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Pagal tai, kaip vaikai mokosi, 

sprendžiama apie jų mokymosi 

motyvaciją. Vienas iš būdų skatinti 

mokymosi motyvaciją – smalsumo, 

tyrinėjimo poreikio skatinimas.

Vaikai, kurie skatinami tobulėti, 

greičiau išsiugdo ir poreikius dirbti.



•Klaipėdos „Gilijos“ pradinės
mokyklos 2b klasės

• „Kokybės krepšelio“ projekto
„Gilijiečiai skaito“
2020-2021 m. m. I pusmetis

•Ataskaita



•TIKSLAS: mokinių individualių skaitymo įgūdžių 
tobulinimas ir skaitymo motyvacijos skatinimas

•UŽDAVINIAI:

• Skatinti domėtis knygomis, puoselėti kūrybines 
galias, dalyvaujant įvairiose edukacinėse veiklose: 
klausant, skaitant, diskutuojant, kuriant.

• Turtinti mokinių vaizduotę, ugdyti socialines ir 
moralines nuostatas.

• Suteikti kūrybinės sėkmės, pasitikėjimo, džiaugsmo 
pojūtį.



•SĖKMĖS KRITERIJAI:

• Projekto metu mokiniai turtins žodyną, 
tobulins skaitymo techniką. Projektas padės
kelti skaitymo prestižą, skatins daugiau skaityti, 
pagerinti skaitymo įgūdžius.

• Antrokai susipažins su naujomis aplinkomis: 
bibliotekomis ir knygų gausa jose. Patirs
skaitymo džiaugsmą, patobulins skaitymo
įgūdžius, kurs istorijas, dalyvaus diskusijose, 
dalinsis patirtimi. Skaitymas taps 
sąmoningesnis, gilės kūrinio supratimas, plėsis
kultūrinis akiratis.



Diagrama
„Skaitau

bibliotekoje“





Virtualūs susitikimai su rašytojais, poetais.
Eglė Gudonytė skaito Aido Jurašiaus knygos 
„Pypas ir jo nutikimai“ ištraukas.



Šarūnė Baltrušaitienė skaito "Vieno buteliuko 

istoriją"
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Literatūrinės valandėlės „Siūlau paskaityti 
ir tau“.





Rašome
dienoraštį...



Skaito tėveliai....







....ir mokytoja.



Kūrybinių pasakų kūrimas
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Rugsėjo mėn. 3 6 11 4

Sausio mėn. 1 2 14 7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Skaitymo technika



Skaitau, nes patinka Skaitau, nes liepia Skaitau miesto bibliotekoje Skaitau namų bibliotekėlėje
Skaitau mokyklos
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• Kad pagerėtų skaitymo įgūdžiai bei perskaityto
teksto suvokimas, svarbu sudominti mokinius skaitymo
procesu, knyga, tekstu... Jei mokinys pats ieško knygos, 
noriai skaito, tai ir skaitymo kokybė gerėja. 

• Mokinių mintys, kodėl verta skaityti: galiu patirti
daug nuotykių, aplankyti įvairius pasaulio kampelius, 
yra malonu, mokėsiu gražiai kalbėti, patinka skaityti
kiekvieną dieną, mėgstu skaityti mamos vaikystės
knygas, įsivaizduoju, kad esu knygos veikėjas ir t.t.

• Svarbu, kad mokinys skaitytų sąmoningai, suprastų, 
ką perskaitė. Tuo tikslu pildėme Skaitinių dienoraščius, 
kuriuose knygą aprašė pagal tam tikrus kriterijus.

• Projekto metu pagerėjo mokinių skaitymo įgūdžiai bei
skaitymo sąmoningumas. Vis daugiau mokinių atranda
knygą kaip tobulą draugą.



Klaipėdos „Gilijos“ 
pradinės mokyklos 

2 b klasės (mokytoja 
Dalia Ruškienė) 

„Kokybės krepšelio“ 
projektas 

„Riešutėliai visiems“

2020-2021 m. m. II 
pusmetis



Tikslas: skatinti domėtis matematika, siekti mokinių 

pasiekimų ūgties nuo 5 % - 10%.

Uždaviniai:
o skatinti 

mokinius domėtis 
matematika;

o ugdyti loginio 
mąstymo gebėjimus;

o pagerinti 
matematikos  ugdymo 

pasiekimus;

o ugdyti  mokinių  
gebėjimą kūrybiškai 

pritaikyti matematines 
žinias;

o ugdyti mokinių 
savarankiškumą, 
pasitikėjimą savo 

jėgomis ir žiniomis;

o parodyti 
matematikos svarbą ir 

būtinumą kasdieniniame 
gyvenime;

o organizuoti 
pamokas netradicinėje 

aplinkoje;

o supažindinti 
mokinius su įvairiais 
matavimo vienetais;

o išmokyti 
mokinius analizuoti ir 

apibendrinti 
matematinių uždavinių 

sprendimo būdus;



į veiklas įsitrauks mažiau
motyvuoti mokiniai; 

mokiniai suvoks, kad gali įveikti
įvairias matematines užduotis, 

kad matematika gali būti
įdomi.

Sėkmės kriterijai:



•Kryžiažodis
,,Matai ir
matavimai“.

• „Matematika
linksmai“ – Kahoot 
viktorina.



Kūrybinės
dirbtuvės –

įvairių užduočių
su matiniais

skaičiais
kūrimas.









Laikas. 
Laikrodžio

maketo
gamyba. 





Edukacija laikrodžių
muziejuje.





•Play Match-
žaidimai.







•Matematika aplink
mus. 

• Integruota pasaulio
pažinimo ir
matematikos pamoka.











Projektas „Riešutėliai visiems“ ir  

,,Gilijiečiai skaito“ suteikė mokiniams

galimybių tobulėti, suteikė daug gerų emocijų. 

Praktinis matematikos bei skaitymo –rašymo 

įgūdžių pritaikymas skatino mokinių mokymosi

motyvaciją. Mokiniai išmoko kaupti

informaciją reikiama tema bei kūrybiškai ją

pritaikyti.


