vasario – kovo mėn.
Vasario – kovo mėn.

Vasario – kovo mėn.
Kovo 1 d.

Kauno „Žiburio“ pagrindinė
mokykla
Kauno „Žiburio“ pagrindinė
mokykla
Kauno „Žiburio“ pagrindinė
mokykla
Kauno pedagogų
kvalifikacijos centras

D. Milukaitė-Buragienė) pristatymas,
skirtas Laikinosios sostinės metams
paminėti
Viktorina 6 kl. mokiniams

Kovo 1 d.

Viktorina 5 kl. mokiniams

Kovo 1 d.

Dailyraščio konkursas, skirtas
Vaižganto metams paminėti
Pradinių kl. meninio skaitymo
konkursas „Lietuva. Lietuvos.
Lietuvoj“, skirtas Vietovardžių
metams paminėti
Edukacinė programa „Susitikimai su
Vaižgantu“ Vaižganto muziejuje
Diktantas „Vietovės ir jų vardai“
bendruomenės nariams: mokiniams,
tėvams, mokytojams
Viktorina „Menu mįslę keturgyslę“

Kovo 1 d.
Kovo 1 d.

Kovo 1 d.

Milikonių progimnazija

Kovo 1 d.

Kauno „Šilo“ pradinė
mokykla

Kovo 1 d.

Kauno Vaišvydavos
pagrindinė mokykla
Kauno Veršvų gimnazija

Piešinių ir dailiojo rašymo konkursas
„Iliustruoju lietuvių liaudies pasaką“
Dainų popietė „Skamba lietuviški
vietovardžiai“
Raštingiausio mokinio konkursas,
skirtas visuomenės veikėjo Juozo
Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo
metinėms paminėti
Ekspozicija „Lietuvos regionų
vietovardžiai padavimuose“
Savanorystės projekto „Trečiokai
pirmokams“ netradicinės lietuvių
kalbos pamokos „Vaižganto vaikystė
ir kūryba“
Paroda „Juozo Tumo-Vaižganto citatų
iliustracijos“ (5–6 kl.)

Kovo 1–8 d.

Projekto „Mano giminės
vietovardžiai“ pristatymas (7–8 kl.)

Kovo 4–8 d.

Eilėraščių konkursas „Tėvų nameliai
brangūs“ pagal Vytės Nemunėlio
kūrybą (1–4 kl.)
Raiškiojo skaitymo konkursas, skirtas
Pasaulio lietuvių metams paminėti
Iniciatyva-akcija „Siūlau perskaityti!“
Kūrybinė popietė „Gražiausių
lietuviškų žodžių medis“ (2a ir 2b kl.)

Kauno technologijos
universiteto inžinerijos
licėjus
Kauno technologijos
universiteto inžinerijos
licėjus
Kauno Senamiesčio
progimnazija
Kauno Aleksandro Puškino
gimnazija

Kovo 4 d.
Kovo 4 d.

Kovo 4 d.

Kauno Vaišvydavos
pagrindinė mokykla
Kauno Antano Smetonos
gimnazija
Milikonių progimnazija

Kovo 4–8 d.

Kauno „Paparčio“ pradinės
mokykla

Kovo 4–8 d.

Kauno technologijos
universiteto Vaižganto
progimnazija
Kauno technologijos
universiteto Vaižganto
progimnazija
Kauno Prano Daunio
ugdymo centras

Kovo 5 d.

Kovo 5 d.

Kauno Šančių mokykla

Kovo 5 d.
Kovo 5 d.

Kauno „Aušros“ gimnazija
Kauno „Nemuno“ mokykla

Rašinio konkursas, skirtas Juozo
Tumo-Vaižganto metams paminėti
(3–4 gimn. kl.)
Kauno Vaižganto muziejaus skyriaus
vedėjo A. Pakėno paskaita
„Vaižgantas amžininkų akimis“
Protų mūšis „Moki žodį – žinai kelią”
(4 kl.)
Konkursas „Dainuoju Tėvynei“,
skirtas Kovo 11-ajai ( 5–8 kl.)
Konferencija „Juozo Tumo-Vaižganto
gyvenimo ir kūrybos kelias“
Orientacinės varžybos „Surask lobių
skrynią“

Kovo 5 d.

Kauno Juozo Grušo meno
gimnazija

Kovo 6 d.

Kauno Vinco Kudirkos
progimnazija

Kovo 6 d.

Netradicinio raiškiojo skaitymo
konkursas
Renginys bendruomenei „Užkoduotas
Tėvynės meilės ir ilgesio genas“
Integruota lietuvių kalbos ir istorijos
pamoka „Pažįstamas ir nepažįstamas
Vaižgantas“ Saulėtekio bibliotekoje
Lietuvių kalbos olimpiada

Kovo 6 d.

Kauno Juozo Grušo meno
gimnazija
Kauno Bernardo Brazdžionio
mokykla
Kauno Vaišvydavos
pagrindinė mokykla
Kauno kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų ugdymo
centras
Kauno Jono Basanavičiaus
gimnazija
Kauno Erudito licėjus

Kalbos varžytuvės „Kalba – tai brasta
per laiko upę“
Spektaklis „Godūs meškiukai“ pagal
lietuvių liaudies pasaką (4 kl.)
Projektas „Mokinys mokiniui“

Kovo 6 d.

Kauno miesto 8–9 kl. mokinių
protmūšis „Auginu žalią Lietuvą“
Pamoka „Kuriame ir iliustruojame
sakmes“
Kryžiažodžių konkursas „Tai – mano
Lietuva“ (2a ir 2b kl.)

Kovo 7 d.

Kovo 6 d.
Kovo 6 d.
Kovo 6 d.

Kovo 6 d.
Kovo 6 d.

Kauno Dainavos
progimnazija

Kovo 6 d.

Kauno Senamiesčio
progimnazija
Kauno „Nemuno“ mokykla

Kovo 7 d.

Kovo 7 d.

Kauno Prano Daunio
ugdymo centras
Kauno technologijos
universiteto inžinerijos
licėjus
Prezidento Valdo Adamkaus
gimnazija
Kauno „Nemuno“ mokykla

Kovo 7 d.

Kauno „Nemuno“ mokykla

Protų mūšis „Istoriniai ir kultūriniai
Kauno ženklai“ (6 kl.)

Kovo 7 d.

Lietuvos kūrybinis etnografinės
kraštotyros vaikų ir mokinių
konkursas „Jei prakalbėtų, daug
pasakytų...“, skirtas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai
Viktorina „Aš Lietuvis“

Kovo 7 d.

Kauno Senamiesčio
progimnazija, socialinis
partneris – Maironio lietuvių
literatūros muziejus
Kauno tautinės kultūros
centras

Kovo 7 d.

Kovo 7 d.

Kauno lopšelis-darželis
„Vaivorykštė“

Respublikinė mokytojų ir mokinių
konferencija „Pasaulio lietuviai vakar
ir šiandien“
Pamoka „Laiškas emigravusiems
lietuviams“ (2a kl.)
Renginys „Asmenukė su Vaižgantu“
(8 kl.)
Edukacinės veiklos JuozoTumoVaižganto literatūros muziejuje
Virtuali kelionė į Kauno Vaižganto
progimnaziją (7 kl.)
Šventinė pamoka „Deklamuoju ir
dainuoju Lietuvai“ (3b kl.)
Kūrybinis konkursas „Tautosakos
skrynią pravėrus“ (4 kl.)
Knygų paroda „Senosios lietuviškos
knygos mokyklos bibliotekoje“
Lietuviškų žaidimų popietė „Suk suk
ratelį“
Projektas „Lietuva pasaulio lūpose.
Pasaulio lietuvių mintys apie Lietuvą“
Edukacinė pamokėlė „Raiškusis
žodelis“
Netradicinės lietuvių k. pamokos
„Skaitau Lietuvai“
Netradicinės integruotos lietuvių
kalbos ir dailės pamokos: dailyraščio
konkursas-paroda „Kuriu Lietuvai“
Mokinių meninio skaitymo konkursas
„Deklamuoju Lietuvai“, skirtas Jono
Žemaičio-Vytauto 110-osioms
gimimo metinėms paminėti (1–8 kl.)
Popietė „Kalba – tai tiltas į kitas
kultūras“
Išvyka į Vaižganto memorialinį
muziejų
Juozo Tumo-Vaižganto romano
„Pragiedruliai“ ištraukų skaitymo
valandos (5–8 kl.)
Integruota lietuvių kalbos, literatūros
ir menų savaitė „Kalba gimtoji
lūposna įdėta...“
Protmūšiai moksleiviams „Kalba
gimtoji lūposna įdėta“

Kovo 7 d.

Kauno Kazio Griniaus
progimnazija

Kovo 7 d.

Kauno „Aitvaro“ mokykla

Kovo 7 d.

Milikonių progimnazija

Kovo 8 d.
Kovo 8 d.

Kauno Antano Smetonos
gimnazija
Milikonių progimnazija

Kovo 8 d.

Kauno „Aitvaro“ mokykla

Kovo 8 d.

Kauno „Nemuno“ mokykla

Kovo 8 d.

Kauno Vaišvydavos
pagrindinė mokykla
Kauno Vaišvydavos
pagrindinė mokykla
Kauno Vaišvydavos
pagrindinė mokykla
Kauno „Varpelio“ pradinė
mokykla
Kauno „Paparčio“ pradinė
mokykla
Kauno „Paparčio“ pradinė
mokykla

Kovo 8 d.
Kovo 8 d.
Kovo 8 d.
Kovo 11–15 d.
Kovo 11–15 d.

Kovo 15 d.

Kauno Bernardo Brazdžionio
mokyklos padalinys

Kovo 27 d.

Kauno Antano Smetonos
gimnazija
Kauno „Žiburio“ pagrindinė
mokykla
Kauno Bernardo Brazdžionio
mokyklos padalinys

Kovo mėn. 1 sav.
Kovo mėn. 3 sav.
Kovo – balandžio mėn.

Kauno „Saulės“ gimnazija

Kovo – balandžio mėn.

Kauno miesto sav. Vinco
Kudirkos viešoji biblioteka

