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VA D OV Ė LIS 

LIETUVIŲ KALBA 
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TA I P

   KLASEI

PRISTATOME PIRMĄJĮ NAUJOS SERIJOS TAIP! VADOVĖLIŲ KOMPLEKTĄ 
LIETUVIŲ KALBA 1 KLASEI

Parengta pagal atnaujintą Pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrąją programą (2016)

 Pirmokai lietuvių kalbos mokosi tirdami. Sudaromos galimybės mokiniui savarankiškai ar su pagalba mokytis pažinti ir atrasti 
lietuvių kalbą! Mokiniai atsako į probleminius klausimus, samprotauja, diskutuoja, ieško informacijos, naudojasi mokslo žiniomis, 
įvairiais patarimais, daro išvadas, apibendrina. Taip yra skatinamas mokinių kritinis mąstymas.

 Mokomasi nuosekliai ir giliai, kad susiformuotų numatyti gebėjimai: prie kiekvienos temos grįžtama, vis pakartojant, įtvirtinant, 
įsivertinant, papildant sudėtingesnėmis užduotimis, taikant vis kitas strategijas. Didelė pagalba diferencijuojant ir individualizuo-
jant ugdymą. Medžiaga pateikta atsižvelgiant į skirtingus mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus. 

 Daugiau dėmesio skiriama skaitymo gebėjimams ugdyti, garsinei analizei, kalbos sandarai pažinti, pagrindinėms taisyklėms.
 Atsižvelgiant į skirtingus informacijos priėmimo būdus, mokymosi stilius, pirmokams pateikiama ne tik tekstinė, iliustracinė, bet 
ir garsinė, vaizdinė medžiaga, interaktyvios užduotys skaitmeninio formato vadovėlyje.

Nomeda Kasperavičienė
pradinio ugdymo mokytoja ekspertė

Daiva Jakavonytė-Staškuvienė 
Edukacinių tyrimų instituto direktorė, 
Ugdymo pagrindų katedros docentė

Vilma Dailidėnienė
pradinio ugdymo mokytoja 

ekspertė

Naujas lietuvių kalbos priemonių komplektas TAIP! skirtas 1 klasės mokiniams. Pirmokai lietuvių kalbos mokysis 
aktyviai tyrinėdami, atrasdami, ieškodami, pažindami. Vadovėlio metodinė sandara orientuota į vaiko 
savarankiškumą, patirtiniu ugdymu grįstą mokymąsi. Aiški sistema, įdomios, į aktyvią veiklą orientuotos veiklos 
skatins noriai mokytis lietuvių kalbos. Dėmesys skirtas visoms kalbinės veiklos sritims: klausymui, kalbėjimui, 
skaitymui, rašymui. Kalbėjimo ir klausymo gebėjimus vaikai ugdysis klausydami garso įrašų ir juos analizuodami, 
kurdami sakinius (taikydami įvairius būdus: paveikslėlių serijas, raktinius žodžius, klausimus ir pan.), 
formuluodami klausimus ir atsakymus. Skaitymo ir rašymo pradmenų padės įgyti sisteminės garsinės analizės 
užduotys, gausiai iliustruotos IKT veiklomis, kurios kartu bus ir įsivertinimo priemonė. Vaikai mokysis skaityti pasitelkdami įvairias skaitymo ir teksto supratimo strategijas, kelias pamokas iš eilės 
nagrinėdami tą patį tekstą. Rašymo gebėjimus pirmokai ugdysis ne tik susipažindami su įvairiais rašto darbais, 
bet ir suprasdami, kokiu tikslu, kaip ir kodėl jie kuriami; aiškinsis, kaip rašyti diktantą, kokių būna diktantų, kodėl 
jie naudingi. Kiekviena veikla užbaigiama reflektuojant ir pagal konkrečius kriterijus įsivertinant įgytą patirtį, 
apmąstant, ko, kaip ir kodėl dar reikėtų pasimokyti, kada tai daryti tinkamiausia. Skyrių pabaigoje, atlikdami 
įsivertinimo užduotis pirmokai išsiaiškins, ko išmoko ir ko dar reikėtų pasimokyti, kad pasiekimai būtų dar 
geresni. 
Vadovėlis sudarytas laikantis principo „visiems ir kiekvienam”. Daug dėmesio skiriama diferencijavimui ir 
individualizavimui, nes su užduotimis pateikiama pagalbos sistema parodo ir paaiškina, kaip ja pasinaudoti. 
Pavyzdžiui: Atmintinė yra viena iš priemonių, padedanti įsiminti ir pritaikyti pagrindines lietuvių kalbos taisykles, 
gerinanti gebėjimą jomis pasinaudoti tada, kada reikia. Skaitinių sąsiuvinis skirtas mokiniams, kurie pradėję 
lankyti 1 klasę jau moka skaityti. Skaitinių temos integraliai susijusios su vadovėlio medžiaga, todėl kol vieni 
vaikai mokysis skaityti, kiti toje pačioje pamokoje tobulins skaitymo gebėjimus, skaitydami ir analizuodami 
sudėtingesnius tekstus. Papildomų užduočių rinkinys skirtas lietuvių kalbos gebėjimams gilinti tam tikroje srityje. 

 Autorės
Jei turite klausimų ar pastabų dėl leidinių turinio, rašykite 
mums adresu pradinukai@sviesa.lt
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SPECIALUS PASIŪLYMAS!

Užsakius klasei vadovėlio LIETUVIŲ KALBA 

1-ųjų knygų 1 klasei, mokytojui dovanojame*:

• Interaktyvią mokytojo knygą 1 klasei;

• Skaitmeninį turinį ir papildomus išteklius   

 mokymosi aplinkoje e.sviesa.lt. 

 Dovanos vertė 78 Eur

SKAITINIAI
 Tekstai
 Teksto suvokimo užduotys

 Skaitiniai
 Vid. kaina knygynuose 

4,30 Eur

 Užrašai (su priedu 
Mažoji atmintinė)

 1-a dalis, 2-a dalis, 3-ia dalis
 Vid. kaina knygynuose 

po 2,86 Eur

 Užrašai (su priedu 

U ŽR AŠ AI

TA I P

LIETUVIŲ KALBA 
I dalis

   KLASEI

MOKYTOJO KNYGA

 Metodinės rekomendacijos

 Pamokų planai

 Integracinis planas

 Papildomų užduočių rinkinys, skirtas lietuvių 

kalbos gebėjimams gilinti tam tikroje srityje

 Papildoma medžiaga pagal individualius mokinių 

gebėjimus
 Vertinimo ir įsivertinimo kriterijai

 Pasitikrinamieji darbai
 Vid. kaina knygynuose  

2,30 Eur

SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI
 Apie 180 mokomųjų objektų.
 Papildoma medžiaga pagal individualius mokinių gebėjimus. Turinys išdėstytas pagal vadovėlio temas. Įvairių formų priemonės: garsinės, vaizdinės, interaktyvios užduotys, žaidimai, testai.

 http://e.sviesa.lt

 Interaktyvi mokytojo knyga
 Kaina 25 Eur

 Ieškokite www.pegasas.lt 
(el. knygos)

MOKYTOJO KNYGA

TA I P

LIETUVIŲ KALBA 
III dalis

   KLASEI

Visą pradinių klasių leidinių asortimentą rasite 
skaitmeniniame pradinio ugdymo priemonių 

kataloge: www.sviesa.lt ir 
www.sokvadoveliai.lt

NAUJIENA
1 KLASEI

PASITIKRINAMIEJI DARBAI

 Įsivertinimo užduotys

 Vertinimo kriterijai

S KAI T INIAI

LIETUVIŲ KALBA 

TA I P

   KLASEI

Vertinimo kriterijai

PASI T IKRINAM IEJI  DARBAI

TA I P

LIETUVIŲ KALBA 

   KLASEI



Pirmasis naujosios serijos TAIP! lietuvių kalbos vadovėlis mokiniams sukuria patrauklias sąlygas 
sąmoningai ir aktyviai mokytis lietuvių kalbos, tyrinėti ir pažinti ją, atrasti savyje kalbos vartojimo 
dovaną, pratina mokinius stebėti savo mokymosi pasiekimus, skatina siekti pažangos. Šias ir daugelį 
kitų galimybių mokiniams teikianti kalbinių gebėjimų ugdymo sistema, sukurta vadovėlio autorių, padės 
nuosekliai formuoti sakytinės ir rašytinės kalbos pagrindus. Naujas lietuvių kalbos mokymosi priemonių 
komplektas yra inovatyvus ir kupinas vertingų, mokytis skatinančių idėjų, padėsiančių mokiniams 
susidomėti grožine ir negrožine literatūra, pasinaudoti tekstuose glūdinčia išmintimi ir informacija, 
suprasti, jog lietuvių kalba mums yra vertybė. Labai svarbu, kad vadovėlyje teikiama suderinta kalbinių 
užduočių ir skaitomų tekstų nagrinėjimo sistema turtins mokinių žodyną, lavins vaizduotę, ugdys 
literatūrinį skonį, pamažu stiprins mokinių pasitikėjimą savo kalbiniais gebėjimais, norą aiškiai ir tiksliai 
reikšti mintis žodžiu ir raštu, skaityti ir suprasti skaitomus tekstus. Mokiniams ir mokytojams patiks 
ugdant kalbą kūrybiškai taikomos išmaniosios technologijos, teikiančios daugiau galimybių derinti 
kalbinės veiklos rūšis pamokoje.
Lietuvių kalbos vadovėlių komplekto recenzentė dr. Ramutė Skripkienė

LIETUVIŲ KALBA

„Lietuvių kalba”. Užrašai 1 klasei„Lietuvių kalba”. Užrašai 1 klasei„Lietuvių kalba”. Užrašai 1 klasei

LIETUVIŲ KALBA

Jei turite klausimų ar pastabų dėl leidinių turinio, rašykite 
mums adresu pradinukai@sviesa.lt

Visą pradinių klasių leidinių asortimentą rasite skaitmeniniame pradinio ugdymo 
priemonių kataloge: www.sviesa.lt ir www.sokvadoveliai.lt

RECENZENTO
NUOMONĖ

„Lietuvių kalba”. Vadovėlis 1 klasei

Užduotys pagal 
individualius 
mokinių gebėjimus

RefleksijaAiškios piktogramos 
su nuorodomis
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LIETUVIŲ KALBA

Bendradarbiaujant su Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų 
asociacija (LPUMA) Lietuvių kalbos vadovėlio komplekto 
medžiaga buvo išbandyta įvairių Lietuvos mokyklų 40-yje 
pirmokų klasių. Dėkojame bandomajame projekte dalyva-
vusiems mokytojams už jų įžvalgas ir pastebėjimus. Atsi-
žvelgus į juos buvo koreguojamas ir tobulinamas komplekto 
turinys. Lietuvių kalbos vadovėlių komplektas 1  klasei bus pristaty-

tas per mokymus ir seminarus visoje Lietuvoje. Informaciją 
apie tai rasite leidyklos „Šviesa” Mokymo centro puslapyje 
adresu http://mokymocentras.sviesa.lt/. Jeigu pageidauja-
te atskiro pristatymo, rašykite pradinukai@sviesa.lt.

Probleminis klausimas Mokymosi strategijos

Išbandyta 
praktiškai!

UŽRAŠAI
 Klausimai
 Užduotys, gilinančios supratimą

 Užduotys, gerinančios žinių ir įgūdžių taikymą, mąstymą

 Mokymosi strategijos

 Įsivertinimas

MAŽOJI ATMINTINĖ (priedas prie užrašų) Rašybos taisyklės ir pavyzdžiai
 Spausdintinės ir rašytinės raidės


