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Programa 

KNYGVEŽIUKAS VEŽA 

Programos tikslas – skatinti vaikų skaitymą ir su skaitymu susijusius įgūdžius organizuojant 

aktyvias kūrybines veiklas. 

Programos uždaviniai: 

 organizuojant aktyvias kūrybines užduotis skatinti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžius; 

 tobulinti programą remiantis įvykusių renginių rezultatais; 

 rengti užduotis remiantis Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) 

Lietuvos skyriaus parengtu leidiniu „100 knygų vaikams ir Lietuvai“ siekiant sutelkti vaikų 

dėmesį į lietuvių literatūrą. 

Programos anotacija: naujas, nuo 2018 m įgyvendinamas bibliotekos projektas „Knygvežiukas 

veža“ yra skirtas skatinti skaitymą, šią veiklą paverčiant patrauklia, aktualia, sprendžiančia socialines 

problemas ar padedančia susidoroti su gyvenimiškais vaikams iškylančiais iššūkiais, pasitelkiant 

bendradarbiavimą ir kūrybinį mąstymą. Knygvežiukas, siekdamas padaryti skaitymą patrauklų, 

bendradarbiauja su įvairiomis kultūrinėmis organizacijomis bei institucijomis.  Pradiniame etape į 

mokyklas bei kitas švietimo įstaigas jis atkeliauja  su partneriais – Tarptautine vaikų ir jaunimo 

literatūros asociacija (IBBY) ir Šiaulių valstybinio dramos teatro aktore Monika Šaltyte. Vėliau prie 

projekto bus prijungiami ir kiti įžymūs žmonės, jie padės skatinti ir populiarinti skaitymą. 

Numatoma programos nauda: 

Knygvežiuko komandos apsilankymai turės teigiamą emocinį poveikį, sukels vaikų sąmonėje naują 

sąsają su skaitymu, knyga, biblioteka. 

Dalyvavimas pripažintų meno kūrėjų, tokių kaip Šiaulių valstybinio dramos teatro aktorė Monika 

Šaltytė, Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus nariai, 

naudojamos skaitymo medžiagos kokybė kels skaitymo prestižą ir užtikrins projekto aukštą kultūrinę 

vertę. 

Ateityje siekiama, kad Knygvežiukas taptų ilgalaike skaitymo skatinimo iniciatyva. Bus plečiamos 

geografinės Knygvežiuko išvykų ribos, nuolat bus atnaujinamas edukacinės programos turinys, 



įtraukiant įvairių sričių žinomus kultūros ir meno kūrėjus į skaitymo skatinimo veiklas ir naujus 

partnerius. 

Programos trukmė: vienas užsiėmimas – 1 val. 30 min. 

Programos tikslinė grupė: 5–8 klasių mokiniai. 

Programos dalyvių skaičius: planuojama, kad per 2018 m. dalyvaus 400 žmonių. 

Turinys ir metodai 

 

 

Užsiėmimo 

tema 

Temos aprašymas 

(keliais žodžiais) 
Naudojami metodai 

Planuojamos įgyti 

kompetencijos 

Skaitymo 

varžybos 

Remdamiesi leidiniu 

„100 knygų vaikams ir 

Lietuvai“ užsiėmimo 

dalyviai atlieka 

praktines užduotis. 

Teksto analizavimas, 

darbas grupės 

Bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

įgūdžiai, teksto 

suvokimas. 

Jaunimo 

„Forumo 

teatro“ 

spektaklis 

Vaidinamos situacijos 

iš anksčiau minėto 

leidinio. Vaikai ne tik 

stebi vaidinimą, bet į jį 

įsitraukia, keisdami 

vaidinimo tėkmę, 

analizuoja situacijas, 

diskutuoja grupei 

aktualiausias 

problemas. 

Dramos pristatymas, 

diskusija, turinio 

analizavimas. 

Mokinių kritinis požiūris 

į patyčias, emocijų ir 

jausmų valdymas, 

gebėjimas pareikšti savo 

nuomonę, 

konstruktyvaus 

bendravimo 

kompetencija. 

Išmanioji 

literatūrinė 

viktorina 

Naudojantis „Kahoot“ 

programa vaikai 

dalyvauja komandinėje 

viktorinoje ir 

atsakinėja į klausimus 

apie lietuvių literatūrą. 

Darbas su planšetėmis, 

varžybos. 

Lietuvių literatūros 

žinios, darbo su 

šiuolaikinėmis 

technologijomis įgūdžiai. 
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