Vilkaviškio rajono Alvito pagrindin mokykla
Vyr. pradinio ugdymo mokytoja I. Sabeckien

Projekto tema: ,, Už knyg geriau tik knyga“
Projekto tikslas: ugdyti meil lietuviškam žodžiui, knygai, kalbai, literat!rin" skon" bei
dom jim$si knyga ir kalba.
Projekto uždaviniai:
1. Dalyvaus konkurse ,,Kuriame savo knyg$“.
2. Apklaus t velius apie knygas ir paruoš pateiktis.
3. Susitiks su vaik* rašytoju J. Lauciumi.
4. Dalyvaus viktorinoje ,,Už knyg$ geriau tik knyga“.
5. Susitiks su Alvito kaimo bibliotekininke A. Blažaitiene.
6. Surengs knygos žymekl s ir piešini* parod$ ,, Knyg* veik jai m!s* piešiniuose“.
7. Ves užklasin" skaitym$ kiekvienoje klas je ir skelbsime jo rezultatus mokyklos
laikraštyje.
8. Vaikus skaitys mokyklos ir kaimo bibliotekose ir bendradarbiaus su
bibliotekinink mis.
9. 6 projekto eig$ "trauksime kuo daugiau t v*, mokytoj*, skatinsime j* aktyvum$.
10. Dalyvausime respublikiniuose renginiuose , skirtuose skaitymo metams.
Reng jai ir gyvendintojai: pradini* klasi* (1 -4) mokiniai, mokytojos , 1- 4 klasi*
mokini* t v* komitetas.
Pagalbininkai: mokyklos bibliotekos bibliotekinink , Alvito kaimo bibliotekos
bibliotekinink .
Projekto finansavimas:
1,2,3,4 klas s mokiniai, t vai ir mokytojos. R m j* pagalba.
Metodai: pokalbiai, susitikimai bibliotekose, k!rini* inscenizacija, viktorina, pranešim*
skaitymas, medžiagos rinkimas, apipavidalinimas ir pristatymas projekto dalyviams,
skaitom* knyg* pristatymas piešiniuose, mokini* darb* ( žymekli*, savo sukurt* knyg*)
parodos, išvykos " bibliotek$, susitikimai su rašytojais, apklausos vykdymas ir anketos
rezultat* pristatymas.
Laukiamas rezultatas:
Mokiniai susidom s skaitymu, ger s skaitymo rezultatai, veikla taps "domia, o ne
nuobodžia. Skaityti skatinsime ne tik vaikus, bet ir suaugusius. Suteiksime vaikams daug
"domi* žini* apie knygas.
Projekto atlikimo laikas:
Jau antri metai "gyvendinamas Alvito pagrindin je mokykloje (projekto koordinator –
pradini* klasi* mokytoja Ingrida Sabeckien ).Projektas buvo skirtas pradini* klasi*
mokiniams, j* t veliams bei mokytojams. Tai ilgalaikis projektas.
Išsamus projekto aprašymas: Alvito pagrindin je mokykloje buvo parengtas ilgalaikis
projektas ,,Už knyg$ "domiau – tik knyga“. Š" projekt$ galvojame t sti ir kitais metais. J"
"gyvendina 1- 4 klasi* mokiniai ir j* mokytojos, bibliotekos ved ja, t vai, seneliai.

Nor tume trumpai pristatyti savo projektin veikl$ ir pasidžiaugti jos rezultatais. Dar rugs jo
m nes" pristatydamos projekt$ mokiniams, informavome, kokia "vairi veikla j* laukia ir
kokiais metodais j" "gyvendinsime. Vaikams tai pasirod "domu. Nor damos paskatinti kurti
paskelb me knyg# k$rimo konkurs . 6 mokykloje surengt$ knyg* parod$ atkeliavo
individualiai, grup se, kolektyviai, kartu su t veliais kurtos knygos. Mus stebino sukurt*
knygeli* "vairov - pirmiausiai turiniu, tematika, iliustracijomis ir knyg* dydži* bei form*
"vairove. O kiek džiaugsmo buvo vaik* akel se, kai j* k!ryba susidom jo ir vyresnieji
mokyklos mokiniai. Kelet$ knygeli* padovanojome net mokyklos bibliotekai!
Sekan'iame projekto etape patys vaikai vykd t veli# ir seneli# apklaus apie
knygas. Surinkus visus rezultatus, paruoš me pateiktis, kurias aptar me ne tik su t veliais
t v* susirinkimo metu, bet ir su vaikais. Išrinkome labiausiai skaitomas knygas, sužinojome
iš kur vaikai gauna knyg*, ar turi namuose bibliotek l ...Paruoš me pateiktis ir jas
pristat me t veliams t v* susirinkimo metu.
Toliau vaik* lauk susitikimas su rašytoju Jeronimu Lauciumi. Jis vaikams papasakojo
apie tai, kaip gimsta knygel rašytojo rankose ir koks jos kelias " skaitytojo rankas.
Rašytojas steb josi vaik* aktyvumu užduodant klausimus apie knygas ir noru "sigyti j*.
Matydamas vaik* meil knygai, net pažad jo Alvitan pakviesti Knygos teatr$.
Savo žinias, geb jim$ kurti, pasakoti, vaidinti vaikai atskleis konkurse. Eia jie keliaus po
Knyg* šal": Eil rašGi*, Pasak* , Patarli*, Kryžiažodži*, Žiniuk* stotel se kiekviena
komanda tur s "veikti tos šalies užduotis. S kmingai "veikusieji gaus po knygel . O prieš
pradedant kelion , visi apsilankys Bibliotekos ambasadoje, kur mokyklos bibliotekinink
informuos, kaip vaikai skaito knygas. Patys aktyviausieji skaitytojai gaus apdovanojimus.
Vaikai kurs žymekles knygai ir pieš mylimiausi$ knyg* veik j$. Vaik# darb# parod l
bus eksponuojama kaimo bibliotekoje. Taip pat šioje bibliotekoje vyks susitikimai su kaimo
bibliotekininke, bendri renginiai.
Kiekvienoje klas je vyksta skaitom# knyg# pristatymas , skelbiami jo rezultatai.
Kiekviena mokytoja paruoš aprašus apie ši$ veikl$. Mokyklos bibliotekinink sistemingai
informuoja apie mokini* skaitomum$ bibliotekoje .
Kiekvienoje klas je kabo projekto veiklos aprašas ir po renginio kiekviena klas "sirašo
gautus taškus už atlikt$ veikl$.
Kitais metais dalyvausime akcijoje ,,Padovanok mokyklai knyg$“. Dar daug "domi*
darb* laukia m!s*... Dar neturime knyg* karaliaus ir karalien s, dar mylimiausi* rašytoj*
gimtadieniuose nesusp ta pabuvoti, o dar ir j* t višk s neaplankytos... Žodžiu, knyga ir jos
pasaulis- neišsenkantis šaltinis, kuriuo ir norime atgaivinti savo mokinius.
Projekto vertinimas: Džiaugiam s, kad šiais mokslo metais m!s* viltys pasiteisino. Taip
pat mokiniai "gijo daugiau pasitik jimo savo j gomis, pasijuto reikšmingi bei svarb!s, "gijo
bendradarbiavimo, darbo komandoje, organizacini* "g!dži*, prad jo dažniau lankytis
bibliotekoje ir daugiau skaityti. Pavyko suaktyvinti ir kartu su vaikais dalyvauti projekte ir
j* t velius.

