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Knygos pristatymo schema 

1. Autorius, knygos pavadinimas (galima papasakoti šiek tiek apie autorių; jei turite 

informacijos - tai kaip buvo rašoma ši knyga; taip pat galima parinkti knygos viršelio 

nuotraukų įvairiose šalyse, paties autoriaus nuotraukų, gerbėjų sukurtus 

paveiksliukus ir pan.). 

2. Knygos tematika: tema, pagrindinė mintis, problemos. 

3. Veiksmo laikas ir vieta. 

4. Pagrindiniai veikėjai, jų tarpusavio santykiai. 

5. Kas patraukia, žavi skaitytoją (greitas įvykių tempas, paslaptingas pasakojimo 

būdas, besikeičiantys veikėjų tarpusavio santykiai ir pan.)? 

6. Jei knyga iliustruota - į ką nukreiptas dailininko žvilgsnis? Kaip tai intriguoja 

skaitytoją? 

7. Knygos įvertinimas: kokiam skaitytojui ji turėtų būti įdomi? 

Nepamirškite: knygos pristatymas - viešoji kalba. Vadinasi, kalbėdami turite bandyti 

paveikti klausytojus, įtikinti juos, kad Jūsų siūlomą knygą verta perskaityti. 

Klausytojų smalsumą galite sukelti: 

1. Pristatymo ypatumais: 

− įdomia pristatymo pradžia (trumpa, bet intriguojančia ištrauka; papasakodami, kaip 

knyga pakliuvo į Jūsų rankas ar kas paskatino skaityti; paklausdami, ar kam žinoma 

knygos autoriaus pavardė; primindami kitas to paties autoriaus knygas, pagal jas 

pastatytus filmus ir pan.); 

− apibūdindami knygos tematiką (parodydami, kaip tai rūpi jauniems žmonėms; 

pasakydami kokią netikėtą problemos sprendimo baigtį); 

− kalbėdami apie veiksmo laiką ir vietą (atskleisdami jų neįprastumą ar, atvirkščiai, 

tarsi įprastumą, kur slypi daug nepažintų dalykų); 

− charakterizuodami veikėjus (galima tai daryti juos gretinant ar priešinant, 

paryškinant svarbiausius ar netikėčiausius charakterio bruožus ar poelgius). 
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2. Kalbos raiška: 

− vartokite į klausytojus nukreiptus klausimus: Kaip Jūs manote...? Ar Jums teko...? 

Gal esate girdėję (matę, patyrę)...? ir pan.; 

− patraukite klausytojus palyginimais, bendrų išgyvenimų prisiminimais: „Mes visi 

esame patyrę...“; „Atsimenate, kaip...“ ir pan.; 

− gal dalis klasės draugų yra skaitę pristatomą knygą, todėl parodykite, kad 

jų nuomonė taip pat svarbi. Vartokite frazes: „Manau, kad tie, kas skaitė šią knygą, 

prisimena...“; „Veikiausiai daugeliui skaitytojų patiko (nepatiko, buvo netikėtas 

ir pan.) epizodas, kai...“ ir pan. 

3. Netikėta pabaiga.  

Pasinaudokite įvairiausiais reklamos pasiūlymais, kaip patraukti būsimą pirkėją. Jūsų 

uždavinys panašus: turite įtikinti klausytoją kaip būsimą skaitytoją. 

Knygos pristatymas kaip žaidimas 

Klausimynas 

Jūs sugalvojate įvairiausių klausimų, susijusių su knygos pasakojimu ir klausinėjate 

draugų. Priklausomai nuo Jūsų noro ir fantazijos, galite tai pateikti kaip “Kas laimės 

milijoną“ žaidimo tipą. Sugalvojate klausimą ir pateikiate keturis atsakymų 

variantus. Taip jūs kartu įtrauksite draugus spėlioti ir kartu nupasakosite knygos 

siužetą. 

BINGO! 

Norite, kad jūsų klasės draugai Jūsų klausytų? Sukurkite mažiausiai bent dviejų 

versijų žaidimo bingo lenteles ir jas išdalinkite savo klasės draugams prieš 

pradėdamas kalbėti apie perskaitytą knygą. Jūsų draugai turės Jūsų klausytis 

ir išgirdę raktinį žodį ar siužeto linijos užuominą, jie užbrauks lentelėje tą kvadratėlį. 

Tas, kuris padarys tai pirmas, sušunka “Bingo“ ir laimi žaidimą. 

Tačiau panaudojant šį knygos pristatymo žaidimą, reikia būtinai būti nuosekliam ir 

tai, kas yra paminėta žaidimo lapeliuose, turi būti paminėta pasakojime, kad visi 

turėtų lygias galimybės laimėti. 
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Ar žaidimo laimėtojas ką nors gauna, nusprendžia pats knygos pristatinėtojas. 

Galite padovanoti kokį saldainį, balionėlį ar pan. 

Knygos filmukas (trailer) 

Jeigu esate prijaučiantis filmukų kūrimui, pamėginkite sukurti savo perskaitytai 

knygai filmuką. Arba nusifilmuoti patys pristatinėjantys knygą. 

Aš esu knygos personažas! 

Gal turite aktorinius gebėjimus ir mėgstate persirenginėti? Tai kodėl Jums 

nepamėginus įsijausti į pagrindinį knygos veikėją ir pristatyti visą knygos turinį iš 

šios perspektyvos? Tai įdomus pasiūlymas tiems, kurie mėgsta vaidinti 

ir fantazuoti. Stovėdami priešais klasės draugus papasakokite visus įvykius taip, 

tarsi pats būtumėte juos patyręs. Svarbu atkreipti dėmesį, kad visados turite sakyti: 

“aš“, “mano draugai“, “mano priešai“ ir t.t., kad būtų sukurta iliuzija, kad Jūs tikrai 

esate knygos personažas, kuris ką tik paliko istorijos puslapius, kad 

papasakotumėte kitiems, ką Jums teko išgyventi. 

Be to, jeigu galite atsinešti ir užsidėti ką nors, kas padėtų geriau įsijausti į veikėją 

(lankas, burtininko skrybėlė ir t.t. priklausomai, kokia tai knyga), būtų tikrai šaunu. 

Jei pristatysite knygą, kuri daugeliui žinoma, galima tiesiog persirengti kažkokiu 

personažu ir užduoti begalę klausimų arba užuominų klasiokams, o jie turėtų 

atspėti, koks personažas stovi prieš juos. 

Būkite laisvi ir kūrybingi!  

Sėkmės!  

 


