
Skaitymo turinio apimtis. 3–4 klasėms 

171.10.3. Skaitymas:  

171.10.3.1. Skaitymo tikslai. Skaitant ir aptariant grožinius ir negrožinius tekstus, vaikų periodiką aiškinamasi, kodėl, kokiu tikslu skaitoma: pažinti, 

mokytis, patirti malonumą.  

171.10.3.2. Skaitymo technika. Toliau tobulinami skaitymo gebėjimai: mokomasi pasirinkti skaitymo būdą ir tempą, daryti pauzes, tinkamai dėti loginius 

kirčius, skaityti ir deklamuoti raiškiai.  

3.3. Tekstų atranka. Skaitomi vertingiausi, asmenybei ugdytis ir kultūrai pažinti svarbūs klasikinės ir šiuolaikinės (lietuvių ir kitų tautų) vaikų  

literatūros kūriniai ar jų ištraukos. Skaitomi mokinių suvokimo galimybes ir jų kaip skaitytojų įvairius poreikius atitinkantys negrožiniai tekstai.  

Skaitoma ir aptariama:grožinių tekstų apie 70 proc. turinio apimties (tautosakos – apie 10 proc., lietuvių klasikų kūrinių vaikams – apie 10 proc., lietuvių 

šiuolaikinių autorių kūrinių vaikams – apie 20 proc., pasaulio vaikų literatūros klasikų kūrinių – apie 20 proc., pasaulio šiuolaikinės literatūros kūrinių vaikams 

– apie 10 proc.; negrožinių tekstų apie 30 proc.: publicistiniai, dokumentiniai, informaciniai ir įvairialypės informacijos (pvz., filmas, reklama, paveikslėlių 

istorija, elektroninis tekstas, dainovaizdis, žemėlapis) tekstai.  

Programoje pateikiama privaloma literatūra. Ji suprantama kaip tekstai (ar jų ištraukos), kurie skaitomi ir aptariami pamokose. Jie sudaro tik dalį mokymosi 

medžiagos. Renkantis kitus tekstus remiamasi šiam mokinių amžiui rekomenduojamų skaityti kūrinių sąrašais.  

Privaloma literatūra:  

Pasirinktos stebuklų pasakos (pvz., iš knygos Gulbė karaliaus pati).  

Pasirinktos sakmės (pvz., iš knygos Sužeistas vėjas). A. 

Vaičiulaitis. Pasirinkta pasaka.  

J. Degutytė. Nepalik manęs. Pasirinkti eilėraščiai.  

V. Žilinskaitė. Kelionė į Tandadriką ar kitas pasirinktas kūrinys.  

K. Saja. Ei, slėpkitės!  

B. Vilimaitė. Pasirinktas apsakymas.  

M. Vainilaitis. Bruknelė.  

L. Gutauskas. Pasirinktos pasakos, pasirinkti eilėraščiai.  

S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai.  

M. Martinaitis. Pelenų antelė.  

H. K. Andersenas. Bjaurusis ančiukas.  

A. Lindgren. Emilis iš Lionebergos, Pepė Ilgakojinė. Ch. Nöstlinger. Nykštukas galvoje arba Ateina šuo! Skaitant tautosakos, grožinės literatūros kūrinius, 

mokomasi suvokti literatūrą kaip išmonę, įžvelgti jos meninio pasaulio sąlygiškumą, vertybes. Susipažįstama su tradiciniais lietuvių liaudies pasakų personažais, 

mokomasi skirti liaudies ir literatūrinę pasaką.  

Skaitant tautosakos tekstus stengiamasi priartėti prie natūralių jų gyvavimo būdų: sekamos pasakos, pasakojami padavimai, sakmės, menamos mįslės, 

žaidžiami žaidimai, dainuojamos vaikų dainos. Atkreipiamas dėmesys į poeziją, kaip savitą kalbėjimo būdą, aptariama eilėraščių nuotaikos, ritmiškumas, 

mokomasi raiškiai deklamuoti. Mokiniai patys bando eiliuoti. Mokomasi suprasti dramos kūrinio savitumą, skaitant vaidmenimis ar vaidinant dramos kūrinio 

ištrauką.  


