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Vaikams knygos tarsi atveria duris į dar
nepažintą pasaulį, lavina vaizduotę, kalbą,
raštingumą. Knygos gali teikti ramybę,
atokvėpį ir bent trumpam padėti pajausti,
kad gyvenimas, nepaisant visų rūpesčių
namuose, kieme ir mokykloje, būna kerintis
ir kupinas džiaugsmo.



Sakoma, kad knygas mylintys
vaikai yra supratingesni,
užjaučiantys, turi turtingą
vaizduotę, geriau žino kaip
elgtis konkrečioje situacijoje.
Todėl knygų skaitymas vaikams
turėtų tapti kasdieniu įpročiu.



Projektinės veiklos tikslas:

Sąmoningo skaitymo ir gebėjimų kritiškai vertinti 
perskaitytą kūrinį tobulinimas. 

Uždaviniai:

• Ugdyti(-is) gebėjimą sąmoningai ir sklandžiai skaityti, suprasti tekstus, 
suvokti jų savitumą ir reikšmę.

• Gebėti reflektuoti apie perskaitytą knygą.

• Ugdyti(-is) gebėjimą rasti ir atrinkti informaciją tekste, daryti tiesiogines
išvadas.

• Ugdyti(-is) kūrybinį mąstymą, vaizduotę.





Nr. Veiklos

1.
Vasarą perskaitytų knygų aptarimas. Skaitinių dienoraščio pildymas.

2. Virtualūs susitikimai su rašytojais, poetais.

3. Viktorinos, edukacijos bibliotekoje.

4. Rytiniai skaitymo praktikumai.

5. Ilgiems vakarams „Vakaras su knyga šeimoje“.

6. Kūrybinės dirbtuvės. Pirštų lėlių vaidinimas.

7. Laiškas draugui/ei. Laiškas Kalėdų seneliui. 

8. Interviu metodo taikymas.

9. Pasakų knygos kūrimas ir pristatymas.



Vasaros 
perskaitytų 
knygų įrašų 
aptarimas ir 

įsivertinimas. 
Skaitinių 

dienoraščio 
pildymas.



Virtualūs susitikimai su rašytojais, 
poetais:

• Spalio mėnesį rašytoja Evelina Daciūtė 
skaitė eilėraščius iš knygos „Paslapčiausia 
paslaptis“.

• Lapkričio mėnesį virtualiu būdu rašytojas 
Tomas Dirgėla skaitė ištrauką iš knygos 
,,Apie Raganos Šiokiostokios vaikus“.

• Gruodžio mėnesį Danguolė Kandrotienė 
skaitė ištrauką iš knygos „Pasaiba ir receptų 
vagys“.



Pempininkų bibliotekos 
Vaikų centro„Gerviukas“ 
literatūrinės viktorinos 

„Paklaidžiokim po 
pasakas“, „Ar skaitei?“, 

edukacija ,,Knygų 
MEMO“.



Viktorina per Kahoot 
„Mes iš pasakų“.



Rytiniai skaitymo praktikumai 
mokykloje

Mokiniai 6 savaites nuo 7.45 iki 8.00 val. skaitė savo
pasirinktą knygą ir 2 savaites skaitė Ramunės Bandzienės
knygą „Kalėdinė uosto istorija. Laivas paplūdimyje“.
Aptarė aprašytus įvykius, uždavė vieni kitiems klausimus,
atsakė į draugų klausimus.





Rytai su tėvelių skaitoma pasaka.



Vakaras su 
knyga.
Knygų 

skaitymas 
namuose.



Kūrybinės 
dirbtuvės. 
Pirštų lėlių 
vaidinimas.



Kūrybinės dirbtuvės. Knygos skirtukas.



,,Kaip kurti istorijas?“ 
Mokonomikos laidos.



Pasakų knygos 
kūrimas ir pristatymas.



Konkursas „Mano kūrybos palėpė“.
Pasaka ,,Miško istorija“.



Laiško rašymas klasės draugui.



Interviu metodo 
taikymas.

Mokiniai, taikydami interviu metodą, 
sužinojo apie pašnekovo perskaitytas 
knygas, labiausiai patikusią knygą.

Interviu apie knygas, jų pasirinkimą bei 
skaitymą ėmė ir iš artimųjų, užpildė 
apklausos anketą, aptarėme gautus 
rezultatus.



Anketos
pavyzdys

Klausimai / atsakymai Mamos
atsakymas

Tėčio
atsakymas

Sesės
atsakymas

1. Ar mėgstate skaityti knygas?
A) Taip B) Ne C) Kartais

A A A

2. Ar vaikystėje/paauglystėje mėgote skaityti 
knygas?
A) Taip B) Ne C) Kartais

B A C

3. Kaip išsirenkate knygą?
A) Pataria parduotuvėje, bibliotekoje
B) Rekomenduoja draugai, pažįstami
C) Perskaitau internete, knygų reklamose
D) Kita

D D B

4. Į ką atkreipiate didžiausią dėmesį 
rinkdamiesi knygą?
A) Viršelį B) Autorių C) Pavadinimą
D) Aprašymą
E) Žanrą F) liustracijas 
G) Rekomendacijas
H) Praverčiu ir ieškau to, kas sudomintų J) Kita

B D IR E B IR G IR H

5. Kokias knygas skaitote?
A) Popierines B) Elektronines 
C) Klausausi audioknygų

A A A

6. Kokio žanro kūrinius dažniausiai 
skaitote/skaitėte?
A) Pasakos B) Apsakymai 
C) Humoras/komiksai
D) Klasika E) Fantastinė literatūra 
F) Detektyvai
G) Istoriniai romanai H) Meilės romanai J) 
Nuotykių romanai 
K) Poezija/drama 
L) Pažintinė/mokslinė literatūra

J IR L E IR J D IR K IR L

7. Didžiausią įspūdį palikusi knyga GYVENIMAS 
TARP GYVENIMŲ

PASKUTINIS 
MOHIKANAS

NERIMO KNYGA



Raiškusis skaitymas. 
,,Skruzdėliukas 

Nežiniukas“.



IŠVADOS:

• Mokiniai rugsėjo (prieš projektą) ir sausio mėn. (pasibaigus projektui) atliko
teksto suvokimo testus. Lyginant rezultatus visų klasių skaitymo įgūdžiai
pagerėjo 8-15 %. Daug mokinių pakilo iš pagrindinio į aukštesnįjį lygį.

• Projekto nauda didžiulė:

a) Pagerėjo skaitymo technika, suvokimas.

b) Mokiniai buvo skatinami pokyčiams, tobulėjimui.

c) Sustiprėjo motyvacija.

d) Tapo labiau pasitikintys savimi ir drąsiau reiškė savo nuomonę.

• Projekto tikslas pasiektas ir įgyvendinti visi uždaviniai.



REZULTATAI:

• Mokiniai tapo aktyviais skaitytojais. Perskaitę įdomią knygą ir pasibaigus 
projektui parekomenduoja draugams.

• Skaitydami knygas, vaikai praplėtė savo akiratį ir praturtino žodyną.

• Sklandžiau pasakoja, dauguma išmoko daryti išvadas, kelti klausimus.

• Tapo labiau pasitikinčiais savimi. Kalbėdami viešai nebebijo suklysti (tam 
padėjo knygų pristatymas, interviu, lėlių spektakliai). 

• Pagerėjo rašymo įgūdžiai, daro mažiau klaidų.

• Išmoko atidžiau klausytis ir girdėti kitą.

• Glaudesnis bendradarbiavimas su tėvais.



KNYGA - NEAPRĖPTŲ GALIMYBIŲ VIETA!


