
INTEGRUOTAS PROJEKTAS 

 

„KNYGOS YRA MOKYTOJAI“, 

 skirtas Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti. 

 

 

Projekto pavadinimas: „Knygos yra mokytojai“. 

 

Projekto vykdymo laikas: 2014 m. kovo–balandžio mėnesiai. 

 

Projekto dalyviai: Kartenos vidurinės mokyklos 1–7 klasių mokiniai ir mokytojai: 

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vitalija Brunalienė, technologijų mokytoja 

Kristina Pocevičienė ir bibliotekos vedėja Alvyra Bončkienė. 

 

Projekto idėja: Paminėti Tarptautinę vaikiškos knygos dieną. Akcentuoti 

susižavėjimą skaitymu, kaip prasminga malonia veikla, ir paskatinti vaikų 

susidomėjimą knygomis, kad knygos skaitymas taptų būtinybe, maloniu procesu ir 

teiktų džiaugsmą. 

 

Tikslai: 

 Paminėti Vaikų knygos dieną ir apdovanoti aktyviausius mokyklos 

bibliotekos skaitytojus;  

 Skatinti skaitymą, populairinti biblioteką; 

 Įkvėpti vaikui meilę knygai, daugiau dėmesio atkreipti į vaikų literatūrą; 

 

Projekto aprašymas: Kovo mėnesį 5 klasės mokiniai rašys rašinį apie knygą 

„Knygos yra mokytojai“. Bus atrinktos geriausių rašinių mintys ir paskelbtos 

internetiniame bibliotekos puslapyje. Technologijų būrelio mokiniai darys knygų 

skirtukus. Bus surengta skirtukų paroda-konkursas. Vyks susitikimas su vaikų knygų  

rašytoja Nijole Kepeniene. Baigiamajame renginyje bus išrenkami ir paskelbiami 

aktyviausi skaitytojai, gražiausių skirtukų ir minčių apie knygą autoriai. 

 

 

 

 



Veiklos turinys ir atsakingi asmenys 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Atsakingas asmuo 

1. Pradinių klasių mokytojos organizuoja Nijolės 

Kepenienės kūrinių skaitymą, aptarimą. Ruošiasi 

būsimam susitikimui su rašytoja. 

Rima Bitautienė, Monika 

Rimkutė 

2. Lietuvių kalbos mokytoja organizuoja 5 klasės 

mokiniams rašinio konkursą „Knygos yra 

mokytojai“. Atrenkamos prasmingiausios mintys 

ir pateikiamos internetiniame mokyklos 

bibliotekos puslapyje. 

Vitalija Brunalienė 

3. 5 klasės mokiniai dalyvauja projekte „Rašome ir 

leidžiame knygą“. 

Vitalija  Brunalienė 

4. Anketa „Renkame geriausią vaikišką knygą“. Alvyra Bončkienė 

5. Fotografijos konkursas „Besimėgaujantys 

skaitymu“. Fotografuojami skaitantys bibliotekoje 

mokiniai ir mokytojai. Nuotraukos eksponuojamos 

mokyklos fojė. 

Alvyra Bončkienė 

6. Technologijų būrelio nariai daro knygų skirtukus 

ir rengia parodą bibliotekoje.  

Kristina Pocevičienė 

7. Susitikimas su rašytoja Nijole Kepeniene. Alvyra bončkienė 

8. Organizuojamas baigiamasis renginys. Pristatoma 

Tarptautinė vaikiškos knygos diena. 

Supažindinama su jos istorija, skaitomas tradicinis 

kreipimasis į visus pasaulio vaikus. Apdovanojami 

vykusių konkursų nugalėtojai. Paskelbiami 

aktyviausi skaitytojai. 

Alvyra Bončkienė 

     

Rezultatai: 

 Bus paminėta balandžio 2-oji – Tarptautinė vaikų knygos diena. 

 Pagilintas knygos reikšmės supratimas. 

 Susipažins su rašytojos Nijolės Kepenienės kūryba. 

                                                                           Bibliotekos vedėja  Alvyra Bončkienė 


