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ĮVADAS 

Sistemingas skaitymas vaikui „savo malonumui” yra pats efektyviausias būdas 

jaunojo skaitytojo ugdymo metodas. Nuolatinis kontaktas su knyga ir biblioteka leidžia 

vaikams ugdyti skaitymo pomėgius, gebėjimą naudotis informacijos šaltiniais, taip pat 

ilgalaikę estetinę ir emocinę patirtį.  

Kontaktas su knyga yra labai svarbus intelektiniam vaiko vystymuisi, jis  lavina 

vaizduotę, praturtina žodyną ir emocinių išgyvenimų aplinką. Knyga leidžia užduoti 

klausimus ir gauti atsakymus į juos. Būsimą skaitytoją formuoja atitinkama literatūra. 

Tačiau tam, kad knyga tinkamai atliktų savo vaidmenį, renkantis  reikia vadovautis tam 

tikrais principais.Turime atkreipti dėmesį į tai, kokia kalba ji parašyta.Ar turinys 

edukacinis? Kaip estetiškai iliustruota, nes jaunesnio amžiaus vaikams labiau patinka 

paveikslėliai bei iliustracijos.  

Paveikslėlius reikia žiūrėti kartu su vaiku, užduoti klausimus, aptarti turinį, 

skatinant vaiko protinę veiklą.  

Atsižvelgiant į faktus, mes stengiamės skatinti skaityti ne tik vaikus, bet ir visą 

šeimą. Iš patirties žinome, kad toks laiko praleidimo būdas padeda kurti ir sustiprinti 

šeimos santykius.  

 

PAGRINDINIS PROJEKTO TIKSLAS 

 

VAIKŲ SKAITYMO SKATINIMAS IR PLĖTRA 

UŽDAVINIAI: 

1. Supažindinti vaikus su literatūros pasauliu. 

2. Vaikų meninių gabumų ugdymas: deklamavimas, dailė ir vaidyba. 

3.  Kalbos turtinimas. 

4. Skaitymo įgūdžių formavimas.  

5.  Ugdyti įprotį rūpintis knygomis. 

6. Laiko prie kompiuterių ribojimas.  

7.  Klausymo įgūdžių tobulinimas. 

8. Plėtoti ir plėsti žinias apie pasaulį, žadinti žingeidumą ir vaizduotę.  
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9.  Stiprinti vaiko savivertę.  

10. Santykių tarp tėvų ir vaikų kūrimas ir stiprinimas.  

11. Supažindinti vaikus su garsiais vaikų literatūros autoriais, tokiais kaip    

 Jan Brzechwa, J. Tuwinu, Wanda Chotomska, jų kūriniais.  

12. Tėvų skatinimas sistemingai skaityti garsiai savo vaikams. 

13. Kūrinio moralinės žinutės suvokimas ir požiūrio formavimas. 

14. Neigiamų emocijų, tokių kaip agresija, šalinimas. (vaikų raminimas).   

15. Mokymas savarankiškai ir kūrybiškai bendrauti su literatūra. 

 

 METODAI, BŪDAI IR PRIEMONĖS  

 

1. Tėvų, mokytojų, bibliotekininkų ir kviestinių svečių istorijų, pasakų ir eilėraščių 

 garsusis skaitymas. 

2. Patalpos bibliotekose organizavimas atrinktiems autoriams 

3. Teksto interpretavimas, deklamavimas, vaidyba. Dainų,eilėraščių 

 deklamavimo ir meninio skaitymo konkursas (su tėvais). 

4. Bibliotekos veiklos tęsinys. 

5.  Darbas su knyga, kaip literatūros ir žinių šaltinis, apie pasaulį. 

6. Vaikų supažindinimas su lenkų poetais.  (vaikų amžius 5-6 m.) 

7.  Įvairių meninių technikų naudojimas iliustruojant tekstus.  

8.  Pasiruošimas renginiams darželyje, panaudojant skaitytus tekstus. 

9. Tėvų įtraukimas į programą ir programos įgyvendinimas. 

 

Darbo su vaiku metodai: 

• darbas su visa grupe, 

• komandinis darbas, 

• individualus darbas. 
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Mokymo priemonės:vaikų literatūra: (pasakos, eilėraščiai, istorijos), įvairių tipų 

knygos: (enciklopedijos, žinynai, žodynai), įrašai su garsių žmonių įgarsinimais (CD), 

meninė medžiaga ir pan.  

 

UŽDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS MĖNESIAIS: 

 

1. RUGSĖJIS- Vaiko elgesio formavimo, kaip sąmoningo skaitytojo, situacijų 

kūrimas. 

1) Užmegzti ryšį su Gižycko Pedagogine Biblioteka- sudaryti susitikimų 

 tvarkaraštį. 

2) Knygų kampelio įkūrimas-knygų išdėstymas pagal tipus. 

3)  Knygų naudojimo taisyklių kūrimas įkurtose bibliotekose, skolinant knygas 

 priešmokyklinukams savaitgaliui (darant įrašus). 

4) Supažindinimas su pritaikytomis knygomis pagal vaikų amžių. 

 

2. SPALIS – Žinių patikrinimas apie knygų sukūrimą: 

1) edukacinio filmo peržiūra „Kaip sukuriama knyga”, 

2) vyresnių vaikų grupės kelionė į Olštino lėlių teatrą,  

3) knygų skolinimas norintiems skaityti ištisus metus, 

4) tėvų įtraukimas į literatūrinių kūrinių skaitymą darželyje ir namuose, 

5) savų knygų atsinešimas ir skaitymas, 

6) tėvų švietimas – straipsnių ir informacijos skaitymas rūbinėlėje ir tinklapyje. 

 

3. LAPKRITIS – Knygų autoriai pristato pasakų veikėjus: 

1) atrinktų dalių skaitymas vaikams 

2) iliustracijų peržiūra ir dainų klausymas, 

3) lėlių teatras, vaidinimas su pirštininėmis lėlėmis, 

4) dalyvavimas deklamavimo konkurse"Wierszokleci" 

5)  knygų skolinimas norintiems skaityti, 

6) tėvų įtraukimas į kampaniją „Visa Lenkija skaito savo vaikams”- skaito dainų 

tekstus 
7) Meškučio šventė. 
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4. GRUODIS - vaikų darbų pristatymas, panaudojant artistinius bei muzikinius 

gebėjimus(tema susijusisu Kalėdomis): 

1)  eilėraščių deklamavimas, kalėdinių giesmių ir piemenėlių dainų giedojimas. 

2) Vaidinimas scenoje. 

3) Dailės darbų kūrimas po istorijos „Mergaitė su degtukais’, „Kalėdinių giesmių” 

klausymo. 

 

5. SAUSIS, VASARIS-  literatūrinių veikėjų pasirinkimas kaip moralinių vertybių 

formuotojų: 

1) W. Osiejewa dainos klausymas "Stebuklingas žodis" – pabrėžiant vaikams 

 vertybes tokias kaip gėris, išmintis, gerumas, pagarba vyresnio amžiaus 

 žmonėms. 

2) Muzikinės programos rengimas Senelių dienos proga, 

3) Senelių kvietimas skaityti ir pasakoti pasakas bei istorijas vaikams, žadinant 

 vaikų vaizduotę. 

4) Klausymas S. Szuchowa's pasakos "Mateuszek užburtoje saloje” mokytojo 

 skaitymas, turinio aptarimas, veikėjo elgesio aptarimas ir žodžių „prašau, ačiū, 

 atsiprašau” mokymosi istorija;  

5) raminamasis pasakų skaitymas, pašalinant neigiamas emocijas.  

6) vystyti pagarbą knygoms ir gebėjimą dalintis jomis su kitais, 

7) sugadintų knygų taisymas, 

8) knygų skirtukų gamyba. 

 

6. KOVAS - bibliotekininko profesijos suvokimas ir bibliotekos paskirtis: 

1) ėjimas į biblioteką, taisyklių aptarimas, knygų skolinimas ir tinkamas elgesys 

 bibliotekoje ir skaitykloje, 

2) eilėraščio klausymas „Knygos prašymas”, 

3) knygų skolinimo kortelių užvedimas darželinukams, 

4) susipažinimas su tam tikrais knygų tipais bibliotekoje, jų išdėstymo tvarka, 

5) darželinukų meninis konkursas, 
6) knyga informacijos šaltinis- savų knygų atsinešimas į darželį (enciklopedijos, 

 albumai, žodynai). 



6 

7. BALANDIS – Knygų autorių pristatymai: Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Dorota 

Gellner: 

1) Istorijų klausymas, knygų autorių pristatymai, 

2) rašytinių šaltinių naudojimas ortofoninėms pratyboms, 

3) eilėraščių dalių kartojimas, keičiant balso toną (garsiau, tyliau, švelniau…) 

 

8. GEGUŽĖ- europietiškų autorių priartinimas: 

1)  H.Ch. Anderseno, brolių Grimų, Ch. Perrault pasakų klausymas įvardinant 

 šalis iš kur jie atvyko (rodymas žemėlapyje), 

2) Skaitymas po medžiu" – pasakų skaitymas sode, 

3) Knygų kolekcijos organizavimas specialių poreikių vaikams. 

 

9. BIRŽELIS – Galimybių suteikimas vaikams papasakoti gerai žinomą pasaką ir 

 bandymas kurti savo.  

1) akcija "Mokinys skaito priešmokyklinukui" – vyresnių vaikų eilėraščių skaitymas 

pristatant lenkų poetus, 

2) "Mėgstamiausia knyga" – dailės konkursas vaikams ir jų tėvams, 

3) "Mano grupės kronika" –autorinės knygos kūrimas. 

 

VAIKŲ PASIEKIMAI IR ĮVERTINIMAS 

Aukščiau  išvardinta programa, turi skatinti siekti šių tikslų:  

• tobulinti  kalbos įgūdžius 

• didinti tekstų ir instrukcijų suvokimą 

• mokymasis mąstyti 

• tobulinti dėmesį 

• plėtoti atmintį ir  vaizduotę, 

• nusiraminimas ir gebėjimas kontroliuoti savo emocijas 

• stiprinti savivertę 

• ryšio tarp tėvų ir vaikų kūrimas 

• trokštamo elgesio plėtojimas 

• tėvų įsitraukimas į skaitymą namuose, 

• skaitymo skatinimas. 
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 Vertinant skaitymo išvardintas  veiklas  priešmokyklinio ugdymo stadijoje, 

padės tėvams ir mokytojams pradinio ugdymo etape skatinti vaikų susidomėjimą 

knygomis ir skaitymą su tėvais namuose. 

 Tokiu būdu tinkamo elgesio modelis yra sukuriams ir mokytojo perteikiamas 

kasdieninėje veikloje.  

 Galutinis vertinimas remiasi grupės žinių konkurso rezultatais apie knygą 

(žinomi poetai, pasakos, istorijos ir autoriai) pritaikyta pagal vaikų amžių.  

 

 

 

Magdalena Trzonkowska 

Priešmokyklinė grupė  Nr. 4   

Giżyckas 

 

 


