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Įgyvendinimo data. Atsakingi 

asmenys 
Veiksmas 

Rugsėjis 

Atsakingi asmenys - 

bibliotekininkai 

1. "Pirmosios knygos šventė". Susipažinę su 

bibliotekos taisyklėmis ir nuostatais, vaikai 

gauna skaitytojo pažymėjimus ir duoda 

priesaiką. 

Spalio mėn. 

Atsakingi asmenys - 

bibliotekininkai 

Pamokos bibliotekoje: 

2.1 Pamokos apie naudojimąsi biblioteka, 

taisykles ir nuostatus. 

2.2 Skaitymo nauda 3-4 klasių mokiniams 

Lapkritis 

Atsakingi asmenys - 

bibliotekininkai 

3.1 Konkursas-viktorina lietuvių kalbos savaitės 

proga "Išminčiai" penktokams, kurio nugalėtojai 

apdovanojami saldumynais ir kitomis 

dovanomis. 

3.2 Šiaurės šalių literatūros savaitė.  

Įvairiose klasėse skaitomos ištraukos iš 

šiaurietiškų knygų, ragaujamas šiaurietiškas 

maistas ir lankoma paroda "Šiaurės troliai". 

Gruodžio mėn. 

Atsakingi asmenys - 

bibliotekininkai 

4 Kampanija "Knyga žvaigždei - Vaikai ir 

mokytojai prašomi padovanoti bibliotekai naujų 

knygų. Vieni perka naujas knygas, kiti atsineša 

knygų iš namų. 

Sausio mėn. 

5. Integruotos lietuvių kalbos pamokos. 

Skaitymas prie žvakių šviesos "Antanuko rytas" 

Rašytojo V. Krėvė. 

Vasaris 

Atsakingi asmenys - Gimtosios 

kalbos mokytojai 

6 Paroda "Knygos istorija dėžutėje". Neseniai 

perskaitytos knygos pristatymas 

Kovas 

Atsakingi asmenys - 

bibliotekininkai, gimtosios kalbos 

mokytojai 

7. Knygnešio diena. Mokiniai supažindinami su 

laikotarpiu, kai buvo uždrausta gaminti ir turėti 

knygas lietuvių kalba. 

Viktorina apie knygnešius. 

Balandis 

Atsakingi asmenys - 

bibliotekininkai, gimtosios kalbos 

mokytojai 

8. Nacionalinė bibliotekų savaitė: 

8.1.Detektyvas bibliotekoje - įvairios ir įdomios 

užduotys bibliotekoje.  

8.2.Knygos atsiradimo istorija. Vaikai sužino 

apie knygos raidą. 

Atsakingi asmenys - 

bibliotekininkai, gimtosios kalbos 

mokytojai 

9. Integruotos lietuvių literatūros pamokos 

bibliotekoje. Skaitymas ir spėliojimas ištraukų iš 

"H. K. Anderseno pasakų 



Gegužė 

Atsakingi asmenys - 

bibliotekininkai 

10. prizai geriausiems skaitytojams mokslo 

metų pabaigoje.  

Visus metus 

11. vaikų ir jų tėvų darbų parodos. 

12 Skaitymas balsu: 

12.1 Ikimokyklinio amžiaus vaikams skirtas 

projektinis darbas "Pasakų terapija".  

Kadangi vaikai patys nemoka skaityti, jie tiesiog 

klausosi pasakų.  

12.2 1-4 klasių mokiniai skaito pasakas. 

13. individualūs pokalbiai su mokiniais apie 

knygų skaitymą. 

14. susitikimai su tekstų autoriais. 

15. teikti pagalbą tiems, kuriems jos reikia, 

atsakyti į gautus klausimus. 

16. teikti pagalbą atskiriems geriems 

skaitytojams. 

17. Literatūros viktorinos. 

18. Informacijos apie naujai gautas knygas 

sklaida; naujų knygų paroda. 

19. e. leidinių pristatymai mokytojams ir 

mokiniams. 

20. teminės parodos rengimas. 

21. susipažinimas su įvairiomis paieškos 

sistemomis. 

22. Informacijos apie bibliotekos išteklius ir kaip 

jais naudotis sklaida. 

23. veiklos skelbimas mokyklos interneto 

svetainėje. 

24. ugdomosios veiklos organizavimas po 

pamokų, pvz., stalo žaidimai.   

 


