
Labas,aš – skaitymo 
mikrobas. atsargiai – 

galiu užkrėsti 
skaitymo virusu!

Edukacinė pamoka

knygos anatomija

Tai edukacinė pamoka, kuri moksleivių žinias apie knygas kilstelės į kitą lygmenį. 
Įpratę tiesiog atsiversti knygą, šį kartą vaikai atvers visą pasaulį ir tai darys žaismingai 

kartu su profesore Filomena Knygmanyte. 

Žaisdami gydytojus vaikai susipažins su knygos kūnu, supras jos struktūrą, lankysis 
spaustuvėje, pažins knygos metriką – bibliografinius duomenis (knygos autoriai, 
aprašai ir kt.), išmoks aprašyti perskaitytas knygas. Vaikai taip pat gydys „sergančią“ 
(suplėšytą, pripaišytą) knygą ir, pritaikydami edukacinės pamokos metu įgytas 
žinias, nustatys knygos ligos diagnozę, pateiks rekomendacijas, kaip toliau rūpintis 

knyga. 

Pabaigoje Filomena Knygmanytė  – tituluota knygų gydytoja – pasirūpins, kad 
edukacinės pamokos metu visi dalyviai užsikrėstų knygų skaitymo virusu.



Edukacinės pamokos planas:

1. Edukacinės pamokos vedėjos – knygų 
gydytojos Filomenos Knygmanytės – 
prisistatymas. Trumpa įžanga į pamoką. 
Mokiniams išdalijami rinkiniai, skirti 
knygoms gydyti: 

2. Susipažinimas su knygos 
duomenimis – paciento 
kortelės:

3. Žaidimas  
„Atspėk, ką aš turiu“:

4. „Kaip gimsta knyga“:

5. Knygos gydymas:

6. Pabaiga:

Dėl papildomos informacijos kreipkitės:

Numatoma edukacinės pamokos trukmė – 40–45 minutės.
Edukacinė pamoka skirta pradinių klasių moksleiviams.
Edukacinės pamokos kaina vaikui – 6  €.
Mažiausia grupė, kurioje vykdomas pristatymas, – 24 vaikai pamokoje.
Mažiausias pamokų skaičius Kauno mieste – 2 pamokos mokykloje. 
Mažiausias pamokų skaičius kituose miestuose – 4 pamokos mokykloje.

– identifikacijos kortelė;
– pacientas – serganti knyga;
– paciento kortelė;
– vienkartinės pirštinės;

– vaikai apžiūri knygas ir išrašo paciento – knygos – kortelę, 
užpildo svarbiausius duomenis. Edukatorius pasakoja apie 
kiekvieno užrašo reikšmę rodydamas skaidres (jeigu yra 
techninės galimybės).

– žaidimo metu vaikams rodomas knygos lankas (vaikai turi atspėti, 
kas tai yra), jiems pasakojama apie knygos spausdinimo procesą;

– vaikai apžiūri savo turimas knygas ir suranda jose esančius lankus;
– vaikai daugiau sužino apie knygos anatomiją, žiūrėdami specialiai 

šiai programai sukurtą filmą.

– žiūrėdami filmą vaikai nukeliauja į spaustuvę ir stebi ten 
vykstančius procesus.

– naudodami išdalintus rinkinius vaikai „gydo“ turimas suplėšytas, 
pripaišytas knygas ir parašo receptą tolesniam gydymo (reabili-
tacijos) procesui.

–  po klasę pasklinda knygų skaitymo virusas. Vyksta diskusija, kad 
šis virusas – nepavojingas ir labai naudingas.

Vaikams dovanojami skaitymo dienoraščiai  ir 
įteikiami tituluoto knygų gydytojo diplomai.

pasiruoškitE 
gErai padirbėti!

o aš Esu šio skai-
tYmo diEnoraščio 

VEikėJas.

– pleistras;
– žirklės;
– rašiklis;
– trintukas.

prekyba@terrapublica.lt, tel. 8 679 68 595 


