
Supažindinimas  

Pateikiama 
patarimų, kaip 
kurti pasakojimą, 
aprašymą, kvietimą, 
laišką ir kt.

Planavimas  

Pateikiama užduočių, 

kurios padeda 
pasirengti kurti rišlų 
ir vaizdingą tekstą.

Kūrimas / rašymas   

Pateikiama konkrečių 

patarimų / kriterijų, 
kaip kurti.

Įsivertinimas   

Pateikiama 
konkrečių kriterijų, 
padedančių 
įsivertinti ir tobulinti 
kūrybinius darbus.

Mokytojo vertinimas

Pateikiama vertinimo 

kriterijų, padedančių 

fiksuoti mokinio 
daromą pažangą ir 
teikti pasiūlymų, kaip 

patobulinti darbą.

Kūrybinio rašymo užduotys pateiktos remiantis šia schema:

Vilma Dailidėnienė 
Daiva Jakavonytė-Staškuvienė 
Nomeda Kasperavičienė

RAŠYMO 

klasės
mokiniams

Vilma Dailidėnienė 
Daiva Jakavonytė-Staškuvienė 
Nomeda Kasperavičienė

RAŠYMO  

klasės
mokiniams

1-2

ARBA ARBA

1-2

 Vid. kaina knygynuose 
4,34 Eur 

„Kūrybinio rašymo dirbtuvės”, 3-4 klasė, I dalis, p. 4–5„Kūrybinio rašymo dirbtuvės”, 3-4 klasė, I dalis, p. 4–5

Vilma Dailidėnienė, 
Nomeda Kasperavičienė, 
Daiva Jakavonytė-Staškuvienė
KŪRYBINIO RAŠYMO DIRBTUVĖS
1–2 klasės mokiniams
„Šviesa”, 2015

Kūrybinės užduotys kviečia 1–4 klasių mokinius į savarankiško mokymosi 
dirbtuves. Atlikdami užduotis mokiniai mokysis raštu reikšti ir pagrįsti savo 
nuomonę, nuosekliai atpasakoti girdėtą tekstą, daryti išvadas, apibendrini-
mus, kurti nuoseklų rišlų sakytinį ir rašytinį pasakojimus. 

1–2 klasės sąsiuvinyje pateiktos 6 idėjos, o 3–4 klasės sąsiuviniuose – po 12 
idėjų kūrybiniams darbams rašyti.

Tikimės, kad šie leidiniai padės formuoti(-is) ir tobulinti mo-
kinių kūrybinio rašymo gebėjimus.

„Kūrybinio rašymo dirbtuvės”, 1-2 klasė, p. 6–7

Vilma Dailidėnienė, 
Nomeda Kasperavičienė, 
Daiva Jakavonytė-Staškuvienė
KŪRYBINIO RAŠYMO DIRBTUVĖS
3–4 klasės mokiniams (1 dalis)
„Šviesa”, 2014

Vilma Dailidėnienė, 
Nomeda Kasperavičienė, 
Daiva Jakavonytė-Staškuvienė
KŪRYBINIO RAŠYMO DIRBTUVĖS
3–4 klasės mokiniams (2 dalis)
„Šviesa”, 2015

Vilma Dailidėnienė 
Daiva Jakavonytė-Staškuvienė 
Nomeda Kasperavičienė

klasės
mokiniams

3-4

RAŠYMO  

Antra dalis

Kviečiame 3–4 klasės mokinius į kūrybinio rašymo 
mokymosi dirbtuves! 
Atlikdami užduotis ir kurdami rišlius tekstus 
tobulinsite kūrybinio rašymo gebėjimus. 
Leidinyje rasite:
  patarimų, kaip kurti pasakojimą ir aprašymą, 
  užduočių, kurios padės pasirengti rišlaus ir  

 vaizdingo teksto kūrimui,
  būdų tobulinti savo kūrybinius darbus, juos  

 įsivertinti.

Mokysitės kurti pasakojimus:
  pagal paveikslėlių seriją,
  pagal pateiktą pradžią, 
  pagal pasakojimo gaires, 
  pagal pateiktą arba pačių sudarytą planą,
  įterpdami aprašymą.

Tikimės, kad šis leidinys padės sėkmingai mokytis 
kurti pasakojimus. 
                                                                        Autorės

Vilma Dailidėnienė 
Daiva Jakavonytė-Staškuvienė 
Nomeda Kasperavičienė

klasės
mokiniams

3-4

RAŠYMO  

Pirma dalis

Kviečiame 3–4 klasės mokinius į kūrybinio rašymo 
mokymosi dirbtuves! 
Atlikdami užduotis ir kurdami rišlius tekstus 
tobulinsite kūrybinio rašymo gebėjimus. 
Leidinyje rasite:
  patarimų, kaip kurti pasakojimą ir aprašymą, 
  užduočių, kurios padės pasirengti rišlaus ir  

 vaizdingo teksto kūrimui,
  būdų tobulinti savo kūrybinius darbus, juos  

 įsivertinti.

Mokysitės kurti pasakojimus:
  pagal paveikslėlių seriją,
  pagal pateiktą pradžią, 
  pagal pasakojimo gaires, 
  pagal pateiktą arba pačių sudarytą planą,
  įterpdami aprašymą.

Tikimės, kad šis leidinys padės sėkmingai mokytis 
kurti pasakojimus. 
                                                                        Autorės

 Vid. kaina knygynuose 
4,34 Eur 

 Vid. kaina knygynuose 
4,34 Eur 

 Mintį užrašau sakiniu.
 Nuosekliai atpasakoju.
 Mokausi sieti teksto sakinius.
 Kuriu pasakojimą.
 Mokausi rašyti žinutę, sveikinimą.

Jei turite klausimų ar pastabų dėl leidinių turinio, rašykite 
mums adresu pradinukai@sviesa.lt
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4,34 Eur 

 Nuo kvietimo kūrimo iki pasakojimo.

 Nuo skelbimo kūrimo iki pasakojimo.

 Nuo laiško kūrimo iki jo išsiuntimo.

 Mokausi įdomiai pasakoti.

 Mokausi atpažinti pasakojimo problemą ir jos sprendimą.

 Gilyn į fantazijos pasaulį. Kuriu pats / pati.

 Pasakojimo kūrimas nuo pradžios iki pabaigos. Mokausi kurti pasakojimą pagal paveikslėlių seriją.
 Mokausi kurti pasakojimą pagal duotą pradžią. Mokausi kurti aprašymą.
 Mokausi kurti pasakojimą su aprašymu.

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



LIETUVIŲ KALBA

„Kas skaito rašo”, 2 klasė, p. 26–27„Kas skaito rašo”, 2 klasė, p. 26–27

Lietuvių kalbos užduočių sąsiuviniai „Kas skaito, rašo...” skiriami 1–4 klasės 
mokinių lietuvių kalbos skaitymo ir rašymo įgūdžiams įtvirtinti. Kiekvienas 
vaikas pagerins lietuvių kalbos mokymosi rezultatus, lanksčiai, individualiai, 
bet struktūriškai atlikdamas įdomias užduotis savarankiškai namie arba pa-
pildomai klasėje. 

Renata Bernotienė,
Irma Dobrovolskienė
KAS SKAITO, RAŠO...
Lietuvių kalbos užduotys
1 klasei (su įgarsintais diktantais)
„Šviesa”, 2016

 Vid. kaina knygynuose 
4,50 Eur 

 Vid. kaina knygynuose 
4,50 Eur 

 Vid. kaina knygynuose 
4,50 Eur 

Renata Bernotienė,
KAS SKAITO, RAŠO...
Lietuvių kalbos užduotys
2 klasei (su įgarsintais diktantais)
„Šviesa”, 2015

Renata Bernotienė,
Lina Virozerovienė
KAS SKAITO, RAŠO...
Lietuvių kalbos užduotys
3 klasei (su įgarsintais diktantais)
„Šviesa”, 2014

Renata Bernotienė,
Lina Virozerovienė
KAS SKAITO, RAŠO...
Lietuvių kalbos užduotys
4 klasei (su įgarsintais diktantais)
„Šviesa”, 2013

Įgarsinti diktantai yra visų šios serijos leidinių sudedamoji dalis
Įgarsinti diktantai yra visų šios serijos leidinių sudedamoji dalis

Įsigyjate 
leidinį

Surandate 
kodą leidinio 
viršelio nuga-
rėlėje

Prie diktantų 
prisijungiate čia: 
http//e.sviesa.lt/diktantai

Rašote 
diktantą ar 
atpasako-
jimą

Pasitikrinate 
parašytą 
diktantą

Renata Bernotienė

Lietuvių kalbos užduočių sąsiuvinis „Kas skaito, rašo...“ skiriamas antros klasės mokinių lietuvių kalbos skaitymo ir rašymo įgūdžiams įtvirtinti. Kiekvienas vaikas, lanksčiai, individualiai, tačiau struktūriškai atlikdamas įdomias užduotis savarankiškai namie arba papildomai klasėje, pasieks geresnių lietuvių kalbos mokymosi rezultatų.
Šiame leidinyje rasite:• pagrindines taisykles su pavyzdžiais arba patarimų, kurie padės atlikti užduotis,• sudėtingesnių užduočių tiems vaikams, kurie ypač domisi lietuvių kalbos įdomybėmis,• kūrybinių užduočių, lavinančių vaikų mąstymą, ugdančių kūrybiškumą,• gramatikos pratimų rašymo įgūdžiams įtvirtinti,• kalbinių žaidimų, kuriuos žaisti ne tik naudinga, bet ir smagu,• sudėtingesnių užduočių atsakymus ir 20 įgarsintų diktantų tekstus.

Įgarsintus diktantus rasite interneto svetainėje http://e.sviesa.lt/diktantai. Įrašę pateikiamą kodą galėsite jų nemokamai klausytis vienerius metus nuo prisijungimo akimirkos ir mokytis rašyti be klaidų jums patogiu metu! 
Manome, kad įvairios diferencijuotos užduotys ir patarimai padės sėkmingai mokytis taisyklingai rašyti ir įsivertinti, kaip tai sekasi. Linkime sėkmės! Kaip jums sekasi atlikti užduotis, parašykite mums el.paštu pradinukai@sviesa.lt. Mums įdomi jūsų patirtis! 

K o d a s

Lietuvių kalbos užduotys
2 klasei

Pratimai

Patarimai

Kūrybinės užduotys

Žodžių žaidimai

Įgarsinti diktantai

Renata Bernotienė

Lietuvių kalbos užduočių sąsiuvinis „Kas skaito, rašo...“ skiriamas antros klasės mokinių lietuvių kalbos skaitymo ir rašymo įgūdžiams įtvirtinti. Kiekvienas vaikas, lanksčiai, individualiai, tačiau struktūriškai atlikdamas įdomias užduotis savarankiškai namie arba papildomai klasėje, pasieks geresnių lietuvių kalbos mokymosi rezultatų.
Šiame leidinyje rasite:• pagrindines taisykles su pavyzdžiais arba patarimų, kurie padės atlikti užduotis,• sudėtingesnių užduočių tiems vaikams, kurie ypač domisi lietuvių kalbos įdomybėmis,• kūrybinių užduočių, lavinančių vaikų mąstymą, ugdančių kūrybiškumą,• gramatikos pratimų rašymo įgūdžiams įtvirtinti,• kalbinių žaidimų, kuriuos žaisti ne tik naudinga, bet ir smagu,• sudėtingesnių užduočių atsakymus ir 20 įgarsintų diktantų tekstus.

Įgarsintus diktantus rasite interneto svetainėje http://e.sviesa.lt/diktantai. Įrašę pateikiamą kodą galėsite jų nemokamai klausytis vienerius metus nuo prisijungimo akimirkos ir mokytis rašyti be klaidų jums patogiu metu! 
Manome, kad įvairios diferencijuotos užduotys ir patarimai padės sėkmingai mokytis taisyklingai rašyti ir įsivertinti, kaip tai sekasi. Linkime sėkmės! Kaip jums sekasi atlikti užduotis, parašykite mums el.paštu pradinukai@sviesa.lt. Mums įdomi jūsų patirtis! 

K o d a s

Lietuvių kalbos užduotys
2 klasei

Pratimai

Patarimai

Kūrybinės užduotys

Žodžių žaidimai

Įgarsinti diktantai

Jei turite klausimų ar pastabų dėl leidinių turinio, rašykite 
mums adresu pradinukai@sviesa.lt
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Kaip naudotis įgarsintais diktantais?

Renata Bernotienė

Lietuvių kalbos užduočių sąsiuvinis „Kas skaito, rašo...“ skiriamas antros klasės mokinių 
lietuvių kalbos skaitymo ir rašymo įgūdžiams įtvirtinti. 

Kiekvienas vaikas, lanksčiai, individualiai, tačiau struktūriškai atlikdamas įdomias užduotis 
savarankiškai namie arba papildomai klasėje, pasieks geresnių lietuvių kalbos mokymosi rezultatų.

Šiame leidinyje rasite:

• pagrindines taisykles su pavyzdžiais arba patarimų, kurie padės atlikti užduotis,

• sudėtingesnių užduočių tiems vaikams, kurie ypač domisi lietuvių kalbos įdomybėmis,

• kūrybinių užduočių, lavinančių vaikų mąstymą, ugdančių kūrybiškumą,

• gramatikos pratimų rašymo įgūdžiams įtvirtinti,

• kalbinių žaidimų, kuriuos žaisti ne tik naudinga, bet ir smagu,

• sudėtingesnių užduočių atsakymus ir 20 įgarsintų diktantų tekstus.

Įgarsintus diktantus rasite interneto svetainėje http://e.sviesa.lt/diktantai. 
Įrašę pateikiamą kodą galėsite jų nemokamai klausytis vienerius metus 
nuo prisijungimo akimirkos ir mokytis rašyti be klaidų jums patogiu metu! 

Manome, kad įvairios diferencijuotos užduotys ir patarimai padės sėkmingai 
mokytis taisyklingai rašyti ir įsivertinti, kaip tai sekasi. Linkime sėkmės! 

Kaip jums sekasi atlikti užduotis, parašykite mums el.paštu pradinukai@sviesa.lt. 
Mums įdomi jūsų patirtis! 

K o d a s

Lietuvių kalbos užduotys

2 klasei

Pratimai

Patarimai

Kūrybinės užduotys

Žodžių žaidimai

Įgarsinti diktantai

Pratimai

Patarimai

Kūrybinės užduotys

Žodžių žaidimai

Įgarsinti diktantai

Lietuvių kalbos užduotys  

3 klasei

Renata Bernotienė

Lina Virozerovienė

Lietuvių kalbos užduočių sąsiuvinis „Kas skaito, rašo...“ skiriamas trečios klasės mokinių  
lietuvių kalbos skaitymo ir rašymo įgūdžiams įtvirtinti. 

Kiekvienas vaikas, lanksčiai, individualiai, tačiau struktūriškai atlikdamas įdomias užduotis 
savarankiškai namie arba papildomai klasėje, pasieks geresnių lietuvių kalbos mokymosi rezultatų.

 

Šiame leidinyje rasite:
 • pagrindines taisykles su pavyzdžiais arba patarimų, kurie padės atlikti užduotis, 
 • sudėtingesnių užduočių tiems vaikams, kurie ypač domisi lietuvių kalbos įdomybėmis, 
 • kūrybinių užduočių, lavinančių vaikų mąstymą, ugdančių kūrybiškumą,
 • gramatikos pratimų rašymo įgūdžiams įtvirtinti,
 • kalbinių žaidimų, kuriuos žaisti ne tik naudinga, bet ir smagu,
 • sudėtingesnių užduočių atsakymus ir 20 įgarsintų diktantų tekstus.

Įgarsintus diktantus rasite interneto svetainėje http://e.sviesa.lt/diktantai.  
Įrašę pateikiamą kodą galėsite jų nemokamai klausytis vienus metus  
nuo prisijungimo akimirkos ir mokytis rašyti be klaidų jums patogiu metu! 

Manome, kad įvairios diferencijuotos užduotys ir patarimai padės sėkmingai  
mokytis taisyklingai rašyti ir įsivertinti, kaip tai sekasi. Linkime sėkmės! 

Kaip jums sekasi atlikti užduotis, parašykite mums el.paštu pradinukai@sviesa.lt.  
Mums įdomi jūsų patirtis! 

K o d a s

Lina Virozerovienė

Renata Bernotienė

•  Nemokamas knygų katalogas kiekvieną ketvirtį
•  Naujausios ir populiariausios knygos
•  Ypatingi pasiūlymai
•  Knygų pristatymas į namus, darbovietę ar paštą
www.knyguklubas.lt

Pratimai

Patarimai

Kūrybinės užduotys

Žodžių žaidimai

Įgarsinti diktantai

Lietuvių kalbos užduotys  

4 klasei

Įvairios diferencijuotos užduotys ir patarimai padės 
sėkmingai mokytis taisyklingai rašyti ir įsivertinti, kaip 
sekasi. 

Linkime sėkmės!

Šiame leidinyje rasite:
 pagrindines taisykles su pavyzdžiais ar patarimų, kurie padės atlik-
ti užduotis;

 sudėtingesnių užduočių tiems vaikams, kurie ypač domisi lietuvių 
kalbos įdomybėmis;

 kūrybinių užduočių, lavinančių vaikų mąstymą, ugdančių kūrybiš-
kumą;

 pratimų rašymo įgūdžiams įtvirtinti;
 kalbinių žaidimų, kuriuos žaisti ne tik naudinga, bet ir smagu;
 įgarsintų diktantų (interneto svetainėje http://e.sviesa.lt/diktantai, 
įrašę leidinio viršelyje nurodytą kodą, vienus metus nuo prisijun-
gimo akimirkos galėsite nemokamai klausytis įgarsintų diktantų ir 
jums patogiu metu mokytis rašyti be klaidų!);

 sudėtingesnių užduočių atsakymus ir diktantų tekstus.

 Vid. kaina knygynuose 
4,50 Eur 

Pratimai

Patarimai

Kūrybinės užduotys

Žodžių žaidimai

Įgarsinti diktantai

Lietuvių kalbos užduotys 

1 klasei

Renata Bernotienė

Irma Dobrovolskienė

NAUJIENA
1 KLASEI

Su įgarsintais 
diktantais!

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