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❖Kaip skatinti vaikus ir paauglius skaityti?

❖ Kodėl verta skaityti knygas?

❖ Savarankiško skaitymo atsiskaitymo būdai ir 
priemonės

❖Knygų savaitė ,,Nerkime į knygas-jose 
atsiveria pasaulis“

❖ Tarptautinės vaikų knygos minėjimas 
progimnazijoje

❖ Akcija ,,Balandžio mėnuo su knyga“.

Mokinių iliustruoti knygų viršeliai ir mintys 
apie skaitymo naudą.



Kaip skatinti vaikus ir paauglius skaityti?

❖Ieškoti paaugliams 

suprantamų 

argumentų

Išlavinta vaizduotė padeda

geriau mokytis, turtingesnis

žodynas užtikrina geresnius

pažymius, o didesnė empatija

gali pagerinti santykius su

draugais.



❖Pasistengti nebrukti savo nuomonės 
Ir tegul vaikai renkasi tai, kas patinka. Tegul tik skaito, kai tai taps smagiu įpročiu, pasiūlysite ir
vieną kitą rimtesnį skaitinį. Atkaklus nuomonės brukimas gali visiškai nuslopinti motyvaciją
skaityti.

❖Atsispirti norui kritikuoti, geriau rodyti pavyzdį
Susilaikyti nuo komentarų ir nekritikuoti vaikų pasirinkimų. Tas pats galioja ir knygos formatui.
Gal atrodo, kad skaitymas planšetėje „mažiau tikras“, o audio knyga iš viso ne knyga...? Jaunimo
noras skaityti ir taip labai trapus. Rodykime pavyzdį, nes pavyzdžiai yra paveikūs ir įtikinti
paauglius skaityti bus lengviau.

❖Aptarti skaitomas knygas
Kalbėkite apie skaitymą, apie knygas ir jų analizuojamas temas. Užduokite prasmingus
klausimus, dalinkitės patirtimi. Jiems skaitymas turi būti malonumas. Tokie pašnekesiai ugdo
skaitymo kultūrą.



Ką skaityti paaugliams: 

❖ Knygos, primenančios 

realų gyvenimą

Pasiūlyti knygų, kuriose jaunimas atrastų

panašumo į savo gyvenimą ir galėtų susitapatinti

su veikėjais. Jaunuoliai patiriantys patyčias,

vienatvę, bandymą pritapti, netikėtai užklupusią

paauglystę, tėvų skyrybas ir panašias problemas

gali susidomėti tą aprašančiais kūriniais.

❖ Įtraukiančios knygų 

serijos

❖ Ekranizuotos knygos



Kodėl verta skaityti knygas?

❖ Skaitymas gerina rašymo įgūdžius.

❖ Skaitymas lavina vaizduotę ir empatiją.

❖ Knygos padeda rasti atsakymus.

❖ Knygų skaitymas plečia žodyną.

❖ Padeda ugdyti vaikų dėmesio 

koncentraciją.

❖ Lavina mąstymą ir turtina vaizduotę. 

Skatina kūrybingumą.

❖ Skaitymas didina bendrą išprusimą.

❖ Ugdo socialines ir moralines nuostatas. 

Padeda suprasti, kas yra teisinga ir 

neteisinga, gera ir bloga. Moko elgesio 

normų.

❖ Formuoja vaiko požiūrį į save ir supantį 

pasaulį, skatina savęs pažinimą.

❖ Skaitymas padeda atsikratyti išankstinių 

nuostatų ir klaidingo vertinimo.

❖ Padeda kritiškai mąstyti, diskutuoti, 

lengviau integruotis į visuomenę.

❖ Skaitymas mažina stresą ir įtampą.

❖ Knygos motyvuoja.

❖ Skaitymas suburia bendruomenes.

❖ Knygos padeda geriau suprasti įvairių 

šalių kultūrą ir istoriją.

❖ Knygos gali atstoti draugą.



Savarankiškas mokinių skaitymas.

Atsiskaitymo būdai ir priemonės

❖ Perskaitytų knygų pristatymas 

savo bendraamžiams, perskaitytų 

ir draugams rekomenduojamų 

knygų dienoraščių, stendų, 

parodų rengimas; 

❖ Mokinių skatinimas kelti 

klausimus pristačiusiems 

skaitytas knygas;

❖ Mokytojo nurodytų ar 

savarankiškai pasirinktų 

skaitymo strategijų taikymas 

poromis ir grupėmis;



❖ Knygų skaitymas ir diskusijos 
poromis, grupėmis, rezultatų 
pristatymas bendraamžiams 
progimnazijos bibliotekoje;

❖ Dalyvavimas diskusijų 
forumuose apie perskaitytas 
knygas ir dalijimasis 
įspūdžiais, vertinimais su 
kitais; 

❖ Įdomios informacijos apie 
knygos autorių rinkimas ir 
pristatymas; 

❖ Kūrybiškas perskaitytų knygų 
interpretavimas, dirbant 
bendradarbiaujančiose 
grupėse (iliustracijų, knygų 
reklamų, knygų viršelių 
kūrimas). 



Hibridinės pamokos 

modelis 



Knygos pristatymas skaidrėse

(IT integracija)



Knygų savaitė ,,Nerkime į knygas-jose atsiveria 

pasaulis“ (virtuali knygų šventė)

Daug dėmesio buvo skiriama  vaikų 

literatūrai, organizuoti vaikams skirti 

užsiėmimai, virtualūs susitikimai su 

knygų autoriais. 

Susitikimuose su rašytojais dalyvavo 

Ugnė Daugėlaitė, Aušrinė Roslekaitė, 

Vakaris Roslekas (5 klasė)



Virtualus susitikimas su rašytoju ir 

dailininku Kęstučiu Kasparavičiumi



Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjimas. 

5-6 klasių mokinių susitikimas su progimnazijos bibliotekininke 

Daiva Ivanavičiene ir linksmoji viktorina ,,Kahoot“ 



Kodėl verta skaityti...?



Linksmoji Kahoot viktorina



Akcija ,,Balandžio mėnuo su knyga“

Mokinių iliustruoti knygų viršeliai ir mintys apie skaitymo 

naudą

Skaityti verta, nes tu lavini savo 
vaizduotę. (Aistis, 5 kl.) 

Skaitymas padeda tavo 
gramatikai. (Aušrinė, 5 kl.)



Skaityti knygas, tai reiškia 

pažinti savo kalbą, žodžius 

(Laurynas, 5 kl.)

Knygų nereikėtų nuvertinti, 
nes jos gali tau padėti 
gyvenime. (Lukas, 5 kl.)



Skaityti reikia, kad kalba būtų 

turtingesnė, pats būtum 

protingesnis, žinotum daug gražių 

žodžių, išmoktum gerai rašyti. 

(Norvilė, 5 kl.)

Žmonės, kurie skaito knygas tampa 

protingesni, daugiau sužino, lavina 

vaizduotę, kūrybiškumą, gerėja 

atmintis, tobulėja rašymo įgūdžiai. 

(Simas, 5 kl.)



Knygas skaityti naudinga, nes 

knyga perteikia emocijas, 

jausmus.( Tomas, 5 kl.)

Skaitymas mus nukelia į 

fantazijų pasaulį ir lavina 

mūsų vaizduotę. (Ugnė D. 5 

kl.)



Man skaitymas yra ramybė ir 

susikaupimas.(Ugnė K. 5 kl.) 



Knygas verta skaityti, nes žmogus 

tampa protingesnis. Skaitymas 

lavina fantaziją.(Airidas, 6 kl.)

Knygas verta skaityti, nes laviname 

savo mąstymą, padeda įveikti 

sunkumus, atrasti naujų dalykų, 

naudingai išnaudoti mūsų laiką. 

(Adriana, 6 kl.)



Kai skaitai, tu gali susikurti 

vaizdą apie tai, kas vyksta, 

kokie įspūdžiai toliau tavęs 

laukia. (Aurimas, 6 kl.)

Skaitymas labai svarbus žmogaus 

gyvenime. Be skaitymo mes 

negalėtumėme susirašynėti, nes 

tiesiog nepajėgtume perskaityti. 

(Aurita, 6 kl.)



Knyga duoda žmogui tai, ko jam 
negali duoti niekas kitas. Skaitymas-
sulig kiekvienu sakiniu atrandi vis 
kažką naujo. (Austėja N. 6 kl.)

Skaitymas - labai geras dalykas. 
Galima išmokti labiau taisyklingai 
rašyti lietuviškai arba išmokti kokios 
kitos kalbos. Labai gerina mąstymą, 
lavina vaizduotę ir rašybą. (Nojus J. 
6 kl.)



Skaitydamas knygą, tu gali 

įsijausti į veikėjo vaidmenį ir 

pajausti, ką jis jaučia.

( Austėja V. 6 kl.)

Skaitymas yra naujų žodžių 

išmokimas ir skaitymo 

lavinimas. Tai yra 

išsilaisvinimas iš tikro 

pasaulio. (Nojus A. 6 kl.)



Knygos praturtina žmogaus žodžių 

bagažą. Jos leidžia nusikelti ten, kur 

niekada nebuvai ir patirti 

įvairiausius nuotykius su pačiais 

įdomiausiais veikėjais.

(Ermeta, 6 kl.)

Knygą skaityti verta todėl, kad 

knygos skaitymas lavina dėmesio 

sutelkimą, susikaupimą, žodinius 

gebėjimus, sumažina stresą, lavina 

vaizduotę ir atmintį, padeda įveikti 

nuobodulį. (Meida, 6 kl.)



Labai linksma skaityti knygą 

,,Nevykėlio dienoraštis“ 

(Vakaris, 6 kl.)

Įdomi knygelė apie peliuką. 

(Samanta, 6 kl.)



Skaitymas - beribis lobis 

slypintis knygose. Jis 

praturtina gyvenimą ir mus 

pačius. (Kristupas, 6 kl.)

Skaityti smagu, kai įdomi 

knyga. Ši knyga apie tinginių 

mokyklą. Labai smagi ir 

linksma. (Vytis, 6 kl.)



Skaityti yra smagu ir gera! O dar 

smagiau skaityti žinant, kaip tai 

naudinga tiek mūsų kūnui, tiek protui. 

Ir visa tai pasiekiama vos atsivertus 

knygą. Knygos skaitymas yra geriausias 

pratimas smegenims. (Augustas, 7 kl.)

Skaityti verta, nes skatina mąstyti ir 
lavina tavo skaitymo įgūdžius, didina 
pasitikėjimą savimi, gerina smegenų 
veiklą ir stiprina motyvaciją siekti tikslų. 
Knygų skaitymas labai mažina 
stresą. (Evelina, 7 kl. )



Skaityti labai įdomu. Pagal 

parašytas knygas yra kuriami 

filmai. (Harutyun, 7 kl.)

Skaitymas yra svarbu, nes 
lavina vaizduotę, galime daug 
sužinoti negirdėtų žodžių, 
daug ko išmokti bei lavina 
rašybą. (Rusnė, 7 kl.)



Skaitymas yra labai 

įtraukiamas dalykas, nes 

įsijauti į knygos veikėjų 

veiksmą.(Ignas, 7 kl.)

Man skaitymas-lyg terapija sau, 

ramybė sau, atitrūkimas nuo 

rūpesčių ir poilsis nuo slogių 

minčių. Knyga - tai lyg fantazijos 

lavina, kaip norėsi, taip ir pažvelgsi į 

jos turinį. (Miglė, 7 kl.)



Skaitymas man padeda nukeliauti į kitus magiškus pasaulius 

arba patirti nuotykius. Skaitymas nuramina arba, jei labai 

gera knyga, sukelia daug gerų emocijų. (Donatas, 7 kl.)



Knygos padeda ne tik atrasti, kas tau 

patinka, bet ir pajausti keistą 

atradimo jausmą. Jos padeda plėtoti 

kalbą - dėstyti mintis, samprotauti, 

taisyklingai rašyti, suteikia 

pasitikėjimo savimi.(Augustinas, 8 

kl.)

Knygų skaitymas lavina dėmesio 
sutelkimą ir susikaupimą, o tai labai 
padeda mokslams. Skaitymas taip 
pat lavina žodinius gebėjimus. 
Svarbiausia skaityti knygas, kurios 
jums yra įdomios ( Auksė, 8 kl.)



Tik skaitant knygą, galima įsijausti į 

ją visa širdimi ir išgyventi tai, ką 

patyrė ir išgyveno knygos veikėjai. 

Knygų skaitymas tikrai praturtina 

žmones, jų širdis. (Austėja, 8 kl.)

Skaitydami knygas atrandame ir 
kuriame save. Tai lyg kalbėjimas su 
išmintingu draugu, kurių galime 
turėti milijoną. Skaitymas didina 
pasitikėjimą savimi ir stiprina 
motyvaciją. (Gustė 8 kl.)



Knygose aprašytos įdomios 
istorijos, nuotykiai, spalvingas 
herojų pasaulis. Knygas 
skaityti įdomu ir verta. 
Mykolas, 8 kl.)

Skaityti verta, nes knygos 

padeda nusiraminti bei 

atskleisti savo fantaziją. 

(Lijana, 8 kl.)



Knygų skaitymas yra labai svarbus 

ir reikalingas. Taip mes sužinome 

daug istorijų ir praplečiame savo 

žinias. Skaitydami tampame 

produktyviais, atsiranda motyvacija 

mokytis ir skirti tam daugiau laiko. 

(Aušrinė, 8 kl.)

Skaityti knygas reikia, nes skaitymas 
lavina dėmesio sutelkimą ir 
susikaupimą. Skaitymas lavina 
žodinius gebėjimus. Skaitymas 
sumažina stresą ir  lavina vaizduotę. 
(Ieva, 8 kl.)



Knygas skaityti verta, nes jos gali daug 
pamokyti. Ne tik perduoti žinias, o dar ir 
išmokyti gyvenimiškų pamokų. Jas 
skaityti dar yra svarbu todėl, nes 
skaitymas  gali ne tik mokyti, bet ir 
suteikti malonumą įdomiai ir linksmai 
praleisti laisvalaikį. (Domas, 8 kl.)

Skaitymas yra nuostabus pomėgis, kuris 
lavina jūsų kalbą bei fantaziją. Tas 
pomėgis gali nuraminti, padėti jums 
įgyti naujų žinių ir pamokyti. Skaityti 
knygas verta, nes niekur nerasi tokios 
informacijos, kurią gali rasti 
knygose.(Maja, 8 kl.)



Knygos yra mokytojai, kurie moko be lazdų ir rykščių, be riksmo ir be 

pykčio, be dovanų ir pinigų. Kada tik ateitum - nemiega, ko tik paklaustum -

neslepia, jei suklysi - nemurma, jei nežinosi - nesišaipo. (Rychardas de Bury)


