
  
Trumpalaikis projektas pradinių klasių mokiniams  

„Arbatėlę gersiu, knygeles skaitysiu“ 
 
AKTUALUMAS 

„XXI amžiaus visuomenė nuolat bėganti ir skubanti, dažniausiai randanti laiko savo 
artimiesiems tik telefonu, trumposiomis žinutėmis. Popierines knygas keičia elektroninės, o šias, 
geriausiu atveju, trumpos ištraukos skaitinių knygose mokyklose. Vis dėlto yra daugybė priežasčių, 
dėl kurių knygas skaityti verta ir netgi būtina. Ypač jaunajai kartai“.  Rašytoja Vytautė Žilinskaitė 
teigia : „...dar niekada mūsų vaikų nesupo tiek tamsių pagundų, kurioms, žiūrėk, net ir jų tėvai 
kartais neatsispiria. Čia ir turėtų padėti knyga – sumaniai parinkta ir laiku įduota, kol jos neužgožė 
menkaverčiai pakaitalai iš virtualiosios virtuvės. Nes kuo labiau stulbinantys ir viliojantys technikos 
laimėjimai, tuo lauko gėlelė tampa nuostabesnė, paslaptingesnė ir širdžiai mielesnė – kaip ir gėrį 
teigianti knyga“. 

Specialioji pedagogė kartu su bibliotekininke kovo mėnesį organizuoja trumpalaikį projektą 
pradinių klasių mokiniams ,,Arbatėlę gersiu, knygeles skaitysiu“. 

PROJEKTO TIKSLAS 

• Ugdyti savarankišką skaitytoją, gebantį susirasti,  atsirinkti bei vertinti įvairaus pobūdžio 
knygas. 

PROJEKTO UŽDAVINIAI 

• Padėti suvokti skaitymo svarbą žmogaus gyvenime; 
• Supažindinti mokinius su įvairiais skaitymo būdais; 
• Mokyti išsakyti, pagrįsti savo nuomonę; 
• Ugdyti gebėjimą vertinti ir analizuoti  kūrinį; 
• Skatinti mokinių kūrybingumą, iniciatyvumą, plėsti akiratį; 
• Skatinti domėtis supančia aplinka; 
• Sudaryti sąlygas aktyviai  ir įdomiai mokinių veiklai; 
• Naudojant IKT ugdyti vaikų komunikavimo, pažinimo kompetencijas. 

PROJEKTO VEIKLOS 

Eil. 
Nr. 

Veiklos pavadinimas Data Vykdytojai 

1.  Projekto sklaida (paskelbimas mokyklos 
internetinėje svetainėje) . 

Kovo 1 d. 
 

Ilona Šmitienė 
Asta Bendžiūnienė 

2.  Stendo ,,Dešimt pasakų skaitymo privalumų“ 
mokyklos bibliotekoje paruošimas.   

Kovo 1–2 d. 
 

Ilona Šmitienė 
Asta Bendžiūnienė 



3.  Skaitome netradicinėje aplinkoje. 
• Pasaka ,,Stebuklinga košė“ 1-2 klasių 

mokiniams. 
• Kūrybinė užduotis. 
• Animacinė pasaka  3-4 klasių mokiniams 

,,Saulė ir mėnulis“. 
•  Kūrybinė užduotis. 

 
Kovo 8 d. 

 
 
 
 

Ilona Šmitienė 
Asta Bendžiūnienė 
1-4 klasių mokiniai 
 
 
 

4.  • Pateiktis ,,Vaistingi augalai aplink mus“. 
• Arbatos ragavimas.  
• Skaniausios arbatos rinkimai. 
• Knygelių apie vaistingus augalus 

žiūrėjimas. 

 
Kovo 15 d. 

 

Ilona Šmitienė 
Asta Bendžiūnienė 
1-4 klasių mokiniai 

5.  Projekto apibendrinimas ir įvertinimas. 
• Skaitau draugui (pasakos ,,Pirštinė“ 

skaitymas  ir vaidinimas). 
• Minčių ,,debesio“  apie skaitymo svarbą  

kūrimas. 
• Projekto apibendrinimas ir įvertinimas. 
• Arbatos ragavimas. 

 
Kovo 22 d. 

 

 
Ilona Šmitienė 
Asta Bendžiūnienė 
1-4 klasių mokiniai 

 

LAUKIAMI REZULTATAI 

• Mokiniai įgys žinių apie skaitymo svarbą gyvenime; 
• Mokiniai įgys žinių apie vaistingus augalus; 
• Projekto dalyviai bus kūrybingesni, draugiškesni, aktyvesni knygų skaitytojai; 
• Projekto metu surinkta medžiaga bus naudojama pamokose. 

PROJEKTO VYKDYMO LAIKAS 

• 2018 m. kovo mėnuo 

PROJEKTĄ PARENGĖ 

• Specialioji pedagogė Ilona Šmitienė 

PROJEKTO VYKDYTOJAI 

• Specialioji pedagogė Ilona Šmitienė 
• Bibliotekininkė Asta Bendžiūnienė 
• 1-4 klasių mokiniai 

 


