LIETUVIŲ KALBA

NAUJIENA
1 KLASEI

ŪLYMAS!
SPECIALUS PASI
TUVIŲ KALBA

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 individualizuojant 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.

•
•

Vilma Dailidėnienė
pradinio ugdymo mokytoja
ekspertė

SK AITINIAI
Tekstai
tys
Teksto suvokimo užduo
KLASEI

TA

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

LIETUVIŲ KALBA

I dalis

I dalis

T INIAI

LIETUVIŲ KALBA

Užrašai (su priedu
Mažoji atmintinė)
1-a dalis, 2-a dalis, 3-ia dalis
Vid. kaina knygynuose
po 2,86 Eur

Skaitiniai
Vid. kaina knygynuose
4,30 Eur

AI
PASITIKRINAMIEJI DARB
tys
Įsivertinimo užduo
Vertinimo kriterijai

KLASEI

MOKYTOJO KNYGA
cijos
Metodinės rekomenda
Pamokų planai
Integracinis planas
kinys, skirtas lietuvių
Papildomų užduočių rin
nti tam tikroje srityje
kalbos gebėjimams gili
ių
gal individualius mokin
Papildoma medžiaga pa
gebėjimus
o kriterijai
Vertinimo ir įsivertinim

TA

KLASEI

TA

IP

MO

IP

AS

P

Naujas lietuvių kalbos
priemonių komplektas
TAIP! skirtas 1 klasės mo
aktyviai tyrinėdami, atr
kiniams. Pirmokai lietuv
asdami, ieškodami, pa
ių kalbos mokysis
žindami. Vadovėlio me
savarankiškumą, patirt
tod
inė sandara orientuota
iniu ugdymu grįstą mo
į vaiko
kymąsi. Aiški sistema,
skatins noriai mokytis
įdomios, į aktyvią veiklą
lietuvių kalbos. Dėmesys
ori
en
tuotos veiklos
skirtas visoms kalbinės
skaitymui, rašymui. Ka
veiklos sritims: klausymu
lbėjimo ir klausymo geb
i, kalbėjimui,
ėjimus vaikai ugdysis kla
kurdami sakinius (taiky
usydami garso įrašų ir
dami įvairius būdus: pa
juo
s analizuodami,
veikslėlių serijas, raktin
formuluodami klausimu
ius žodžius, klausimus
s ir atsakymus. Skaitymo
ir
pa
n.),
ir rašymo pradmenų pa
užduotys, gausiai iliustr
dės įgy ti sisteminės ga
uotos IKT veiklomis, kur
rsi
nės analizės
ios kartu bus ir įsivert
inimo priemonė.
Vaikai mokysis skaity ti
pasitelkdami įvairias ska
itymo ir teksto supratim
nagrinėdami tą patį tek
o strategijas, kelias pa
stą. Rašymo gebėjimus
mokas iš eilės
pir
mokai ugdysis ne tik sus
bet ir suprasdami, kok
ipažindami su įvairiais
iu tikslu, kaip ir kodėl
rašto darbais,
jie kuriami; aiškinsis, kai
jie naudingi. Kiekviena
p rašyti diktantą, kokių
veikla užbaigiama reflek
bū
na
diktantų, kodėl
tuojant ir pagal konkre
apmąstant, ko, kaip ir
čius kriterijus įsivertina
kodėl dar reikėtų pasim
nt
įgy
tą patirtį,
okyti, kada tai daryti
įsivertinimo užduotis pir
tinkamiausia. Skyrių pa
mokai išsiaiškins, ko išm
ba
igo
je, atlikdami
oko ir ko dar reikėtų pa
geresni.
simokyti, kad pasiekim
ai būtų dar
Vadovėlis sudary tas lai
kantis principo „visiems
ir kiekvienam”. Daug
individualizavimui, ne
dėmesio skiriama difere
s su užduotimis pateikia
ncijavimui ir
ma pagalbos sistema
Pavyzdžiui: Atmintinė
pa
rodo ir paaiškina, kaip
yra viena iš priemonių,
ja
pasinaudoti.
padedanti įsiminti ir pri
gerinanti gebėjimą jom
taikyti pagrindines lie
is pasinaudoti tada, kad
tuv
ių
kalbos taisykles,
a reikia. Skaitinių sąsiuv
lankyti 1 klasę jau moka
inis skirtas mokiniams,
skaity ti. Skaitinių temos
kur
ie pradėję
integraliai susijusios su
vaikai mokysis skaity ti,
vadovėlio medžiaga, tod
kiti toje pačioje pamo
ėl
kol vieni
koje tobulins skaitymo
sudėtingesnius tekstu
gebėjimus, skaitydami
s. Papildomų užduočių
ir
an
ali
zuo
dami
rinkinys skirtas lietuvių
kalbos gebėjimams gili
nti tam tikroje srityje.

KLASEI

TA

IP

Vadovėlis
1-oji knyga, 2-oji knyga,
3-ioji knyga
Kaina ugdymo įstaigoms
po 7,30 Eur

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

LIETUVIŲ KALBOS MOKYMOSI KOMPLEKTAS
1 klasei
„Šviesa”, 2016

VA D

Nomeda Kasperavičienė
pradinio ugdymo mokytoja ekspertė

Vilma Dailidėnienė, Nomeda Kasperavičienė,
Daiva Jakavonytė-Staškuvienė

K Y TO

JO KNY

GA

LIETUVIŲ KALBA

BA

I

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

dovėlio LIE
Užsakius klasei va
nojame*:
i, mokytojui dova
1-ųjų knygų 1 klase
i;
se
kla
1
ą
ojo knyg
Interaktyvią mokyt
eklius
išt
us
om
ld
pi
pa
į ir
Skaitmeninį turin
je e.sviesa.lt.
mokymosi aplinko
Eur
Dovanos vertė 78

IT

IKR

AR
I N AM I E J I D

LIETUVIŲ KALBA

III dalis

Interaktyvi mokytojo knyga
Kaina 25 Eur
Ieškokite www.pegasas.lt
(el. knygos)

SK AITMENINIAI IŠTEKLIA
I
Apie 180 mokomųjų ob
jektų.
Papildoma medžiaga pa
gal individualius mokin
ių gebėjimus.
Turinys išdėstytas pagal
vadovėlio temas.
Įvairių formų priemonės:
garsinės, vaizdinės, int
eraktyvios
užduotys, žaidimai, tes
tai.
http://e.sviesa.lt

Pasitikrinamieji darbai
Vid. kaina knygynuose
2,30 Eur

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

www.sokvadoveliai.lt
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LIETUVIŲ KALBA

MAŽOJI ATMINTINĖ (pr
iedas prie užrašų)
Rašybos taisyklės ir pa
vyzdžiai
Spausdintinės ir rašyti
nės raidės

Probleminis klausimas

UŽRAŠAI
Klausimai
ratimą
Užduotys, gilinančios sup
mąstymą
žinių ir įgūdžių taikymą,
Užduotys, gerinančios
Mokymosi strategijos

Mokymosi strategijos

Įsivertinimas

LIETUVIŲ KALBA

Užduotys pagal
individualius
mokinių gebėjimus

„Lietuvių kalba”. Vadovėlis 1 klasei

Aiškios piktogramos
su nuorodomis

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 dalyvavusiems mokytojams už jų įžvalgas ir pastebėjimus. Atsižvelgus į juos buvo koreguojamas ir tobulinamas komplekto
turinys.

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

Išbandyta
praktiškai!

Lietuvių kalbos vadovėlių komplektas 1 klasei bus pristatytas per mokymus ir seminarus visoje Lietuvoje. Informaciją
apie tai rasite leidyklos „Šviesa” Mokymo centro puslapyje
adresu http://mokymocentras.sviesa.lt/. Jeigu pageidaujate atskiro pristatymo, rašykite pradinukai@sviesa.lt.

„Lietuvių kalba”. Užrašai 1 klasei

Pirmasis naujosios ser
ijos TAIP! lietuvių kalbo
s vadovėlis mokiniams
sąmoningai ir aktyviai
sukuria patrauklias sąl
mokytis lietuvių kalbo
ygas
s,
tyrinėti ir pažinti ją, atr
dovaną, pratina mokin
asti sav yje kalbos vartoj
ius stebėti savo mokym
imo
osi pasiekimus, skatin
kitų galimybių mokiniam
a siekti pažangos. Šias
s teikianti kalbinių geb
ir
daugelį
ėjimų ugdymo sistema,
nuosekliai formuoti sak
sukurta vadovėlio autor
ytinės ir rašytinės kalbo
ių, padės
s pagrindus. Naujas lie
komplektas yra inovat
tuvių kalbos mokymosi
yvus ir kupinas vertingų
pri
emonių
, mokytis skatinančių
susidomėti grožine ir ne
idėjų, padėsiančių mo
grožine literatūra, pasin
kin
iam
s
audoti tekstuose glūdin
suprasti, jog lietuvių kal
čia išmintimi ir inform
ba mums yra vertybė.
acija,
Labai svarbu, kad vad
užduočių ir skaitomų tek
ovėlyje teikiama suderi
stų nagrinėjimo sistem
nta
kalbinių
a turtins mokinių žodyną
literatūrinį skonį, pama
, lavins vaizduotę, ugdys
žu stiprins mokinių pa
sitikėjimą savo kalbiniai
reikšti mintis žodžiu ir
s gebėjimais, norą aiš
raštu, skaity ti ir supras
kiai ir tiksliai
ti skaitomus tekstus. Mo
ugdant kalbą kūrybiška
kiniams ir mokytojams
i taikomos išmaniosios
patiks
technologijos, teikianč
kalbinės veiklos rūšis pa
ios daugiau galimybių
mokoje.
derinti
Lietuvių kalbos vadovė
RECENZENTO
lių komplekto recenzen
tė dr. Ramutė Skripkien
NUOMONĖ
ė

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