
PROJEKTO „KNYGOS – MINTIES LAIVAI“ PROGRAMA 

PROJEKTO ANOTACIJA 

Šiuolaikinis gyvenimo tempas, technikos pasiekimai pateikia mokiniams vis naujesnių ir 

daugiau viliojančių pramogų – žaidimų automatų, kompiuterinių žaidimų, filmų. Visa tai išstumia 

knygą iš mokinių gyvenimo. Knyga buvo, yra ir  išliks  ne tik žinių, bet ir visaverčio kūrybiškumo 

šaltinis. Galima drąsiai teigti, kad knygos – ne tik neatsiejama laimingos vaikystės dalis, bet ir 

investicija  į išsilavinimą ir į ateitį. „Knygos – minties laivai, plaukiojantys laiko bangomis ir 

rūpestingai gabenantys savo brangų krovinį iš kartos į kartą“ (Fransis Bekonas). 

Šiuo projektu stengiamasi įprasminti pagarbą knygai, įtikinti mokinį, kad šiuolaikiniam 

žmogui (ir pradinukui, ir jaunuoliui), nors ir turinčiam moderniausius informacijos šaltinius, knygų 

skaitymas suteikia daug malonumo, padeda ugdyti amžinąsias dvasines vertybes, ko negali jokie 

technikos stebuklai. Prisilietimas prie knygų pasaulio, knygos iliustravimas, jos gaminimas padės 

vaikams lavinti savo loginį, erdvinį pasaulio pažinimą, formuos bendravimo įgūdžius, stiprins 

socialinę adaptaciją. Taip pat ši veikla padės atrasti naujų saviraiškos ir tobulėjimo formų, leis 

kiekvienam pasijusti reikšmingam, pilnaverčiam.  

 

 I SKYRIUS 

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

TIKSLAS - ieškoti būdų, kaip atkreipti mokinių dėmesį į knygas, jas pamėgti ir suvokti, kokia svarbi 

žmogaus gyvenime yra knyga. 

UŽDAVINIAI: 

 1.Žadinti vaikų norą domėtis knygomis. 

 2. Skatinti gebėjimą rinktis knygas ir gebėti jas aptarti, iliustruoti. 

 3. Skatinti lankytis bibliotekose. 

 4. Ugdyti mokinių kūrybiškumą. 

 5. Ugdyti gebėjimą dirbti grupėje ir savarankiškai. 

 6.  Puoselėti gimtosios kalbos ir savo tautos kultūrą. 

 

II SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIAI 

Projekte dalyvauja Vilniaus rajono mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir 1-4 klasių 

mokiniai. 

 

 

 

http://www.ltvirtove.lt/mintys.php?autorius=Fransis_Bekonas


III SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ 

Projekto iniciatorė ir vadovė – Vilniaus r. Avižienių gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja Ilona 

Kutrevičienė (tel. 867240515), koordinatorė Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos  pradinio 

ugdymo vyresnioji mokytoja Ona Blaškienė. 

Projekto ,,Knygų pasaulyje“ trukmė: pradžia 2022-12-10, pabaiga 2023-05-16. 

Įstaigos, norinčios dalyvauti projekte, užpildo dalyvio paraišką (Priedas Nr. 1) ir iki 2022-12-10 

atsiunčia ją elektroniniu paštu ikutrevic@gmail.com Laiško tema: registracija. 

 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPAI 

1 etapas. Trukmė: nuo gruodžio 10 d. iki kovo 10 d.    

Mokyklose vyksta skaitymo valandos organizavimas. Skaitomų knygų pristatymas ir aprašymas. 

 Edukacinis užsiėmimas “Kaip gimsta knyga?”,  apsilankymas bibliotekose.  

Pasirinktos knygos iliustravimas ir laiško knygai/patikusiam  knygos veikėjui rašymas.  

Užduotis Nr. 1 iki kovo 15 dienos atsiųsti elektroniniu paštu ikutrevic@gmail.com mokinių 

parašytus laiškus knygai/patikusiam knygos veikėjui.  Bus kuriama knyga. Laiško tema: laiškas 

knygai. 

Balandžio 2 dieną švenčiame tarptautinę vaikų knygos dieną. 

Savo mokykloje paminėkite tarptautinę vaikų knygų dieną.  

Siūlomos veiklos: mokykloje per vieną pertrauką dovanojami knygų skirtukus visiems, kurie ima iš 

bibliotekos knygą, visiems, kurie per pertrauką koridoriuje skaito knygą, pirmokams organizuojama 

viktorina – popietė „Džiaugiuosi, kad moku skaityti“  

Dovanokite šypsenas vieni kitiems ir skleiskite gerą nuotaiką. 

Gegužės 9 dieną švenčiame Europos diena.  Siūlomos veiklos: sukurta  pasaką, vaidinimas, eilėraštis, 

piešinys.   

 Užduotis Nr. 2: atsiųsti elektroniniu paštu ikutrevic@gmail.com  iki 2023 – 05 -10  užpildytą priedą 

Nr. 2. Laiško tema: refleksija. 

Gegužės 16 dieną  numatoma mokinių konferencija  

„Knygų pasaulyje“ ”. Mokiniai turi parengti pristatymą apie veiklas, kurias organizavo, vykdė 

projekto metu, pasidalinti savo įžvalgomis.  Įstaigoms, dalyvavusioms projekte, konferencijos 

programa bus išsiųsta iki gegužės 6  dienos. 

 

V SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

Visiems mokiniams,  dalyvavusiems projekte, bus įteikti padėkos raštai, pedagogams – pažymėjimai.  
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VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 Rengdami refleksiją, vadovaukitės Visuomenės informavimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi: 

„siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant informaciją 

draudžiama: filmuoti, fotografuoti vaiką ar daryti jo garso ir vaizdo įrašus be nors vieno iš tėvų, 

globėjų ar rūpintojų sutikimo“.  

 Užduotys bus priimamos pagal nurodytus reikalavimus ir iki nurodyto termino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIEDAS NR. 1 

Vilniaus r.  švietimo įstaigų švietimo projekto „Knygų pasaulyje“ 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas. 

Dalyvaujančių pedagogų 

vardai, pavardės, 

kvalifikacinės kategorijos 

Atsakingo asmens kontaktai (El. pašto 

adresas, telefono numeris 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Užpildytą paraišką atsiųsti elektroniniu paštu ikutrevic@gmail.com iki 2022 -12-10. Elektroninio 

laiško tema: registracija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIEDAS NR. 2 

 

Vilniaus r.  švietimo įstaigų švietimo projekto „Knygų pasaulyje“ 

REFLEKSIJA 

 

Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjimo veiklos (-ų) pobūdis, ką patyrė vaikai, įspūdžiai, 

patirtis:  

 

 


