
Bendras klasės knygų 
skaitymas

KAUNO SUZUKI PROGIMNAZIJA

RIMANTĖ TAMOŠIŪNIENĖ

2022-01-21



Teksto suvokimas

Tai teksto, kaip visumos :

• apmąstymas;

• nagrinėjimas;

• argumentavimas;

• detalizavimas;

• siejimas;

• vertinimas.



Su teksto suvokimu susiduriama :

• lietuvių kalbos pamokose;

• matematikos pamokose;

• pasaulio pažinimo pamokose;

• užsienio kalbos pamokose.



Skaitymo grupėje privalumai

• vaikai mato gerą bendraamžių pavyzdį;

• vyrauja noras neatsilikti nuo draugų;

• kartu patiria skaitymo malonumą;

• ugdoma bendradarbiavimo dvasia;

• daugiau galimybių patirti meninius išgyvenimus per 
literatūros kūrinį. 



Knygų parinkimo kriterijai :
• sužadinti norą skaityti;

• lavinti vaizduotę;

• formuoti skaitymo įgūdį;

• lavinti žodyną;

• suteikti tam tikrų žinių;

• padėti atpažinti ir suprasti vertybes;

• analizuojant veikėjų charakterius, poelgius, gyvenimiškas 
situacijas. 



Knygų komplektai



Knygų komplektai



Teksto supratimo klausimynai

• Jaunesnio amžiaus vaikams skirti klausimai buvo 

formuluojami taip, kad vaikai nesunkiai atsakymą rastų 

tekste. 

• Vyresnio amžiaus vaikams pateikta daugiau atvirų, 

probleminių klausimų, reikalaujančių analizuoti, 

argumentuoti, sieti, vertinti, apibendrinti. Taip pat išrinkti 

žodžiai, kurių prasmės vaikai gali nežinoti. 



Teksto supratimo klausimynai
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Naujos tradicijos atsiradimas – skaitymas
penktadienio pirmos pamokos metu

• garsus arba tylus pasirinktos knygas skaitymas; 

• gilinimasis į veikėjų charakterius;

• atsakinėjimas į klausimynų klausimus;

• parinktų žodžių reikšmių aiškinimasis naudojantis 
žodynais. 



Integracija

• Dailės pamokų metu piešiamos iliustracijos 
pasirinktai skaitomo teksto ištraukai. 

• Pasaulio pažinimo pamokose aptariamas knygose 
vaizduojamas laikotarpis

• Susipažįstama su knygos autoriumi, nagrinėjamas 
knygos sukūrimo istorinis kontekstas



Svečiuose - rašytojai

PROJEKTO METU MOKYKLOJE 
LANKĖSI :

• Selemonas Paltanavičius

• Neringa Vaitkutė

• Benas Bėrantas ir Vilija Kvieskaitė

• Kotryna Zylė

• Rebeka Una

S.PALTANAVIČIUS



Svečiuose - rašytojai

K.ZYLĖ B.BĖRANTAS IR V.KVIESKAITĖ



Suaugę – pavyzdys vaikams

Vaikai nori pažinti pasaulį, jie mėgsta naujus
vaizdinius, nuotykius. Šiniči Suzuki akcentuoja, jog
,,vaikams natūralu kopijuoti juos supančius žmones.”
Todėl suaugę turi padėti visa tai atrasti, kurdami
aplinką, kur daug knygų ir rodydami savo pavyzdį.



Dėkoju už dėmesį!


