
 
Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

  

Projektas „Sulėkime skaityti į gūžtas“ 

Projekto tikslas – patraukliais renginiais, žaidimais ir edukacija ugdyti girdinčiųjų, silpnai 

girdinčiųjų ir kurčiųjų vaikų skaitymo įgūdžius, didinti skaitymo motyvaciją ir tarpusavio 

bendravimą. 

 

Terminas: 2017 m. kovo – gruodžio mėn. 

 

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija, leidyklos: UAB „Presa“, UAB „Nieko rimto, UAB „Lututė“. 

 

Projekto partneriai: Klaipėdos Litorinos mokykla, Klaipėdos pedagogų, švietimo ir kultūros 

centras, Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras. 

 

Trumpas projekto pristatymas: organizuosime vasaros skaitymo programą, kurios tikslas – skatinti 

vaikus perskaityti kuo daugiau lietuvių autorių knygų vasaros metu – tiek tradicinių, tiek 

elektroninių, taip gerinant skaitymo ir skaitmeninių technologijų naudojimosi įgūdžius bei gerinant 

pasirengimą naujiems mokslo metams. Šios programos įgyvendinimo metu skatinsime vaikus burtis 

į mažus knygų skaitymo klubus – gūžtas, kurios įsikurs dešimtyje Klaipėdos miesto bibliotekų ir 

Litorinos mokykloje. Girdinčiųjų, silpnai girdinčiųjų ir kurčiųjų vaikų tarpusavio bendravimui 

skatinti gūžtos bursis į edukacinius užsiėmimus, gestų kalbos pamokėles, bus rengiamos 

varžytuvės. Taip siekiama vaikus sudominti ir skaitymą pateikti ne nuobodžiai, o inovatyviai. 

Motyvuojant vaikus skaityti kokybiškus ir vertingo turinio kūrinius, organizuosime susitikimus su 

lietuviškų knygų autoriais. 

 

Vaikų vasaros skaitymo programa „Sulėkime skaityti į gūžtas“ 

2017 

2017 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d. vykusioje vaikų vasaros skaitymo 

programoje „Sulėkime skaityti į gūžtas“ dalyvavo 597 moksleiviai (1 – 7 

klasių). Šių metų programa skatino pažinti lietuvių autorių knygas bei jų 

personažus ir buvo pateikta rekomenduojamų knygų sąrašas. 

 

O kad būtų įdomiau ir linksmiau, kvietėme burtis į mažus skaitymo klubus – 

gūžtas. Klaipėdoje laukė net 11 gūžtų: dešimt - bibliotekose, o viena 

ypatinga, Žuviukų gūžta – Litorinos mokykloje, kurioje mokosi kurtieji ir 

mažai girdintys vaikai.  

 

GŪŽTOS: 

 Gerviukų gūžta – Pempininkų filiale (Taikos pr. 79/81A); 

 Ruoniukų gūžta – „Ruoniuko“ filiale (Kalnupės g. 13); 

 Meškiukų gūžta – Miško filiale (Kretingos g. 61); 

 Lapiukų gūžta – Vaikų skyriuje (Danės g. 7); 
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 Gandriukų gūžta – Melnragės filiale (Molo/Audros g. 60/15); 

 Peliukų gūžta – „Kauno atžalyno“ filiale (Kauno g. 49); 

 Šuniukų gūžta – Šiaulių filiale (Šiaulių g. 3); 

 Kačiukų gūžta – „Karlskronos“ filiale (Laukininkų g. 50); 

 Pelėdžiukų gūžta – „Pelėdžiuko“ filiale (Tilžės g. 11); 

 Kiškiukų gūžta – Girulių filiale (Giruliai, Šlaito g. 10A); 

 Žuviukų gūžta – Litorinos mokykloje (partneriai). 

 

Tapę gūžtos nariu, gavo po ženkliuką su gūžtos paveiksliuku, registracijos lapą, kartu su draugais 

skaitė mėgstamas knygas, sprendė kryžiažodžius, kiekvieną mėnesį dalyvavo gūžtų varžytuvėse, 

Litorinos pamokėlėse ir rinko lipdukus. 

 

LIPDUKAI:  

 Pėdutė - už bibliotekoje pasirinktą ir perskaitytą knygą (ruda pėdutė – už lietuvių autorių knygą, 

balta – užsienio autorius); 

 Žvėrelių gūžta: 

už kūrybą – sukurtą iliustraciją perskaitytai knygai, galvosūkį, kryžiažodį ar kt.; 

už išspręstus kryžiažodžius; 

už dalyvavimą varžytuvėse. 

 Saulutė – už draugo pakvietimą dalyvauti programoje. 
 

Aktyviausi dalyvaudami mėnesio varžytuvėse turėjo galimybę laimėti įvairių prizų: pramogą „Kar 

Kar“ laipynių parke; žurnaliukus „Naminukas“ ir „Laimiukas“. 
 

Programos metu: perskaityta 1479 lietuvių autorių knygų; 3772 užsienio autorių knygų; sukurta 

kūrybinių darbelių 219; išspręsta kryžiažodžių 626; dalyvavo varžytuvėse 148; prisijungusių draugų 

82.  
 

Spalio 18 d. Vaikų skyriuje (Danės g. 7) vyko vasaros skaitymo programos „Sulėkime skaityti į 

gūžtas“ baigiamasis renginys. Svečiavosi vaikų rašytoja Danguolė Kandrotienė. 

 

file:///C:/Users/Darbui/Desktop/Darbinis/Projektų_aprašymai/2017/Vasaros%20skaitiniams/VARŽYTUVIŲ%20LAIMĖTOJAI.pdf

