Perskaitytos knygos pristatymas
“Aš galiu perskaityti 100 lapų!”
1. Pasirinkti knygą, kurią norėtum perskaityti. Knyga turi
būti ne mažiau 80 lapų.
2. Knygos pristatymas bus vasario 2d., 2019m, tačiau
užduotis reikės atlikti pagal šias nurodytas datas:

Iki gruodžio 22d.

Pasirinkti, kokią knygą skaitysi ir pranešti mokytojai. Jeigu nebuvai
mokykloje, pranešti elektroniniu paštu ekunickiene@maironis.org

Iki sausio 12d.

Perskaityti ⅓ knygos (arba daugiau). Atlikti pirmą užduotį “Veikėjai,
vieta ir laikas” (Character description, setting:time, place, context).

Iki sausio 19d.

Perskaityti ⅔ knygos (arba daugiau). Atlikti antrą užduotį
“Iliustracija ir antraštė”(Illustration and caption that explains the
illustration).

Iki sausio 26d.

Pabaigti skaityti knygą. Atlikti trečią užduotį “Konfliktas ir jo
sprendimas”(Main problem and how it was resolved).

Iki vasario 2d.

Atlikti ketvirtą užduotį “Pagrindiniai knygos įvykiai”. Priklijuoti
atliktas užduotis ant popierinio maišo, įsidėti 5 daiktus į maišą,
kurie būtų kažkaip susiję su knyga. Pasiruošti pristatyti projektą 2-3
minutes.

Pirma užduotis
Veikėjai, vieta ir laikas

Antra užduotis
Iliustracija ir antraštė

ŠONE

PRIEKYJE
Trečia užduotis
Konfliktas ir jo
sprendimas
ŠONE

Ketvirta užduotis
Pagrindiniai knygos
įvykiai
NUGAROJE

Užduotis siūlau atlikti ant baltų/šviesių popieriaus lapų, kad vėliau
galėtum iškirpti ir priklijuoti prie popierinio maišo.
Pirma užduotis
Veikėjai, vieta ir laikas
● Nupiešk 2-3 knygos veikėjus.
● Naudodamasis autoriaus žodžiais apibūdink veikėjus (kiekvieną 2-3
sakiniais). Aprašyk ne tik kaip jie atrodo, bet ir kokie jų charakterio
bruožai.
● Nupiešk (arba surask panašių paveikslėlių), kur vyksta veiksmas.
● Parašyk, ar knygoje rašoma apie praeitį, dabartį ar ateitį ir kaip tu
žinai.
Antra užduotis
Iliustracija ir antraštė
●
●
●
●

Užrašyk knygos pavadinimą ir autorių.
Nupiešk iliustraciją apibūdinančią svarbų knygos įvykį.
Parašyk antraštę, kuri paaiškina iliustraciją.
Apačioje užrašyk savo vardą ir klasę.
Trečia užduotis
Konfliktas ir jo sprendimas

● 6-8 sakinias aprašyk pagrindinį konfliktą ir kaip jis išsisprendė.
● Paminėk, ar kažkas panašaus kada nors yra atsitikę tau arba tavo
draugams, ar galima kažką išmokti iš šios knygos.
Ketvirta užduotis
Pagrindiniai knygos įvykiai
● Trumpai aprašyk pagrindinius knygos įvykius ir sudėk juos į laiko
juostą.
● Laiko juostą gali iliustruoti piešiniais ar paveikslėliais.
● Laiko juostoje turi būti pradžia, vidurys ir pabaiga.
● Pasirink 5 daiktus, kurie būtų kažkaip susiję su knyga. Aprašyk
kodėl knygos pristatymui pasirinkai būtent šiuos 5 daiktus.

Vardas _____________
Perskaitytos knygos pristatymo vertinimas

Reikalavimai

Taškai

Priekis - autorius, pavadinimas, iliustracija, antraštė,
tavo vardas ir klasė.

_____ / 10

Kairė pusė - veikėjų piešiniai ir aprašymai, laikas ir
vieta.

_____ / 10

Dešinė pusė - konfliktas ir jo sprendimas

_____ / 10

Nugara (back side) - pagrindiniai knygos įvykiai ir
daiktų aprašymas

_____ / 10

Pristatymas - kalbėjo garsiai ir aiškiai, žiūrėjo į
klausytojus.

_____ / 10

IŠ VISO TAŠKŲ

_____ / 50

48-50 taškai 10
45-47 taškai 9
40-44 taškai 8
35-39 taškai 7
30-34 taškai 6
25-29 taškai 5
Mažiau nei 25 taškai – projektas nebus užskaitytas

