MOKYKLOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 2018 M.
Tikslas: teikti mokyklos bendruomenei informacines paslaugas susijusias su ugdymo procesu, bendradarbiaujant su
mokytojais tobulinti mokinių skaitymo įgūdžius ir gebėjimus, organizuoti veiklą ugdančią mokinių kultūrines ir socialines
kompetencijas, teikti pagalbą planuojant karjerą.
UŽDAVINAI
1.
1. Mokinių informacinių
gebėjimų ugdymas, pamokos
veiksmingumo didinimas.

VEIKLA
2.
1.1. Netradicinės pamokos:
• Pamoka šeštokams „... aš esu biblioteka - užeik“ (informacija apie biblioteką)
• Pamoka penktokams “Raktai į visas žinias – informaciniai gebėjimai” (naudojimosi
žodynais)
•
•
•
•
•
•
•
•

2. Skaitymo įgūdžių lavinimas.

Pirmoji pažintis su kompiuteriu ir jo galimybėmis (priešmokyklinio ugdymo grupė
vaikams)
Naudojimosi biblioteka pamokos 1 kl. mokiniams - „Rask kelią į biblioteką“
„Dirbu su žodžiais ir žodynu“ 4 kl.
Saugus internetas
„Nešė žodį, nešė viltį...“ – (filmas knygnešio dienai paminėti)
„Lietuvai - 100“ (skirta Lietuvos šimtmečiui)
Viktorina „Knygosūkis“ (6 – 7 klaės)
Žaidimas - viktorina „Knygosūkis“ (1 klasė, priešmokyklinė ugdymo grupė)

2.1. Viktorina „Knygnešių kelias“ (knygnešio dienai paminėti)
2.2. Bibliomūšis „Pasibelsk į knygos širdį...“ (skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti)
2.3. Viktorina „Menu mįslę keturgyslę“
2.4. Akcija „Atverk duris vasarai“ (skaitome knygas per vasarą)
2.5. Parodos, stendai:
„Ar žinai...“ (informacinis stendas)
• „Velykos“
• „Su knyga prie žibalinės lempos ir nerimas dėl ateities“ (informacija apie knygnešius)

•

„Balandžio 23 oji – pasaulinė knygos diena“ (informacija apie pasaulinę knygos dieną,
skirta knygos savaitei)

•

Stendas, spaudinių paroda „Šarlio Pero pasakos gyvena tarp mūsų“ (sukanka 390 metų,
kai gimė prancūzų rašytojas, pasakų autorius Šarlis Pero (1628-1703)

•

„Piešiu Lietuvą“ – piešinių paroda vasario 16

•

Stendas „Poetė, pedagogė, Kretingos rajono Garbės pilietė Bronė Liniauskienė (95 metų
gimimo sukakčiai paminėti (1923-2017)

•

Spaudinių paroda „Graži mūsų Lietuva“ (skirta Lietuvos šimtmečiui)

•

Stendas „Kazys Binkis – dramaturgas, poetas (125 metai)(1893-1942)

•

Stendas, spaudinių paroda „Sukanka 155 metai, kai gimė pedagogas, vaikų rašytojas
Pranas Mašiotas (1863-1940)

•

Stendas, „Vincas Kudirka - Lietuvos himno autorius“ Sukanka 160 metų, kai gimė
prozininkas, poetas, Vincas Kudirka (1858-1899)

Naujos pedagoginės literatūros reklama „Tai įdomu mokytojui“
Naujų knygų paroda
Mokinių darbų parodos:
• „Mano kūrybos knyga“
• "Neužrakintų durų raktai"
• „Gaudau snaiges“
• „Povų šokis“
2.6. Literatūrinės popietės, netradicinės pamokos rašytojų jubiliejams paminėti:
Susitikimas su rašytoja N. Kepeniene – E. Simonaitytės premijos laureate
Literatūrinė valandėlė „Manyje vis dar gyvena vaikas“
2.7. Skaitymo projektų užbaigimas ir aptarimas:
„Nešk bitute po knygutę“ (1 klasės mokiniai) užbaigimas, įvertinimas
„Smurfų knygynėlis“ (2 klasės mokiniai) užbaigimas, įvertinimas

„Skaitau net jūros gelmėse“ (3 klasės mokiniai) užbaigimas, įvertinimas
„Per knygą ir skaitymą – į pažinimo šalį...“ (4 klasės mokiniai) užbaigimas, įvertinimas
2.8. Garsiniai skaitymai:
„Mes augame su pasaka“ (priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikams)
„Šarlio Pero pasakos gyvena tarp mūsų“– netradicinėje aplinkoje vyresnieji mokiniai
skaito mažiesiems (skirta prancūzų rašytojo, pasakų autorius Šarlio Pero 390 -osioms gimimo
metinėms paminėti (1628-1703)
„Drauge mano, tai ne knyga, prie jos prisiliesdamas, tu prisilieti prie žmogaus “ (skirta
rašytojo Juozo Erlicko 65 – osioms gimimo metinėms paminėti (1953 m.)
„Su knyga į svečius“ – vyresnieji mokiniai skaito mažiesiems (skirta Tarptautinei vaikų
knygos dienai)
„Pranas Mašiotas – vaikų literatūros tėvas“ (sukanka 155 metai, kai gimė Pranas Mašiotas)
„Kiškių sukilimas“ (sukanka 125 metai, kai gimė Kazys Binkis)
„Sveika balta žiemuže...“
„Trys paršiukai“
„Su knyga į svečius“ (skaito vyresniųjų klasių mokiniai)
2.9. Edukaciniai užsiėmimai:
„Kuriu pasaką“
„Laikas su knyga“ (fotografijų paroda, konkursas)
Darbeliai su spalvotu smėliu
„Kiškių sukilimas“
„Moliūgų fiesta“ (priešmokyklinio ugdymo grupė vaikais)
„Trys paršiukai“ (priešmokyklinio ugdymo grupės vaikais)
Paveikslų klijavimas iš spalvotų stikliukų (mokinių užimtumas laukiant autobuso)
2.10. Dalyvavimas projektinėje veikloje:
Bendradarbiavimas vykdant projektą „Augu skaitydamas“

• Projektas - „Smurfų knygynėlis“ (2 klasės mokiniai)
• Projektas - „Per knygą ir skaitymą – į pažinimo šalį...“ (4 klasės mokiniai)
• Projektas - „Nešk bitute po knygutę“ (1 klasės mokiniai)
• Projektas - „Skaitau net jūros gelmėse“ (3 klasės mokiniai)
• Projektas - „Skaitau – paslapčių miestą statau“ (2 klasės mokiniai)
• Projektas - „Aitvaras neša knygas“ (3 klasės mokiniai)
• Projektas - „Skaitau knygas – keliauju į žvaigždes“ (4 klasės mokiniai)
• Projektas - „Skaitau knygas su šeima“ (1 klasės mokiniai)
Dalyvavimas rajoniniame mokinių kūrybinių darbų konkurse „Mano kūrybos knyga“

3. Karjeros planavimas.
4. Bibliotekos fondų tvarkymas,
jų nuolatinė peržiūra,
komplektavimas

Dalyvavimas tarptautiniame projekte „Spalis - tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo“.
Skirtukų projektas (tęsiamas)
Projektas „Metų knygos rinkimai“ (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)
Skelbiame akciją „Lietuva skaito!“
3.1. „Kviečiame mokytis“ - informacijos apie karjeros galimybes rinkimas ir sisteminimas
4.1. Bibliotekos knygų fondo tvarkymas
Kvalifikacijos kėlimas:
• „Mokyklos bibliotekos vaidmuo ugdymo turinio kaitos kontekste“ tiesioginė transliacija
„Mokytojo TV“
• “Vaiko ir bibliotekininko santykis” – Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekoje (6 val.)
• „Kūrybiškumas bibliotekos veikloje“ - Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekoje (6 val.)
4.2. MOBIS programos tvarkymas, tobulinimas
4.3. Vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymas, pirkimas, tvarkymas, priežiūra.

