
Bibliotekos skaitykloje vykę renginiai: 

2021 m. balandžio mėn. vyko nuotoliniu būdu renginys (bendradarbiaujant su lietuvių kalbos 

mokytoja Lida Vareikiene) „Susipažinkime su Vabalninko krašto rašytojais“ 6, IIG, IIIG kl. 

mokiniams (kiekvienai klasei atskirai), kurio metu bibliotekos vedėja pristatė Vabalninko krašto 

rašytojus, jų biografiją ir kūrybą, siekiant skatinti mokinių norą domėtis Vabalninko krašto rašytojais, 

ugdyti mokinių kūrybiškumą ir pagarbą savo kraštui. Po to mokiniai atliko kūrybiškas užduotis. 

2021 m. balandžio mėn. vyko nuotoliniu būdu renginys (bendradarbiaujant su lietuvių kalbos 

mokytoja Lida Vareikiene) renginys „Išdrįsk sukurti šiuolaikinės tautosakos pavyzdžių” (priežodžių, 

posakių, mįslių ar pasakų nauja versija 6, IIG, IIIG kl. mokiniams (kiekvienai klasei atskirai), kurio 

metu bibliotekos vedėja pristatė įvairių šiuolaikinių tautosakos pavyzdžių: priežodžių, posakių, mįslių 

ir pasakų bei papasakojo, kaip jie buvo sukurti. Po to mokiniai patys pabandė sukurti šiuolaikinės 

tautosakos pavyzdžių.  

2021 m. gegužės mėn. vyko informacinis renginys ”Ateik į knygų pasaulį” 1 klasės mokiniams, 

bendradarbiaujant su pradinių klasių mokytoja Sigute Vinciūniene, kurio metu bibliotekos vedėja 

pristatė bibliotekoje ir jos skaitykloje galiojančias taisykles, supažindino su knygų išdavimo-

grąžinimo procedūra, pakalbėjo apie knygos reikšmę, atskleidė, kodėl svarbu skaityti, ką reikėtų 

skaityti, kaip skaityti, kaip pasirinkti knygas bei pakvietė 1 klasės mokinius tapti nuolatiniais 

skaitytojais. 1 klasės mokiniai mielai užsipildė savo skaitytojo formuliarą, prisirinko knygučių ir taip 

sėkmingai įžengė į knygų karalystės lobynus semtis išminties.  

2021 m. gegužės mėn. vyko renginys “Apie ką kalba Bitės Vilimaitės personažai?”, bendradarbiaujant 

su lietuvių kalbos mokytoja Lida Vareikienė, 6 klasės mokiniams, kurio metu bibliotekos vedėja 

pristatė Bitės Vilimaitės personažus ir jų ypatumus. Po to mokiniai atliko kūrybiškas užduotis. 

2021 m. spalio mėn. vyko renginys „Koks tavo mėgstamiausias pasakos herojus?“, bendradarbiaujant 

su pradinių klasių mokytojomis Sigute Vinciūniene ir Janina Žukauskiene, 1-4 kl. mokiniams, kurio 

metu mokiniai klausėsi pasakų, išsirinko patraukliausius ir mėgstamiausius pasakų herojus ir juos 

kūrybiškai pavaizdavo. 

 

Bibliotekos skaitykloje vykę edukaciniai užsiėmimai: 

2021 m. gegužės mėn. vyko nuotoliniu būdu edukacinis užsiėmimas “Mėgstamiausios knygos 

herojus?”, bendradarbiaujant su lietuvių kalbos mokytoja Lida Vareikienė, 6 klasės mokiniams, kurio 

metu bibliotekos vedėja pristatė populiariausius personažus ir jų ypatumus. Po to mokiniai atliko 

kūrybiškas užduotis, aprašydami pasirinktą knygos herojų ir kuo jis juos sužavėjo. 

2021 m. gegužės mėn. vyko edukacinis užsiėmimas (pamoka) „Pagydyk sužeistą knygą“ 1 klasės 

mokiniams, kurio metu bibliotekos vedėja pristatė, kaip reikėtų saugoti ir branginti knygas, o joms 

įplyšus, būtina jas suklijuoti. Po to patys mokiniai „gydė“ knygas, - klijavo jas, tvarkė, mokėsi jas 

„aprengti“ ir tausoti. 

2021 m. gegužės mėn. vyko edukacinis užsiėmimas (pamoka) „Pagydyk „sužeistą“ knygą“ 2 klasės 

mokiniams, kurio metu bibliotekos vedėja pristatė, kaip reikėtų klijuoti, atnaujinti, pagražinti 

susidėvėjusią, bet aktualią knygą. Po to patys mokiniai kūrė savo knygų viršelius, „gydė“ knygas,  

klijavo, atnaujino jas, mokėsi jas „aprengti“ ir tausoti. 



2021 m. gegužės mėn. vyko edukacinis užsiėmimas „Kai mane tepa, aš liūdžiu“ 3 klasės mokiniams, 

kurio metu bibliotekos vedėja pristatė, kaip reikia pasirinkti klijus, lapus knygų klijavimui, tinkamus 

būdus joms įplyšus suklijuoti. Po to patys mokiniai  klijavo jas, lipdė lipdukus, kūrė skirtukus, kad 

neužlankstytų knygelių kampelių, mokėsi jas „aprengti“ ir tausoti. 

2021 m. gegužės mėn. vyko edukacinis užsiėmimas „Aš – knyga, tausok mane“ 4 klasės mokiniams, 

kurio metu bibliotekos vedėja pristatė priemones, klijus, teptukus, kaip dailiai suklijuoti knygos 

įplyšimus. kaip reikėtų saugoti ir branginti knygas, o joms įplyšus, būtina jas suklijuoti.  

2021 m. spalio mėn. vyko edukacinis užsiėmimas (pamoka) apie V. Mačernio biografiją ir kūrybą 7 

klasės mokiniams, bendradarbiaujant su lietuvių kalbos mokytoja Lida Vareikienė, kurio metu 

bibliotekos vedėja pristatė V. Mačernio biografiją ir kūrybą. Po to mokiniai atliko kūrybiškas 

užduotis, įtvirtindami gautas žinias. 

2021 m. spalio mėn. vyko edukacinis užsiėmimas (pamoka) apie V. Mykolaitį-Putiną ir kt. kūrybą, 

atskleidžiant simbolizmą, bendradarbiaujant su lietuvių kalbos mokytoja Lida Vareikienė, kurio metu 

bibliotekos vedėja pristatė V. Mykolaitį-Putiną ir kt. kūrybą, atskleidė simbolizmo sąvoką, esmę ir 

reikšmę IV G klasės mokiniams. Po to mokiniai atliko kūrybiškas užduotis, įtvirtindami gautas žinias: 

ieškodami simbolių gautuose kūriniuose ir juos aprašydami. 

2021 m. lapkričio  mėn. vyko edukacinis užsiėmimas 2 klasės mokiniams “Meistrauju, žaidžiu, 

išbandau.“. Bibliotekos vedėja paaiškino knygelės reikšmingumą, supažindino su taisyklėmis, kaip 

jas išsaugoti gražias, tvarkingas, mokė gražiai suklijuoti knygos įplyšimus. Po to mokiniai patys 

klijavo knygas. 

2021 m. lapkričio  mėn. vyko edukacinis  užsiėmimas 3 klasės mokiniams “Kerpu, klijuoju ir 

apipavidalinu“. Bibliotekos vedėja paaiškino knygelės sandarą, kaip ieškoti informacijos,  

supažindino su paieškos galimybėmis kompiuteriu, mokė pasidaryti pintą skirtuką, kad neužlankstyti 

knygos lapų. Be to, bibliotekos vedėja paaiškino, kaip išsaugoti knygas neprirašytas, nesuteptas 

rašalu, kaip jas puoselėti, mokė gražiai suklijuoti knygos įplyšimus. Po to mokiniai patys klijavo 

knygas. 

2021 m. lapkričio  mėn. vyko edukacinis  užsiėmimas 4 klasės mokiniams “Knygelių gydymas“. 

Bibliotekos vedėja paaiškino knygelės reikšmingumą, supažindino su naudojimosi  taisyklėmis, 

skatino neteplioti knygelių, bet saugoti jas, aiškino, kaip jas puoselėti ir mokė, kaip gražiai suklijuoti 

knygos įplyšimus. Po to mokiniai patys klijavo knygas. 

2021 m. lapkričio  mėn. vyko edukacinis  užsiėmimas 3 klasės mokiniams „Pažink ir suprask“. 

Bibliotekos vedėja papasakojo apie vaikų rašytojus, pristatė jų meniškiausius kūrinius vaikams. 

Mokiniai susipažino su vaikų rašytojais, atliko kūrybines užduotis, išsirinko norimas skaityti 

knygutes. 

2021 m. lapkričio  mėn. vyko edukacinis užsiėmimas 4 klasės mokiniams „Rask ir suprask“. 

Bibliotekos vedėja papasakojo apie vaikų rašytojus, pristatė jų populiariausius kūrinius vaikams. 

Mokiniai susipažino su vaikų rašytojais, atliko kūrybines užduotis, išsirinko norimas skaityti 

knygeles. 

2021 m. gruodžio mėn. vyko edukacinis  užsiėmimas 2 klasės mokiniams “Laiškas Kalėdų Seneliui“. 

Bibliotekos vedėja papasakojo apie artėjančias šv. Kalėdas, apie Kalėdų Senelį, jo kilmę, kelionės 

būdus ir vietas, kuriose mėgsta lankytis. Dalyvaujantys mokiniai rašė savo laiškus Kalėdų Seneliui 

kūrybiškai. 



2021 m. gruodžio mėn. vyko edukacinis užsiėmimas 3 klasės mokiniams “ Kalėdų Seneliui aš rašau“. 

Bibliotekos vedėja papasakojo apie artėjančių Kūčių tradicijas, apie šv. Kalėdas, apie Kalėdų Senelį, 

jo keliones. Dalyvaujantys mokiniai rašė savo laiškus Kalėdų Seneliui kūrybiškai. 

2021 m. gruodžio  mėn. edukacinis užsiėmimas „Mėgstamiausias pasakos herojus“. Bibliotekos 

vedėja pristatė populiariausių pasakų knygeles, o dalyvaujantys 1-4 klasės mokiniai atliko kūrybinį 

darbą „Mano mėgstamiausias pasakos herojus“. Mokinių darbuose atsiskleidžia kūrybiškumas, 

originalumas, inovatyvumas, informatyvumas. 

2021 m. gruodžio mėn. vyko edukacinis užsiėmimas 1-4 klasės mokiniams apie V. Disnėjaus  

personažus. Bibliotekos vedėja pristatė V. Disnėjaus personažus. Mokiniai atliko kūrybines užduotis. 

2021 m. gruodžio mėn. vyko edukacinis užsiėmimas 1-4 klasės mokiniams “Pasakų herojus- Liūtas 

karalius“. Bibliotekos vedėja pristatė pasakų herojų – Liūtą karalių. Mokiniai gamino dėžutes pasakų 

herojui – Liūtui karaliui. 

 

 

 

 

 

 

 

 


