
Po margu 
knygos 
sparnu



„Aš tikiu, 

kad skaitant knygą 

gali nutikti 

kažkas magiško“

Harper Lee
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Ugdymo tikslas – padėti mokiniams suvokti 
literatūrą kaip svarbią savo tapatybės dalį. 

Uždaviniai:
✦ kelti moksleivių kalbinį raštingumą;
✦ ugdyti skaitymo įgūdžius bei turtinti 

žodyną;
✦ lavinti kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir 

estetinę pajautą;
✦ skatinti pamilti knygas.



Priemonės, padedančios įgyvendinti tikslą, 
uždavinius:

✦ iš projekto „Kokybės krepšelis“ 
atnaujinta mokyklos 
biblioteka-skaitykla – tai erdvė, 
kurioje jauku mokytis, dalintis 
patyrimais apie perskaitytas 
knygas, kalbėti, klausytis, kelti 
prasmingus klausimus ir 
diskutuoti.
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✦ įsigytos elektroninės 
knygų skaityklės, 
interaktyvusis 
ekranas, leidžiantis 
inovatyviu būdu 
pateikti informaciją ir 
ja dalintis.
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✦ pamokose taikomi 
įdomūs, 
netradiciniai knygų 
pažinimo metodai.
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Knygų skaitymo planas 2021-2022
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Ilona Ežerinytė 
„Sutikti Eidą“

Rebeka Una  
„Atjunk“

Melvin Burgess 
„Vilko kauksmas“

Vytautas V. 
Landsbergis 

„Žalčių karalienė“
Ray Bradbury  
„Pienių vynas“ Vasaros knygų 

iššūkis

Kazys Binkis 
„Atžalynas“

Ilona Ežerinytė 
„Skiriama Rivai“

Akvilina Cicėnaitė
„Niujorko 

respublika“

Kotryna Zylė 
„Sukeistas“

Vasaros knygų 
iššūkis

Vasaros knygų 
iššūkis



1. Skaitytojo dienoraštis

Brangus  dienoraš ti,

perskaičiau knygą „Alisa stebuklų šalyje“ 

ir susimąsčiau, kad svajonių būtina siekti.

Anksčiau ar vėliau jos išsipildys. 

Supratau, jog pasaulis ne tik gražus ir 

linksmas, bet ir žiaurus, niūrus. 

Sunku buvo jausti Širdžių Karalienės 

rūstumą, žiaurumą ir lengvai tariamus 

galvos nukirsdinimo įsakymus.



2. Laiškas autoriui
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3. Sumuštinis išalkusiam

✦ Iš vienos spalvos popieriaus 
iškerpama pamatinė duonos 
riekė.    Ant jos užrašomas 
perskaitytos knygos pavadinimas 
ir autorius. 

✦ Ant žalios spalvos ,,salotos lapo‘‘ 
surašoma trumpa knygos 
anotacija. 

✦ Raudonas lapas, simbolizuojantis 
pomidorų padažo sluoksnį, 
priglaudžia pagrindinio knygos 
veikėjo charakteristiką. 
Sluoksniavimas tęsiamas.

✦ Pabaigoje suklotinis užvožiamas 
dar viena duonos riekele, kurioje 
nupiešiamas labiausiai patikęs 
knygos epizodas.



4. Knygos plakatas



12



5. Įvykių žemėlapis

A. Cicėnaitė 
„Niujorko 
respublika“ 
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6. Koliažas
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8. Liejinys
Gendrutis Morkūnas „Žaislų kapinės“ Gendrutis Morkūnas „Gėlių parduotuvių sukatėjimas“
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9. Kompozicija
John Ronald Reuel Tolkien „Hobitas, arba Ten ir atgal“ Kazys Boruta „Baltaragio malūnas“
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10. Filmukas
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Knygų mylėtojas Knygų draugas Pažįstamas su knyga Kas ta knyga?

10-8 7-5 2-4 1-0



Tegul 
gyvenime

Jus lydi
knyga

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 
metodininkė Inga Barkauskienė ,

lietuvių kalbos bei literatūros vyresnioji 
mokytoja Donata Tiškuvienė
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