
PROJEKTINĖS VEIKLOS ĮTAKA 5-8 
KLASIŲ MOKSLEIVIŲ MOKYMOSI 
MOTYVACIJAI

Lietuvių kalbos ir 
literatūros metodinės 

grupės projektų 
apžvalga

R. Lazaravičienė



Projektas „Šimtas žodžių Lietuvai“, skirtas 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui

• Tęstinis projektas 2017-2018 m.

• Projekto dalyviai: 8 kl. - I kl. gimnazistai

• Projekto vadovės: lietuvių kalbos mokytojos Nelda Aušrelė Adomaitytė ir Roma 
Rusteikienė

• Projekto tikslas: ugdyti mokinių kultūrinę, tautinę ir pilietinę brandą, atskleidžiant 
Lietuvos kultūrines vertybes



Projekto uždaviniai:
• Rinkti ir sisteminti medžiagą apie lietuvių kalbos raidą

• Susipažinti su žymiausiais lietuvių kalbos tyrėjais

• Ieškoti lietuvių rašytojų tekstų apie kalbą, išrinkti tinkamiausius

• Dirbti su Dabartinės lietuvių kalbos žodynu, atrandant 100 žodžių, susietų su Lietuva, 
domėtis jų reikšmėmis

• Ieškoti tautinių simbolių, kuriuos perkelti į karpinius



Projekto rezultatas
• Stendas „Šimtas žodžių Lietuvai“ pirmame gimnazijos aukšte

Dalyviai:

• pagilino lietuvių kalbos žinias, atskleidė kultūrines vertybes,

• pagilino darbo su IT įgūdžius,

• įgijo bendravimo ir bendradarbiavimo patirties,

• ugdėsi bendrąsias kompetencijas,

• susipažino su tautiniais simboliais mene
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1. Aptariamos knygos, parenkami personažai.
2. Skaitytojams siūloma persikūnyti į knygos personažą.
3. Reikia pasirinkti (iš siūlomų) veikėją, apsirengti taip, kaip, jų įsivaizdavimu, 

jis turėtų atrodyti ir nusifotografuoti namų aplinkoje,
4. Apgalvoti: 
∙ Kokį epizodą nori pavaizduoti?
∙ Kokią nuotaiką perteikti?

• Ką nuotrauka pasakos žiūrovui?
1. Fotografas parenka personažams nuotraukos foną, nes knygos personažas 

mūsų namų aplinkoje jaustųsi nejaukiai.
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PROJEKTAS

GEOGRAFINIS – LITERATŪRINIS 
MARŠRUTAS
Tikslas ir uždaviniai:
Naudodamiesi vaizdine medžiaga, žemėlapiu, literatūros vadovėliu, 
dirbdami grupėse, moksleiviai gebės sukurti ir pažymėti žemėlapyje 
maršrutą bei 8 sakiniais (vartodami 8 epitetus) kūrybiškai jį aprašys, 
panaudos 3-5 geografinius objektus.

Lietuvių k. mokytoja
metodininkė 

Vida Saikienė
Geografijos vyr. mokytoja Lina 

Melionienė



TAI ŽODIS, KILĘS IŠ DVIEJŲ PRANCŪZŲ KALBOS ŽODŽIŲ.
IŠ ŽODŽIO „MARCHE“ (MARŠE) – REIŠKIANČIO ĖJIMĄ, IR ŽODŽIO 
„ROUTE“ (RUT) – REIŠKIANČIO KELIĄ.

Maršrutų gali būti įvairių:
• KELIONĖS,

• GYVENIMO,

• KULTŪROS,

• SVAJONIŲ.

Taigi, šis žodis gali įgauti ne tik tiesioginių, bet ir perkeltinių reikšmių.



Po šiaurės Lietuvą



Nuo Klaipėdos iki Vilniaus



            

Po Aukštaitiją



Skaitymo skatinimo projektas 
5-7 klasėse
R. Lazaravičienė



• Projekto aktualumą lemia tai, jog 
skaitymui visuomenei trūksta 
laiko, jis užima vis mažesnę jos 
laisvalaikio dalį, dažnai pakeičia 
mažiau pastangų 
reikalaujančiomis laisvalaikio 
praleidimo formomis. 

• Tiek išsivysčiusios, tiek 
besivystančios valstybės stengiasi 
skatinti skaitymą: vykdomi vaikų ir 
suaugusiųjų skaitymo skatinimo 
projektai, UNESCO iniciatyva 
švenčiamos Pasaulinė knygos 
diena ir Tarptautinė raštingumo 
diena. 



Mokslininkai 
vieningai sutaria, 
kad yra tik vienas 
būdas užkrėsti 
vaikus skaitymo 
įpročiu: vaikas turi 
matyti savo tėvus 
skaitančius ir net 
nesvarbu, kokią 
literatūrą.



• Sprendimas
• Sėkmingiausias būdas įtraukti mokinius į aktyvų veiksmą 

yra projektas. 
• Trečius metus su dviem 7 klasėmis ir antrus su 6 klase 

rengiame integruotus užklasinio skaitymo projektus.
• Septintokai šį, gruodžio, mėnesį pristatys 24, o šeštokai 

14-tą knygą.





Skaitytojų užrašai 
segtuvuose:

„Augu ir tobulėju“, 
„Knygų klubas“, 

„Stebuklingas knygų 
pasaulis“...







• Rezultatas?..
• Tiesa yra žiauri ir paradoksali – literatūra kalba ne kiekvienam, o tik tiems, 

kurie to nori, ir kurie gali, yra pasirengę suprasti. Be sąmoningų pastangų 
negali užaugti Skaitytojas, - teigia literatūrologė, vaikų literatūros 
tyrinėtoja prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė.

• Bent didžiąją dalį knygų perskaitė visi mokiniai. Aprašė, piešė, bent trumpai 
kalbėjo visi mokiniai. 

• Iliuzijų, kad toliau grožinę literatūrą skaitys visi mokiniai, neturiu... Nors... 
artėja...  




