MOKYKLOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 2019 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.

Uždaviniai
1.
1. Mokinių
informacinių
gebėjimų
ugdymas,
pamokos
veiksmingumo
didinimas.

Priemonės
2.
1.1. Netradicinės pamokos:
 Pamoka šeštokams "Biblioteka - tiltas į informacinę visuomenę!", (informacija apie biblioteką)
 Pamoka penktokams “Raktai į visas žinias –. informaciniai gebėjimai” (naudojimosi žodynais)



Pirmoji pažintis su kompiuteriu ir jo galimybėmis (priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių
vaikams)
Naudojimosi biblioteka pamokos mokiniams - „Rask kelią į biblioteką“ 1 kl.



„Dirbu su žodžiais ir žodynu“ 4 kl.



Interaktyvus testas „Įveik patyčias“ 4 – 7 kl.



„Kurkime geresnį internetą kartu!“ 5 – 6 kl.

 Darbeliai su spalvotu smėliu (edukacinis užsiėmimas)
 „Jei nori surasti gyvenimo kelią, ieškok jo taurių knygų puslapiuose. “ (Tumo Vaižganto metams)
2.1. Viktorina „Pažink Lietuvą“ 5 – 6 kl.
2. Skaitymo
įgūdžių lavinimas. 2.2. Viktorina „Atspėk knygą pagal užuominas“ 3 - 4 kl.
2.3. „Labas, ką skaitai?“ – tyrimas 2 – 3 kl.
2.4. Viktorina ,,Neieškok žodžio kišenėje“ 5 kl.
2.5. Viktorina ,,Draugaujame su knyga“ 5 kl.

2.6. Stendai:
„Ar žinai...“ (informacinis stendas):
 „2019 – uosius Lietuvos respublikos seimas paskelbė...“
 „Vasario 16 – oji - Valstybės atkūrimo diena “
 „Balandžio 23 oji – pasaulinė knygos diena“ (informacija apie pasaulinę knygos dieną)
 „Elena Karnauskaitė – mūsų kaimo poetė“
 „Kęstutis Kasparavičius – vaikų rašytojas, dailininkas, knygų iliustratorius“
 „Tumas Vaižgantas – kunigas, rašytojas“
2.7. Parodos:
 „Tumas Vaižgantas – jei nori surasti gyvenimo kelią, ieškok jo taurių knygų puslapiuose.“ (knygų paroda)
 „Šimtametės knygos byloja“ (senų knygų paroda)
 „K. Kasparavičiaus knygos šiek tiek paslaptingos“ (knygų paroda)
 Naujos pedagoginės literatūros reklama „Tai įdomu mokytojui“
 Mokinių darbų parodos
 Naujų knygų paroda
2.8. Literatūrinės popietės, rašytojų jubiliejams paminėti:
„ ...pirmiausia esu dailininkas, o ne rašytojas“ (Kęstučiui Kasparavičiui - 65 m.)
„Jei nori surasti gyvenimo kelią, ieškok jo taurių knygų puslapiuose.“ - Tumas Vaižgantas
„Vakaras O“
2.9. Garsiniai skaitymai:
„Mes augame su pasaka“ (priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikams, kartą per mėnesį)
„Su knyga į svečius“ – vyresnieji mokiniai skaito mažiesiems (skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai)
2.10. Dalyvavimas projektinėje veikloje:
Bendradarbiavimas vykdant projektą „Augu skaitydamas“
„Skaitau knygas su šeima“ (1 klasės mokiniai)
„Skaitau – paslapčių miestą statau“ (2 klasės mokiniai)

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

„Aitvaras neša knygas“ (3 klasės mokiniai)
„Skaitau knygas – keliauju į žvaigždes“ (4 klasės mokiniai)
Dalyvavimas tarptautiniame projekte „Spalis - tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo“. Skirtukų projektas
(tęsiamas)
Tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo“. Skirtukų projekto (2018) užbaigimas
3.1. „Kviečiame mokytis“ - informacijos apie karjeros galimybes rinkimas ir sisteminimas
4.1. Bibliotekos knygų fondo tvarkymas
4.2. Kvalifikacijos tobulinimas
4.3. MOBIS programos tvarkymas, tobulinimas
4.4. Vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymas, pirkimas, tvarkymas, priežiūra.

