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Rask mane! 
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Knygos pavadinimas 

i  

Pažymėk! 

The Brave Kitten 

 

Išsiaiškink! 

Kiek puslapių turi ši knyga? 

Užrašyk!   
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SUSIPAŽĮSTU SU KNYGA 

  

 

 

  

  

Knygos viršelis 

Knygos viršelis 

Knygos 

pavadinimas 

Knygos 

pavadinimas 

Knygos autorius 

Knygos autorius 



3 
 

 

 

 

 

  

Titulinis  

puslapis 

Titulinis puslapis 

Leidėjo vardas 

Leidėjo vardas 

Knygos pavadinimas 

Knygos autorius 

Knygos 

pavadinimas 

Knygos autorius 
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Susipažinkime su mokyklos biblioteka! 

PIRLS tyrimas rodo, kad tėvų su vaikais - iki 4 klasės - veiklą galima suskirstyti į 

skaitymą balsu ir apsipirkimą knygynuose. Analizuojant Latvijos mokinių duomenis, 

paaiškėjo, kad Z grupėje tėvai kartą per savaitę ar dažniau garsiai skaito savo 

vienuolikmečiams vaikams (81 proc.) , tačiau aukščiausių pasiekimų grupėje gerokai 

mažiau - 57 proc. Taip pat Z grupėje 48 % atvejų tėvai su vaikais kasdien arba beveik 

kasdien aptarinėjo tai, ką jie savarankiškai skaitė, A grupėje - 31 % atvejų. Vadinasi, šios 

veiklos daugiau vyko šeimose, kuriose mokiniai turėjo prastesnių skaitymo pasiekimų. 

Matyt, šiais metodais tėvai stengėsi paveikti vaikus, kad jie labiau domėtųsi rašytiniu 

tekstu, tobulintų skaitymo įgūdžius. Tačiau apsilankymai bibliotekose ir knygynuose 

dažniau buvo paplitę A grupėje. Tik 17 proc. tėvų iš A grupės teigė, kad su vaiku visiškai 

arba beveik niekada nesilankė bibliotekoje ar knygyne. Z grupėje tokių atsakymų buvo 

dvigubai daugiau - 36 %. Geriausiai skaitančių mokinių tėvai taip pat dažniau skaito. A 

grupėje 60 % tėvų namuose skaito 6 ir daugiau valandų per savaitę, Z grupėje - 34 %. 

Vadinasi, mokinių skaitymo įgūdžiams didelę įtaką daro suaugusiųjų ir vaikų bendravimas 

ikimokykliniame amžiuje, o sulaukus 10 metų efektyviausia skaitymą skatinanti veikla yra 

reguliarus lankymasis bibliotekose ar knygynuose.  

Prieš pirmą kartą vykstant į mokyklos biblioteką, mokytojas klasėje išsiaiškina vaikų 

žinias apie biblioteką. 

Tada pakviečia vaikus apsilankyti mokyklos bibliotekoje, kur mokyklos 

bibliotekininkė supažindina vaikus su bibliotekos taisyklėmis. Vaikai sužino, kaip knygos 

surikiuotos ir kaip jas rasti. 

❖ Pirmasis vaikams pasiūlytas užsiėmimas - orientacinis žygis bibliotekoje - surask nu-

rodytą knygą!  

❖ Iš pradžių vaikai gauna knygos kortelę su autoriumi, iliustruotoju ir knygos pavadin-

imu. Vaikai, vadovaudamiesi išmoktomis taisyklėmis, ieško konkrečios knygos. 

Knygą radęs vaikas eina į nurodytą vietą pas bibliotekininkę. Už teisingai surastą 

knygą vaikas gaus įvertinimą. 

❖ Tada, žiūrėdami į knygą, turi rasti puslapių skaičių ir užrašyti jį kortelėje. 



5 
 

Tada gauna naują užduotį - žiūrėdami į rastą knygą, pasirenka galimai tinkamą temą ir 

atsistoja prie jos. 

Pasakos.                 Pasakojimai apie gyvūnus.            Vaikų nuotykiai.       Poezija.   

Vaikai suskirstomi į grupes. Grupė turi apžiūrėti knygas ir išsirinkti vieną, kurią norėtų 
perskaityti visi grupės vaikai. Kartu išsiaiškinkite, kodėl buvo pasirinkta ši knyga. 

Mokytojas užduoda klausimus:  

Kas šioje knygoje atrodo įdomu? 

Kas yra šios knygos autorius? 

Kiek knyga turi puslapių? 

Ar visi kartu norime perskaityti šią knygą? 

Vaikų pasirinktos knygos iš bibliotekos atnešamos į klasę, kad jie galėtų jas skai-

tyti kartu. Mokytojas organizuoja kitas pamokas, skirtas susipažinti su šiomis knygomis.  

 

Mergaitė su 

degtukais 

Coliukė

Bjaurusis Trys muškietininkai 
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Pažintis su autoriumi 

Norint paskatinti vaikų susidomėjimą knyga ir skaitymu, kartais svarbu pažinti 

autorių ir jo asmenybę. Vidurinės mokyklos mokiniai atkreipia dėmesį į autoriaus 

asmenybę, parašytą turinį, kartais grįžta prie kitų autoriaus literatūrinių kūrinių, o pradinių 

klasių mokinius žavi įdomus autoriaus gyvenimo faktas arba konkretus literatūrinis 

herojus, pavyzdžiui, Riko ir Koko (Evija Gulbė), kuriuos mokinys seka knygose.. 

Rygos 93-iosios vidurinės mokyklos 4-oje klasėje buvo vykdomas skaitymo 

skatinimo projektas "Pažink rašytoją". Nuo spalio pabaigos iki gruodžio vidurio beveik 

kiekvieną savaitę mokiniai atrasdavo po vieną autorių. 

Klasėje ant sienos buvo pakabintas plakatas, kuriame mokiniai rašė įvairius faktus, 

kuriuos per savaitę sužinodavo apie rašytoją. Taip pat kokį perskaitė šio rašytojo kūrinį ar 

jo ištrauką. Kiekvieną penktadienį per literatūros pamoką mokiniai pristatydavo rastus 

faktus, kurie buvo užrašyti plakate. Taip pat parengdavo  labai glaustą rašytojo biografiją, 

kad ketvirtokams būtų įdomu. Pristatymo metu dažnai būdavo rodoma perskaityto kūrinio 

ekranizacija, animacija ir pan. 

Rašytojų popietė vyko gruodžio mėn. Mokiniai grupėse, naudodamiesi mokytojo 

parengtomis ir atspausdintomis pateiktimis, atsakinėjo į klausimus ir pasitikrino savo 

žinias viktorinose apie žinomus rašytojus. 
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Sudėtingesnis skaitymas: 3 klasė 
Lėtas teksto skaitymas siekiant suvokti, suprasti ir įsiminti tekstą. Ieškoti atsakymų 

į klausimus, sieti žinomą rašytinę informaciją su asmenine patirtimi, išsiaiškinti nežinomas 

sąvokas. Atkreipiamas dėmesys į autoriaus teiginį, teksto struktūrą, tikslą, turinį, nuotaiką. 

Pauzė, dar kartą perskaitant tą pačią teksto dalį: kas tekste svarbiausia, kas suprasta, kas 

nesuprasta, ką reikėtų įsiminti? 

Pamoka 

Vienas iš klasės mokinių garsiai perskaito eilėraštį. 

Kiekvienas mokinys pats tyliai perskaito eilėraštį.  

Naudodamiesi svetaine www.menti.com (mokytojas prieš tai svetainėje 

www.mentimeter.com paruošia minčių debesėlį) užrašo įsimintą žodį iš eilėraščio. 

Mokytojas viešai parodo sukurtą minčių debesėlį ir mokiniai padaro išvadą, kad 

dažniausiai užrašytas žodis buvo: VĖJAS. 

Diskutuodami su mokytoju mokiniai daro išvadą, apie ką kalbama eilėraštyje. Apie 

vėją. 

Diskusija - Ką autorius lygina su vėju? Kodėl taip manote? Įvardykite tai 

nurodančius žodžius? 
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Dainos "Vėjas" klausymas https://www.youtube.com/watch?v=oI19guBeywg  du  

kartus. Pirmą kartą tiesiog atidžiai klauso. Antrą kartą bando įsidėmėti, kaip dainoje 

apibūdinamas vėjas. 

Diskutuodami palygina, kaip vėjas aprašomas eilėraštyje ir kaip dainoje, kas yra 

bendra? 

Dinaminė pauzė - vaikai įvairiai vaizduoja vėją, kaip vėjas pučia, kaip bėga, kaip 

paveikia medžius ir pan.  

Vėl visi tyliai perskaito eilėraštį ir pabraukia, ką turi žmonės, o ko neturi vėjas. 

Perskaito pabrauktus žodžius.  

Spalvotai nupiešia žodžius, kurie nusako, ką daro vėjas. Vaikai palygina 

tarpusavyje tai, ką nupiešė, ir aptaria, kodėl nupiešė būtent šiuos žodžius.  

Eilėraštis perskaitomas garsiai, kad būtų pabrėžtas žodis " niekas". 

Skaitydami eilėraštį laikosi tam tikro ritmo. Mokytojas muša ritmą, vaikai bando 

skaityti pagal jį. Iš pradžių visa klasė kartu, paskui skaito po vieną.  

Pamokos pabaigoje kiekvienas mokinys savo pasirinktu stiliumi nupiešia iliustraciją 

J. Peterso eilėraščiui "Vėjas". 

Pastaba 

Tekste naudojamos iliustracijos yra viešai prieinamos 

https://www.youtube.com/watch?v=oI19guBeywg

