
Skaitymo turinio apimtis. 1–2 klasėms 

171.7.3. Skaitymas:  

171.7.3.1. Skaitymo tikslai. Aptariama, kodėl žmonėms svarbu mokėti skaityti, kaip dažnai ir ką skaito vaikai ir suaugusieji.  

171.7.3.2. Skaitymo technika. Garsai. Raidės. Praktiškai susipažįstama su lietuvių kalbos garsais ir jų ženklais – raidėmis, aiškinamasi garso ir raidės 

ryšys. Skaitydami grožinius ir negrožinius tekstus mokiniai nuolat tobulina skaitymo įgūdžius, skaitoma balsu ir tyliai.  

171.7.3.3. Tekstų atranka. Skaitomi vertingiausi, kultūrai pažinti svarbūs klasikinės ir šiuolaikinės (lietuvių ir kitų tautų) grožinės vaikų literatūros 

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

ar savarankiškai skaityti rekomenduojami tekstai atitinka mokinių amžių, poreikius ir interesus, skatina motyvaciją skaityti.  

171.7.3.3.1. 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, informaciniai ir įvairialypės informacijos (pvz., filmas, paveikslėlių istorija, 

elektroninis tekstas, dainovaizdis, žemėlapis) tekstai.  

Programoje pateikiama tik 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. 171.7.3.3.2. Privaloma literatūra:  

Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos (pvz., iš knygos Gulbė karaliaus pati). Pasirinkti 

padavimai (atitinkamo etnografinio regiono).  

P. Mašiotas. Kai aš mažas buvau arba Pajūriais pamariais.  

V. Tamulaitis. Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai.  

K. Kasparavičius. Trumpos istorijos ar kitas pasirinktas kūrinys.  

A. Matutis. Pasirinkti eilėraščiai.  

Vytė Nemunėlis. Pasirinkti eilėraščiai. R. 

Skučaitė. Pasirinkti eilėraščiai.  

J. Degutytė. Pelėdžiuko sapnas.  

D. Bisetas. Aukštyn kojom.  

O. Proisleris. Vaiduokliukas ar kitas pasirinktas kūrinys.  

Dž. Rodaris. Pasakos telefonu arba Džipas televizoriuje.  

171.7.3.3.3. Skaitant įvairius tautosakos, grožinės literatūros kūrinius, mokomasi įžvelgti juose autorių išmonę, kalbos turtingumą ir grožį. Mokomasi 

suprasti ir skirti pasaką, dainą, mįslę, skaičiuotę, pamėgdžiojimą, eiliuotą ir neeiliuotą kūrinį. Įgyjami literatūros pažinimo pradmenys, išmokstama tikslingai 

vartoti literatūros sąvokas (kūrinys, mįslė, pasaka, eilėraštis, apsakymas, rašytojas, pavadinimas, dailininkas, iliustracija).  

Skaitant įvairius negrožinius tekstus (straipsnius, informacines žinutes, skelbimus, instrukcijas, receptus, sąrašus, gamtos objektų ir reiškinių aprašymus ir kt.), 

mokomasi šiuose tekstuose išskirti svarbiausias detales, faktus, veiksmų seką. Pratinamasi rasti reikiamą informaciją šio amžiaus vaikams skirtuose žodynuose, 

enciklopedijose, internete ir kitur.  

 


