
Moksleivių skaitymo 
tendencijos 1-4 klasėse

 Šančių mokyklos 
bibliotekininkė

Ingrida Jatkauskienė



Apklausoje apie skaitymą dalyvavo
64 moksleiviai:



Dalyvavimas pagal klases:
 1 klasės

 2 klasė

Klasė Kiekis Santykis
1a 13 20,3%
1b 12 18,8%

Klasė Kiekis Santykis

2a 13 20,3%



Dalyvavimas pagal klases:
 3 klasė

 4 klasė

Klasė Kiekis Santykis 
3a 5 7,8%

Klasė Kiekis Santykis 
4a 19 29,7%



Mergaičių ir berniukų dalyvavimas apklausoje:

Kiekis Santykis 

Mergaitės 29 45,3%

Berniukai 35 54,7%



Ar mėgsta skaityti knygas?
 Mėgsta skaityti 18,8% apklaustųjų; 

 Kartais padraugauja su knyga 51,6%; 

 Nelabai mėgsta skaityti 20,3%;

 Niekada neskaito 9,4% mokinių.



Ar skaito tik mokytojos liepiami 
 Mokytojos liepiami skaito 56,2%;

 Kartais skaito 32,8%;

 Nelabai skaito 7,8%;

 Niekada neskaito 3,1% apklaustųjų.



Ar tėveliai skatina skaityti?
 Džiugu, kad net 76,6% moksleivių tėvelių skatina vaikus skaityti;

 Kartais pataria skaityti knygas 21,9% tėvų;

 Nelabai skatina skaityti 0%;

 Niekada neskatina skaityti 1% tėvų.



Ar prašo moksleiviai tėvų, kad nupirktų įdomią knygą?

 23,4% moksleivių dažnai prašo tėvų, kad nupirktų jiems patikusią knygą;

 Kartais paprašo 34,4% moksleivių;

 Nelabai nori prašyti, kad nupirktų knygą 25,0%;

 Niekada neprašo – 15,6% apklaustųjų;

 1,6% (1 moksleivis) neatsakė į klausimą.



Ar moksleiviai ima skaityti knygas iš mokyklos bibliotekos?

 Dažnai ima knygas iš bibliotekos 64,1% moksleivių;

• Kartais ima knygas 35,9% moksleivių;

• Nelabai lankosi bibliotekoje – 17,2%;

• Niekada nesilanko mokyklos bibliotekoje 32,8% moksleivių.



Ar moksleiviai lankosi miesto bibliotekose?

 Miesto biblioteka naudojasi 45,3% moksleivių;

 Kartais jas aplanko 9,4% apklaustųjų;

 Nelabai mėgsta lankytis bibliotekose 7,8% moksleivių;

 Niekada nesilanko miesto bibliotekose – 37,5% moksleivių..



Ar tėveliai skaito knygas?
     Ar vaikas pamils knygą ir  norės skaityti, labai priklauso nuo to, ar skaito jų tėveliai.

 32,8% moksleivių tėveliai dažnai skaito knygas;

 51,6% atsakė, kad tėveliai skaito kartais;

 14,1% tėvų neskaito knygų;

 Niekada neskaito – 1% apklaustųjų moksleivių tėvų;



Ar skaitė tėveliai pasakas, kai jie buvo maži?

         Labai svarbu, kad augant vaikui, tėvai skaitytų jiems knygeles.

 Net 71,9% moksleivių gali tuo pasidžiaugti;

 Kartais skaitė jiems knygas 26,6% tėvų;

 Nelabai mėgo vaikams skaityti 1,6% tėvų;

 Niekada neskaitė vaikams knygelių 0% apklaustųjų tėvelių.

            



Moksleivių įdomiausios perskaitytos knygos:
Populiariausios knygos tarp moksleivių:

1. Įvairios pasakos;

2. Kakė Makė, Lina Žutautė;

3. Istorijos apie gyvūnėlius, Holly Webb; 

4. Prietrankos dienoraštis, R. Rachel Renée;

5. Pepė Ilgakojinė, Astrida Lindgren

         Kai kurie moksleiviai nemoka 

dar gerai skaityti, tad negalėjo 

įvardinti ir įdomiausių knygelių, 

tačiau bibliotekoje jie lanko ir varto 

įvairias knygutes.



Moksleivių skaitomumas
 1a – 1 skaitytojas
 1b – 1    ˝ˉ˝
 2a – 11   ˝ˉ˝
 3a – 5    ˝ˉ˝
 4a – 8   ˝ˉ˝

    Kadangi anketa anoniminė, pagal ją negalima 

suprasti, kurios klasės geriausiai skaito.

     Klasių skaitytojus suskaičiavau peržiūrėjusi 

Moksleivio skaitytojo formuliarus.

      Aktyviausi skaitytojai 2a klasės mokiniai.



Išvados: 
 Aktyviai dalyvavo apklausoje didžioji dauguma moksleivių.

 Aktyvesni buvo berniukai.

 Nelabai moksleiviai mėgsta skaityti, tačiau mokytojos liepiami jie skaito.
 Skaitymo malonumas labai priklauso nuo to, ar skaito jų tėveliai. Džiugu, kad 
visi apklaustieji pažymėjo, kad tėveliai jiems skaito knygas.

 Smagu, kad mokyklos biblioteka naudojasi dauguma moksleivių, o nemažai iš jų 
lankosi ir miesto bibliotekose.



Rekomendacijos 
 Skatindami mokinius susidraugauti su knyga, dažniau rekomenduokime jas 

skaityti, naudotis biblioteka, savo kūrybiniuose darbuose remtis konkrečiomis 

knygomis.

 Mokykime vaikus gerbti ir mylėti knygas, nusidėvėjusias, apiplyšusias knygeles 

restauruokime, prikelkime antram gyvenimui.

 Pasidžiaukime kartu su mokiniais ne tik knygelės turiniu, bet ir iliustracijomis. 

Mokykime įsijausti į personažus ir juos interpretuoti aprašant arba piešiant.
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