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Toliau pateikiamose skaidrėse pristatoma Varšuvos 
švietimo plėtros centro medžiaga, pateikta svetainėje 
https://www.ore.edu.pl/2018/03/pozytywnie-zaczytani/ 
https://www.ore.edu.pl/2018/03/pozytywnie-zaczytani/ 
Skyriuose "Geroji patirtis" ir "Skaitymą skatinančių 
veiksmų pasiūlymai ir pavyzdžiai" pateikiama mokomoji 
medžiaga, kurią galima rasti švietimo portale "Scholaris"
https://scholaris.pl/

PIXABAY kolekcijos buvo naudojamos iliustruoti pasirinktas skaidres
  „https://pixabay.com/

https://www.ore.edu.pl/2018/03/pozytywnie-zaczytani/
https://www.ore.edu.pl/2018/03/pozytywnie-zaczytani/
https://www.ore.edu.pl/2018/03/pozytywnie-zaczytani/
https://scholaris.pl/
https://scholaris.pl/
https://pixabay.com/
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Ši pamoka skirta mokiniams 
analizuoti skaitymo ir knygų svarbą 
žmogaus gyvenime. Pamokos 
leitmotyvas - filmas, kuriame garsi 
režisierė Agnieszka Holland pasakoja 
apie savo skaitymo nuotykius ir savo 
požiūrį į knygų skaitymo svarbą.

Remdamiesi Agnieškos Holland 
pasisakymais per pamoką mokiniai 
pasakoja apie savo patirtį ir skaitymą, 
taip pat analizuoja kultūrinius tekstus 
ir žymių žmonių pasisakymus šia 
tema.

1 pamoka/ Autorė: Sylwia Górecka1 pamoka/ Autorė: Sylwia Górecka

https://www.scholaris.pl/zasob/104794https://www.scholaris.pl/zasob/104794

Agnieszkos Holland portretas
https://pl.wikipedia.org/wiki/

Autorius Malwina Toczek
Šiam failui taikoma licencija  

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.
0 Unported

Visą mokomąją medžiagą 
su šios pamokos 
scenarijumi ir vaizdo įrašu 
galima rasti "Scholaris" 
svetainėje. Nuoroda

Aš skaitau knygas, nes ...

https://www.scholaris.pl/zasob/104794
https://www.scholaris.pl/zasob/104794
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
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Skaitymo konkursas "Pasakų šalyje",skirtas 7-10 metų vaikams

2 pamoka / Autorė: Monika Broniecka2 pamoka / Autorė: Monika Broniecka

https://www.scholaris.pl/zasob/72735?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api=https://www.scholaris.pl/zasob/72735?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api=

Per pamoką mokiniai sprendžia keturių dalių testą. 
Pirmoje dalyje yra pasirinkimo testas. Kiekviename 
klausime vaikai pasirenka vieną atsakymą iš trijų 
pateiktų pasiūlymų. 
Antrąją testo dalį sudaro asociacijų kūrimas. 
Remdamiesi keliais terminais, mokiniai atspėja 
pasakos pavadinimą. 
Trečioji testo dalis yra kalambūras. Pasirinkti 
asmenys mimikos ir judesio priemonėmis pristato 
nupieštos pasakos pavadinimą. Likę grupės nariai 
turi atspėti pasakos pavadinimą.   
Paskutinis konkursas - atspėti pasakų prieš miegą 
melodiją. 
Konkurencija ir atminimo diplomų įteikimas labai 
sudomina vaikus ir jie ilgai prisimena šį renginį.

Visą mokomąją medžiagą su 
šios pamokos scenarijumi 
galima rasti "Scholaris" 
svetainėje. Nuoroda

https://www.scholaris.pl/zasob/72735?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api=
https://www.scholaris.pl/zasob/72735?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api=
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Mano mėgstamiausia knyga

Tai lenkų kalbos pamoka apie literatūrą ir 
skaitymo malonumą. Filmo leitmotyvas - 
nufilmuotas interviu, kuriame labai garsūs 
Lenkijos žmonės - Agnieszka Holland (kino 
režisierė), Janas Marekas Hartmanas (filosofas, 
bioetikas, humanitarinių mokslų profesorius), 
Jerzy Bralczykas (lingvistas ir normatyvinės 
gramatikos specialistas, humanitarinių mokslų 
profesorius) - gyvai pasakoja apie savo 
mėgstamiausias vaikystės knygas. Tada 
mokytojas ir patys mokiniai pristato savo 
mėgstamiausias knygas taip, kaip jas pažįsta ir 
jaučia. 

3 pamoka / Autorė:  Anna Szczepanik3 pamoka / Autorė:  Anna Szczepanik

Jerzy Bralczyk 
fotografijos šaltinis

( https://pl.wikipedia.org/wiki/
Jerzy_Bralczyk#/)

Autorius - Cezary Piwowarski
Failas yra licencijuotas

CC BY-SA 4.0

https://www.scholaris.pl/zasob/104884?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api=

Visą mokomąją medžiagą su šios 
pamokos scenarijumi ir vaizdo 
įrašu galima rasti "Scholaris" 
svetainėje. Nuoroda

https://pl.wikipedia.org/wiki/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


6

Pamoka vyksta didelėje bibliotekoje. Mokiniai 
turi galimybę išmokti:
1) teisingai sudaryti knygos ir žurnalo straipsnio 
bibliografinį aprašą,
2) surinkti bibliografiją konkrečia tema,
3) užpildykite reversą,
4) naudotis tradiciniais ir kompiuterizuotais 
bibliotekų katalogais,
5)  bendradarbiauti grupėje.
Tokių įgūdžių jiems prireiks rengiantis vidurinės 
mokyklos baigiamajam egzaminui, studijuojant 
ar dirbant profesinį darbą.

Ieškant knygos 

4 pamoka/ Autorė Olga Żuromska4 pamoka/ Autorė Olga Żuromska

https://www.scholaris.pl/zasob/64698?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api=

Visą mokomąją medžiagą su 
šios pamokos scenarijumi 
galima rasti "Scholaris" 
svetainėje. Nuoroda 

https://www.scholaris.pl/zasob/64698?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api=
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Tai diskusijų pamoka apie 
skaitymą ir knygas, skirta 
pasirengti anglų kalbos 
bakalaureatui. 

Mokiniai tobulina klausymo 
ir kalbėjimo įgūdžius 
pasakodami apie savo skaitymo 
patirtį.

Stories – pokalbis apie istorijas ir knygas

5 pamoka/ Autorė: Małgorzata Adamek5 pamoka/ Autorė: Małgorzata Adamek

https://www.scholaris.pl/zasob/53199?bid=0&iid=0&query=czytelnicza&api=

Mokomąjį šaltinį, kuriame 
pateiktas šios pamokos 
scenarijus, galima rasti 
"Scholaris" svetainėje. 
Nuoroda

https://www.scholaris.pl/zasob/53199?bid=0&iid=0&query=czytelnicza&api=
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Skaitykime kartu
Mokiniai, dirbdami grupėse, 
svarsto, ar knygų skaitymas gali būti 
patraukli laisvalaikio praleidimo 
forma. Tada kiekviena grupė pasiūlo 
renginį ir (arba) veiksmą skaitymui 
skatinti ir apibrėžia jo scenarijų. 
Savo ruožtu visi mokiniai vertina 
akciją "Visa Lenkija skaito vaikams". 

6 pamoka/ Autorė Aniela Cholewinska6 pamoka/ Autorė Aniela Cholewinska

Skaitymas kartu
Samuel Stone nuotrauka iš Pixabay 

Mokomąjį šaltinį, kuriame pateiktas šios 
pamokos scenarijus, galima rasti 
"Scholaris" svetainėje.  Nuoroda

https://www.scholaris.pl/za
sob/62626?bid=0&iid=0&q
uery=czytelnicza&api=

https://www.scholaris.pl/zasob/62626?bid=0&iid=0&query=czytelnicza&api=
https://www.scholaris.pl/zasob/62626?bid=0&iid=0&query=czytelnicza&api=
https://www.scholaris.pl/zasob/62626?bid=0&iid=0&query=czytelnicza&api=
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Ši veikla yra tokia:  
1) Skaitymo maratonas, 
2) Skaitymo idėjų skrynia, 
3) Jaunieji literatūros kūrėjai, 
4) Įvertinkite knygą, 
5) Knygų ir filmų vakaras, 
6) Sveikatos diena, 
7) Pasakojimas apie knygas 
8) Savoir-vivre konkursas pradinių mokyklų 
mokiniams 
9) Nacionalinis interneto konkursas
10) Mokyklos laikraščio kūrimas 
11) Naktis bibliotekoje 

Skaitymo skatinimo veiklos, kurias parengė susitikimo 
"Kaip padėti mokytojui bibliotekininkui valdyti žinias 

mokykloje?"  (2015 m. kovo 5-7 d., ORE, Varšuva)

Skaitymo skatinimo veiklos, kurias parengė susitikimo 
"Kaip padėti mokytojui bibliotekininkui valdyti žinias 

mokykloje?"  (2015 m. kovo 5-7 d., ORE, Varšuva)

Mokymo medžiagą, kurioje pateikiami 
šios veiklos scenarijai, galima rasti 
Varšuvos švietimo plėtros centro 
interneto svetainėje. Nuoroda

https://doskonaleniewsieci.pl/Upload/Files/61668/
dzialania_promujace_czytelnictwo.pdf



10

Dalyvių veikla
 Apibūdinkite metodą, kuriuo skatinate mokinius skaityti (arba metodą, 
kurį norėtumėte išmokti naudoti). 
Pateikite aprašą nacionaline kalba formatu:  doc arba  .docx arba . odt ir 
nusiųskite   k.ambroziak@poregizycko.pl

mailto:k.ambroziak@poregizycko.pl
mailto:k.ambroziak@poregizycko.pl
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