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Tikslas: mokinių skaitymo motyvacijos 
gerinimas, skatinant knygų skaitymo, 

nagrinėjimo, žinių praplėtimo  
įvairiapusiškas veiklas.

Uždaviniai: dalyvaudami 
numatytose veiklose mokiniai 

pagerins savo skaitymo įgūdžius, 
pagilins turimas žinias apie knygas, 

ugdysis/stiprins meilę grožinei 
literatūrai.



Veiklos lentelė

Eil. 

nr.

Veiklos Data Išlaidos (eurai)

Prizams (knygos) Priemonėms

1.

Perskaitytų knygų per vasarą diagramos 

sudarymas.

2020 m. Rugsėjo 

mėn.

2.

Įdomiausios per vasarą perskaitytos 

knygos pristatymai (žodžiu, spektakliu, 

piešiniu, skaidrėmis).

2020 m. Rugsėjo 

mėn. 

3.
Popietė su knyga ir arbatos puodeliu. 2020 m. Spalio 

mėn.

4.
Knygos skaitymas su klasės draugu. 2020 m. Lapkričio 

mėn. 

5.
Knygų pristatymas, kurias skaitė su 

draugais.

2020 m. Lapkričio 

mėn. 

6.
Įdomiausios, dviejų praėjusių mėnesių, 

knygos rinkimas.

2020 m. Lapkričio 

mėn. 

7.
Jaukus vakaras su šeima ir knyga. 2020 m. Gruodžio 

mėn. 

8.

Dviejų diagramų palyginimas 

(perskaitytų knygų per vasarą ir per 

rugsėjo – lapkričio mėnesius)

2020 m. Gruodžio 

mėn. 

9.
Viktorina „Ką žinau apie knygą?“ 2021 m. Sausio 

mėn.  

26 eur. 41 eur. 



Mergaitės 
perskaitė daugiau 
knygų nei 
berniukai. 

12

8

Knygų skaičius 

Mergaičių per vasarą perskaitytos
knygos

Berniukų perskaitytos knygos per
vasarą

Veikla nr. 1 



Veikla nr. 2 

Mokiniai knygas pristatė 

pasirinktais būdais: 

skaidrėmis, plakatais, 

žodžiu, vaidinimu. 



Knygos skaitymo popietę derinome su Helovino švente. 

Veikla nr. 3



Knygos skaitymas kartu su draugu
Veikla nr. 4 





Perskaitytą knygą su 
draugu mokiniai pristatė 

žodžiu. Kas norėjo 
suvaidino knygos ištrauką.

Veikla nr. 5 



Įdomiausia knyga buvo 
išrinkta John Boyne
„Berniukas dryžuota 

pižama“, kurią pristatė 
Benas Jakovlev

Vaikai rinko įdomiausią knygą 
anoniminiu būdu: ant lapelio parašė 
jiems labiausiai patikusią knygą iš 
visų pristatytų ir metė sulankstytą 
lapelį į pintinėlę. 

Veikla nr. 6 



Toliau matysite 
fotografijas iš veiklos 
„Jaukus vakaras su 
šeima bei knyga“.











Option 2

Dviejų diagramų palyginimas 
(perskaitytų knygų per vasarą 
ir per rugsėjo – lapkričio 
mėnesius)

Veikla nr. 8 
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Interviu apie perskaitytą knygą



Paroda 
„Turėjau 
seną 
knygą...“



Seniausios knygos:

Austėjos Kulytės

ir

Jokūbo Žebrauskio



Viktorina „Ką žinau 
apie knygą?“

Mokiniai atliko viktoriną 
nuotoliniu būdu. Klausimai buvo 
užduoti iš pirmojo pusmečio 
skaitytų ir nagrinėtų knygų 
ištraukų. 

https://kahoot.it/challenge/06025278?challenge-id=8b17b702-22d7-

4e66-9380-e493a3418dc0_1614698163797

Viktorinos nuoroda

https://kahoot.it/challenge/06025278?challenge-id=8b17b702-22d7-4e66-9380-e493a3418dc0_1614698163797


Lietuvių k. rezultatų diagrama lyginant 

diagnostinius testus, rašytus rugsėjo mėnesį, su pirmojo 

pusmečio rezultatais.
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Išvados

Jaučiami 
pagerėję vaikų 

skaitymo 
įgūdžiai pamokų 

metu skaitant 
garsiai tektus.

Klausydamiesi 
vienas kito, 
atlikdami 

projekto veiklas 
mokiniai pagilino 

turimas žinias 
apie knygas.

Iš perskaitytų 
knygų skaičiaus 
yra matoma, jog 
mokiniai labiau 
pamilo knygą. 


