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Projektas „Knygų skrynia“
2018-2019 m. m.
Tikslas – skatinti jo dalyvius (mokinius, jų šeimos narius, mokytojus ir visus,
dalyvaujančius renginiuose) skaityti, domėtis naujausiomis lietuvių ir užsienio
autorių knygomis, skirtomis vaikams ir paaugliams, siekti, kad būtų paminėtos
svarbios kultūros, istorijos ir literatūros datos. Renginių ir užsiėmimų tikslas –
sudaryti sąlygas skleistis mokinių saviraiškai, įtraukti į veiklą kuo daugiau
bendruomenės narių.

Projekto dalyviai

Zita Zubienė, matematikos mokytoja metodininkė,
Rasa Zulumskytė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja;
Juozas Lingys, technologijų mokytojas metodininkas.

Projekto vadovas/
koordinatorius

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Aldona Kruševičiūtė
Veikla













Pradinukams skirta mokyklėlė „Prie spingsulės“ (tekstų rašymas paukščio plunksna).
Akcija „Būk signataras“ (įtraukusis skaitymas pertraukų metu, rašymo-skaitymo mokyklėlė –
mintys apie Lietuvą).
Poezijos diena. Eilėraščių skaitymas prie žvakės arba vaikų pasirinktoje erdvėje.
Knygnešio diena (knygnešių vardų skaitymo akcija, naujosios miesto bibliotekos lankymas,
stogastulpio „Kretingos knygnešiams ir daraktoriams“ istorija.
Kalbos atgavimo, spaudos ir knygos diena (muziejaus ekspozicijos lankymas, diskusija apie kalbą
ir knygą). Susitikimas su rašytoja Rita Kairiene (miesto bibliotekoje, organizuoja projektas
„Skaitykime kartu“).
Knygų skrynios lobiai – rekomenduojamų skaityti sąrašų dovanojimas mokiniams (akcija
„Perskaičiau, skaityk ir Tu“).
Diskusija „Sudėliok Lietuvą“.
Paroda „Mano tėvelių ir mano mokykliniai metai“.
Knygų skrynia, jos pildymas ir adventinė kelionė (trumpi akcijos pristatymai, popietė).
Kalėdinių istorijų rytmečiai arba popietės.

Numatomas rezultatas, tęstinumas
Knygų skrynia – raktinis šių mokslo metų akcentas. Bus surengta akcija „Dovanokim bičiuliams
knygas“. Akcijos metu surinktos knygos bus padovanotos mokyklos bibliotekai. Numatoma vykdyti
mokinių apklausas dėl renginių, kurie jiems patiktų. Veiklos apibendrinimas bus pristatytas visuomenei
(str. spaudoje). Tęsiant projekto „Skaitykime kartu“ veiklą, numatyta sukurti ir padaryti Skaitymo medį.
Plečiant veiklą, bus siekiama mokinius supažindinti ne tik su knygomis ar jų ekranizavimu, bet ir su teatro
menu. Pagal galimybes mokiniai bus vežami į Klaipėdos dramos teatrą žiūrėti spektaklių, skirtų
mokiniams. Vėliau spektakliai bus aptariami. Į bibliotekos fondų papildymo akciją grožinėmis knygomis,
skirtomis vaikams ir paaugliams, bus siekiama įtraukti visą mokyklos bendruomenę ir akciją padaryti

tęstine, kad ji taptų mūsų mokyklos reprezentacine akcija.

Informacija apie
projektą

Mokyklos svetainė
http://www.daujotomokykla.lt/veikla/projektai-2

