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SOCRATES. Comenius 1 - Schol partnerships 

"Reading skills improvement" ("Skaitymo įgūdžių gerinimas"), 2005-2007 

Partneriai: 

„CP NA Penyal", Cala Millor, Spain (Ispanija); 

„Canakkale Ozel Ilkogretim Okulu", Turkey (Turkija); 

"Mustafa Kemal Ilkogretim Okulu", Giresun, Turkey (Turkija); 

Klaipedos lopselis-darzelis ,,Volungele", Klaipeda, Lithuania (Lietuva); 

"Kittybrewster School", Aberdeen, United Kingdom (Jungtinė karalystė, Škotija). 

  

 
 

 

 

Užduotys ir žaidimai aktyvinantys vaiko veiklą gerinant skaitymo įgūdžius 

 

Skaitymo įgūdžių ugdymas ir ugdimasis yra vientisas procesas, integruotas į 

visą vaiko veiklą. Skaitymo natūraliai raidai yra svarbiausia ne formalus garsų, 

raidžių, skiemenų ir žodžių mokymas. Skaitymas, kaip ir kiti vaiko gebėjimai, turi 

atsirasti vaikui žaidžiant, eksperimentuojant. Skaitymą vaikas sieja su individualia 

patirtimi. Vaiko patirtis – viena iš skaitymo sąlygų. Geriausius vaiko pasiekimus 

lemia įdomus vaiko gyvenimas, įvairi praktinė veikla. Kuo turtingesnė vaiko patirtis, 

kuo dažniau jis skatinamas ją išsakyti žodžiais, išreikšti įvairiais simboliais – piešiniu, 

raide, žodžiu, mimika, pantomimika, tuo vaiko gebėjimai tampa geresni.  

 

Vaiko raidės diena 

 

Vaiko inicialai parašomi lentoje. Vaikai ieško aplinkoje daiktų, kurių 

pavadinimai prasideda tomis raidėmis. Kai suranda, pasako pedagogui. Pedagogas 

skelbia, parašo žodį lentoje, skaito, siūlo vaikams skaityti.  

Galimas kitas variantas. Pedagogas parengia vaikui lapus, kurių kiekviename po 

vieną užrašomos jo vardo didžiosios ir mažosios raidės. Vaikas nupiešia arba suradęs, 

iškirpęs klijuoja paveikslėlius daiktų, kurių pavadinimai prasideda ta raide.  
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Dėkim sakinius 

 

Nubrėžiami keturi keturkampiai atokiau vienas nuo kito. Vaikai pasiskirsto į 

keturias lygias grupes. Kiekviena grupė gauna savo spalvos žymeklius, pvz., vieni 

mėlynus, kiti raudonus ir pan.., sustoja į savo keturkampius. Galima ir pavadinti 

grupes: ,,KAS, KOKS, KĄ VEIKIA, KUR“. Pedagogas kiekvienam vaikui (kad kiti 

negirdėtų) pasako kokį nors žodį. Grupei ,,KAS“ – pvz.:namas, žvėris, autobusas, 

mėnulis ir t.t.; grupei ,,KĄ VEIKIA“  - pvz.: stovi, važiuoja, šypsosi, žiūri ir t.t., 

grupei ,,KOKS“ – pvz.: medinis, baisus, šaltas, šviesus ir t.t., grupei ,,KUR“ – pvz.: 

prie ežero, narve, žemėje, iš debesies ir t.t. 

Žaidėjai išsiskirsto. Po signalo jie turi susirinkti į keturias skirtingas vietas. 

Vienoje vietoje turi būti tik po vieną kurios nors spalvos atstovą. Žiūrima, koks 

sakinys čia susirinko. Žaidėjai iš pedagogo duotų žodžių deda sakinį, koks išeina. 

Turėtų išeiti juokingų sakinių. Žaidimą galima tęsti, vaikams susirinkus į naujas 

grupeles.  

Pabaigoje galima duoti tikruosius sakinius, kuriuos iš anksto buvo sugalvojęs 

pedagogas.  

 

Kalbos valandėlė 

 

Į ,,televizijos studiją“ už ekrano, kuri pasidaromi klasėje, susirenka 

,,kalbininkai“. Vyksta tiesioginė ,,televizijos laida“ Žiūrovai, sėdintys prie 

,,televizoriaus“, gali skambinti telefonais ir klausti įvairių kalbos dalykų. Pirmasis 

pradeda pedagogas, pvz.: ,,Prašome pasakyti, ką reiškia žodis ,,dviratis“. 

,,Kalbininkai“ atsakinėja į klausimus. Kai iškyla problema, jie skambina į Mokslų 

Akademiją (pedagogui) ir tikslinasi atsakymą. 

 

Dvi galimybės 

 

Sugalvoti du atsakymus į klausimą: 

1. Įsivaizduok, kad tu patekai į Raudonkepuraitės pasaką. Kaip tik dabar 

Raudonkepuraitė eina sau dainuodama ir rinkdama gėles senelei. O 

vilkas jau turėtų būti netoliese. Ką darysi? 

2. Įsivaizduok, atėjo žmogus pasiklausyti smuikininko koncerto. Klausėsi 

klausėsi ir užmigo. Kodėl taip galėjo atsitikti? 

3. Įsivaizduok, pieši gėlių pievą, prieina prie tavęs jaunesnysis brolis, 

norėdamas atimti pieštukus ir piešti toliau. Ką darysi? 

4. Įsivaizduok, esi audros debesis su žaibais, kurie gali kirsti, kur tu 

pageidausi. Į ką tu trenktum? 
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Kasdieniai rašymai ir skaitinėjimai 

 

Rytinės žinutės (mėnuo, diena, savaitės diena, vakar, buvusi diena, ateinanti 

diena; pavyzdžiui ,,Šiandien rugsėjo antroji diena, antradienis. Vakar buvo 

pirmadienis. Rytoj bus trečiadienis.“. 

Informacija apie orą; trumpa informacija apie pačią įdomiausią tos dienos 

veiklą ir pan.; dienos valgiaraštis, savaitės valgiaraštis, dienotvarkė, įdomių vaiko 

nutikimų, patirties užrašymas, pasakojimų skatinimas ir užrašymas, vaiko skatinimas 

užrašyti ir perskaityti, vaiko darbų pavadinimų sugalvojimas ir užrašymas, vaiko 

darbų katalogų darymas, laiškų, atvirukų, pasveikinimų, priminimų, kvietimų 

draugams, namams rašymas.  

 

Vaikų minčių lapas 

 

Dideli popieriaus lapai vaikų mintims, atsakymams į klausimus užrašyti po 

švenčių, išvykų, gamtos reiškinių, lankymosi pas gydytoją. Vaikams labai svarbu 

matyti, kaip jų mintys atrodo užrašytos. Svarbu, kad jas gali visi perskaityti. 

Klausimai gali būti įvairiausi: ,,Ar buvai vakar šventėje?“, ,,Ar valgei ledų?“ ir kt. 

 

Nuosava knygos pabaiga 

 

Pasikviečiama nedidelė grupelė vaikų klausytis pasakos. Prieš pat baigiant 

skaityti, knyga užverčiama ir paprašoma vaikų sugalvoti savo, kitokią pabaigą. Kai 

vaikai įgyja patirties, kiekvieną kartą atliekant užduotį, baigiama skaityti anksčiau, 

kad vaikai turėtų galimybę kurti vis didesnę pasakos dalį. 

 

Papasakok man savo paveikslėlį 

 

Vaikams parodomi iš žurnalų iškirpti įdomūs paveikslėliai. Išrenkami neaiškaus 

turinio, kurie gali būti suprasti pakankamai įvairiai. Paprašome vaikų įdėmiai apžūrėti 

paveikslėlį ir pasiūlome: 

 Duoti jam pavadinimą. Kaip dar galėtume jį pavadinti? Apie ką galėtų būti ši 

istorija? Kodėl taip atsitiko? Kas bus po to? 

 Papasakok savo istoriją apie šį paveikslėlį. 

Pradedančius rašyti vaikus galima padrąsinti užrašyti savo istorijas. 

 

Kas atsitiktų, jei... 

 

Paprašoma vaikų labai atidžiai išklausyti klausimo, į kurį jie turės atsakyti. 

Kas atsitktų, jei: 

 Šaldytuvai valgytų maistą? 

 Tu galėtum būti nematomas? 

 Automobiliai galėtų patys save vairuoti? 

 Žaislai būtų tikri? 

 Svajonės (sapnai) išsipildytų? 
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 Jei nebūtų gimimo dienų? 

 Jei naminiai gyvūnai eitų į mokyklą? 

Atsakymus galima užrašyti ant kortelių ir pakabinti matomoj vietoj. 

 

Įsivaizduok... 

 

Paprašome vaikų, kad jie atidžiai išklausytų trumpą istoriją. Pasiūlome jiems 

įsivaizduoti istorijos pabaigą. Štai istorijų pavyzdžiai: 

 Įsivaizduok, kad tu radai 1 mln. eurų. Ką tu nusipirktum? 

 Įsivaizduok, kad tuščiame lauke tu sutikai vaiką iš mėnulio. Ką tu 

pasakytum ar padarytum? 

 Įsivaizduok, kad tu galėtum būti kažkuo kitu. Kuo tu būtum? 

 Įsivaizduok, kad tu radai stebuklingą skraidantį kilimą. Kur skristum? 

 Įsivaizduok, kad vieną dieną tu galėtum tapti nematomas. Ką tu darytum ir 

kur eitum? 

 Įsivaizduok, kad galėtum tapti bet kokiu gyvūnu. Kokiu gyvūnu būtum? 

 

Įvairių galimybių paveikslėliai 

 

Nupiešiami ant lentos paveikslėliai. Duodame vaikams laiko pagalvoti, ką jie 

galėtų reikšti. Paprašome jų duoti bet kokį pavadinimą arba paaiškinimą: ,,Ką Jūs 

matote šiame paveikslėlyje?“ ir ,,Kas tai galėtų būti?“. Atsakymus galima 

užrašyti. 

 

 

 

 

 

      ///////////////////////////////// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rašomoji mašinėlė 

 

Vaikai ,,pasidalina“ po vieną ar kelias abėcėlės raides. Vadovas pasako kokią 

nors frazę, kurią reikia ,,atspausdinti“. Pratimas pradedamas pagal sutartą signalą. 
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Kiekviena pasakyta raidė palydima tam tikru ženklu – suplojimu, kojos treptelėjimu, 

rankos pakėlimu (gali būti vienas ar keli ženklai). Baigę ,,spausdinti“ vieną žodį, visi 

dalyviai atlieka sutartą judesį (ženklą), baigę visą frazę – tris judesius (ženklus) 

Pavyzdžiui, po kiekvienos raidės suplojama rankomis ir treptelima dešine koja, baigę 

žodį – visi suploja ir trepteli, baigę sakinį – suploja ir trepteli tris kartus.  

Galimi ir sudėtingesni variantai. Vadovas liepia grupei pirmiausiai sustoti 

poromis – grupė padalinama į dvi dalis. Kiekvienas pogrupis abėcėlę ,,pasidalina“ 

atskirai. Abiems grupėms pasakoma bendra frazė. Pagal vadovo ženklą viena iš grupių 

pradeda ,,spausdinti“. Vadovui davus atitinkamą ženklą, ,,spausdinimą“ perima kita 

grupė, po kurio laiko grupės vėl keičiamos.  

Kartais galima liepti abiems grupėms ,,spausdinti“ kartu – tekstas ir judesiai turi 

būti atliekami sinchroniškai. Nurodymus galima keisti – liepti ,,spausdinti“ abiems 

grupėms, tik pirmajai, tik antrajai, vėl abiems kartu.  

 

Pasislėpę raidės  

(užduotis raides keičiant simboliais) 

 

Tomas sugalvojo raštą, kad galėtų savo paslaptis surašyti. 

1. Iš pradžių jis sugalvojo, kaip pažymės H: ∆. Raidę I pažymėjo . Užrašė 

pirmą užšifruotą žodį: ∆.  

2. Tomui labai patiko I užšifravimas, bet H nelabai. Todėl jis sugalvojo dar 

kitokių ženklų H žymėti: Ω , ≈. Tada parašė: Ω, ≈.  

3. Tomas sugalvojo užšifruoti žodį SCHOOL. Pabandyk vietoj jo atlikti šį 

darbą. 

4. Tomas užšifravo žodį. Tada žodis atrodė taip: .Šifras:  -B,  -G.  

5. Užšifruok žodį TRAIN.  

6. Sugalvok žodį ir jį užšifruo savais ženklais. 

 

Kad užtektų žodžių! 

Pažymimas kelių metrų atstumas. Eidami tą atstumą vaikai turi sakyti tokio 

ilgumo sakinį, kad pabaigtų prie atžymos. Žodis – žingsnis. Tų pačių sakinių kartoti 

nereikia. Paskui atstumas didinamas. 

Pedagogas pateikia pavyzdžių, parodo, kaip eiti, kaip ilginti sakinį, pridedant 

naujų žodžių, pvz.: Vilkas grįžta namo. Vilkas grįžta namo į mišką. Vakare, sutemus, 

vilkas ir vilkė neskubėdami grįžta namo, į mišką. 
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1. Maišų istorijos. Ryškiai nuspalvintas pasakų maišelis užpildomas įdomiais 

daiktais. Vaikas pasirenka ir traukia iš maišelio po daiktą, o po to pasakoja 

apie jį.  

 

2. Pasakų dėžutės. Mažos pasakų dėžutės (pvz., batų dėžutės) pripildomos 

tam tikrais daiktais, kurie apibrėžia tam tikrą temą. Grupė klasėje pasirenka 

iš dėžutės tam tikrą daiktą, apie kurį toliau pasakoja istoriją. 

 

3. Akmeninės pėdelės. Nupiešiamos ant didelių popieriaus lapų, užrašomos 

istorijos. Kiekvienos pėdos padėjimas primena tam tikrą istoriją (ir taip 

istorijos kuriamos ir kartojamos pereinant viena pėda prie kitos). 

 

4. Didelis gėlių vazonas ir sėklos. Mokytojas turi dideliame popieriaus lape 

nupieštą gėlių vazoną ir ant didelių sėklas vaizduojančių lapų užrašytas 

istorijas. Sėklos dedamos į vazoną ir sakoma ten užrašyta istorija. Taip 

vaikai gali naudoti popierines sėklas ir pasakoti istoriją. 

 

5. Stebuklingas puodas. Mokytojas paima didelį popieriaus lapą, kuriame 

užrašomi siužetai, savi veikėjai, istorijos pradžios ir pabaigos. Vėliau vaikai 

pagal tai sukuria pasakojimą. 

 

6. Dialogo būdu pasekta istorija. Vaikai išraiškingai pasakoja įvairias 

situacijas, vartodamas realius veiksmus ir žodžius. 
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Kiekvieną mėnesį bet kuris iš moksleivių pasirenka po knygą, kurios prieš tai 

nebuvo skaitęs. Visą laiką prižiūrima, kad kiekvienas skaitytų knygą ir 

užrašoma kiek kas perskaitė knygos. Vėliau moksleivių valandėlėje dalinasi 

mintimis apie knygą.  

1. Skaitymo valanda toliau vyksta mokykloje, stebint ir dalyvaujant mokytojams.  

 

2. Sudaromas sąrašas, kuriame yra užrašoma kada vyksta skaitymo užsiėmimai. 

Jie vyksta tarp 16:15ir 16:30 val. tris dienas savaitėje.  

 

3. Kiekvienoje klasėje vienam iš mokinių  duodamas ženkliukas, kur manoma 

kad jis geriausiai paruošė įvertinimo anketą, kurioje aiškiai matytųsi kaip 

padidinti mokinių motyvaciją skaitymui.  

 

4. Metų gale, vienam ir pačiam geriausiam ženkliukų laimėtojui yra įteikiamas 

apdovanojimas.  

 

5. Skaitymo ir jam pasiruošimo veikla jau yra ruošiama žemesnėse klasėse. 

 

6. Moksleiviai rekomenduoja perskaityti knygas, kurias pristatė prieš tai savo 

klasėse.  

 

7. Kviečiami dalyvauti ir tėveliai, kad padėtų ugdyti skaitymo įgūdžius. Tėvai 

mano, kad jie taip pat gali prisidėti ir būti kaip pavyzdys gerinant skaitymo 

įgūdžius.  

 

8. Yra ruošiama pasakojimų klausymo veikla. Pasakojimas yra pertraukiamas 

pačioje netikėčiausioje ir įdomiausioje vietoje. O vėliau kitas moksleivis 

pabaigia šį pasakojimą.  

 

9. Kiekvieną mėnesį kiekvienoje klasėje yra paskelbiami moksleivių vardai ir 

knygų skaičius, kurias jie perskaitė. Vėliau yra išrenkamas mėnesio 

moksleivis. 

 

10. Skaitymo veiklai ruošiamasi iš anksto, prieš tai pasiruošus turinį, išsikėlus 

pagrindines idėjas ir kylančius klausimus. Kaip pagalba yra naudojama tam 

tikros užrašytos tezės.  
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11. Moksleiviai, kurie bibliotekoje pasiėmė ir perskaitė daugiausia knygų, yra 

paskelbiami visoje mokykloje. 

 

12. Yra ruošiama veikla, susijusi su teatru. Per tam tikrus įvykius, paaiškinimus ir 

diskusijas, pagal tam tikrą tekstą yra sukuriamas gyvas spektaklis. Jį sukuria 

patys vaikai. 

 

 

 

 

 

1001 NAKTIES ŠVENTĖ 

Toliau tęsiasi pasakų sekimo sesija, kurioje pradedamas sekti pasakojimas, tačiau 

jis yra neužbaigiamas. Sekančią dieną pasakojimas pratęsiamas ir jau 

užbaigiamas. Ir vėl pradedamas kurti naujas pasakojimas, tačiau vėl 

neužbaigiamas, sustojant įdomiausiu ir labiausiai jaudinančiu momentu. 

Pasakojimas parenkamas  ir pasakojamas pagal arabišką didžiosios pasakų autorės 

Šachirazados stilių. Pasak legendų, ji 1001 naktį sultonui sekė pasakas, todėl ir 

arabiškos naktys pavadintos „1001 Naktis“.  

 

PASAKŲ RATAS 

Vienas asmuo pradeda sekti pasaką ir po kelių sakinių sustoja. Kitas asmuo 

pratęsia pasaką ir po kiek laiko vėl sustoja. Taip sekama pasaka, kol nutariama 

užbaigti. Pasaka turi prasidėti su iš anksto sugalvotu pavadinimu. Pasaka bandoma 

įrašyti į audio aparatūrą, kad vėliau būtų galima perklausyti. 

 

PAVEIKSLAS, VERTAS 1000 ŽODŽIŲ 

Parenkamas klasikinis paveikslas. Žiūrėdami į paveikslą, klasė sukuria pirmuosius 

kelis sakinius, prieš tai padiskutavę grupelėmis ir suradę bendrą sprendimą. Vėliau 

sukurta pastraipa yra persiunčiama kitai klasei ir toliau kitos klasės mokiniai kuria 

ir prideda sekančius sakinius. Taip procesas kartojamas, įtraukiant kuo daugiau 

klasių, kol galiausiai yra užbaigiamas. Visos klasės susirenka paklausyti bendro 

sukurto pasakojimo ir įvertinti kiek kas įdėjo pastangų. 

 

VIETINIAI ISTORIKAI  
Moksleiviai renka iš vyresnių žmonių pasakojimus apie savo miestą. Moksleiviai 

aiškinasi ir atranda iš kur kilę gatvių pavadinimai. Jie ieško įdomių žmonių ir 

pasakojimų, kurių vardais pavadintos gatvės. Taip pat žiūri, ar nėra kokių nors 

įdomių vietų, apie kurias pasakojo žmonės. Ar nesivaidena kas nors tuose senuose 

namuose? Moksleiviai atranda kada ir kas atrado tą miestą. Taip pat lankomi  

vietiniai žmonės, apžiūrint kartu jų turima fotografijas.   

 


