
        ,,Knygos yra mokytojai, kurie moko be lazdų ir rykščių, be riksmo ir pykčio, be 
dovanų ir pinigų. Kada tik ateitum – nemiega, ko tik paklaustum – neslepia, jei 
suklysi – nemurma, jei nežinosi – nesišaipo. O, knygos, jūs vienintelės esate dosnios 
ir laisvos, jūs duodate visiems prašantiems ir išlaisvinate visus ištikimai jums 
tarnaujančius.“ 

Rychard de Bury 

        Skaitymas, pagarba ir meilė knygai – tai išsilavinimo dovana, kurią gali pasiūlyti 
tėvai savo vaikams.  
        Skaitymas – tai galimybė susipažinti su mus supančiu pasauliu. Būtina formuoti 
teigiamą visuomenės požiūrį į skaitymą ir jo svarbą. Todėl labai svarbu, kad būtų 
suprasta skaitymo reikšmė šeimoje, tam, kad vaikas taptų smalsiu skaitytoju, 
sąmoninga, kultūringa ir kūrybinga asmenybe. 

   Siūlome keletą būdų, kurie padės skaitymą paversti mėgstamu jūsų vaiko 
užsiėmimu: 

– Išsiaiškinkite, kuo tiksliai domisi jūsų vaikas, kokie jo pomėgiai – pasiūlykite
knygų ir žurnalų, susijusių su šiais vaiko interesais.

– Filmo peržiūra – puiki motyvacija. Vaikui gali taip patikti filmas, kad jis norės
perskaityti knygą, pagal kurią jis sukurtas. Ir atvirkščiai, pažadėkite, kad nusivesite
vaiką į kiną, kai jis perskaitys tą knygą.

– Kelionės taip pat sukelia norą skaityti. Prieš vykdami į įdomią vietą, galite
suintriguoti vaiką duodami paskaityti knygą apie tą vietovę, į kurią vykstate.

– Būkite geru pavyzdžiu – tegul vaikai mato, kad jūs skaitote knygas laisvalaikiu
savo malonumui. Raskite laiko paskaityti kai kurias paauglių mėgstamas knygas, kad
galėtumėte su jais apie jas pasišnekėti.

– Nuveskite vaikus į biblioteką, apžiūrėkite vaikiškas knygas, paklauskite
bibliotekininkės, ką ji galėtų rekomenduoti.

– Pristatykite skaitymą, kaip tikslingą veiklą.

– Skatinkite vyresnius vaikus skaityti jaunesniems broliams ir sesutėms.

– Įveskite reguliarų skaitymo laiką šeimoje: bent 20 min. Per dieną ir tai padės lavinti
vaiko skaitymo įgūdžius.

Siūlymai tėvams, kaip skatinti vaikų skaitymą



– Paskaitykite savo vaikui, ypač tam, kuriam sunkiai sekasi skaityti. Klausydamasis 
jūsų, užuot vargęs vienas, vaikas gali atgauti skaitymo entuziazmą. 

– Dovanokite vaikui knygas, susijusias su jo hobiu įvairiomis progomis. 

– Skirkite vietą namie, kur vaikas galėtų susidėti savo knygeles. 

– Turėkite namuose vietą tinkamą skaityti – prieinamą, patogią, patrauklią akiai. 

– Priminkite vaikui, kad jis neturi knygos perskaityti iškart, o gali ją skaityti pamažu, 
po kelis puslapius. 

– Dažnai vaikai skaitymą laiko nuobodžiu ir labai rimtu užsiėmimu. Paskaitykite su 
vaiku anekdotų ir juokingų istorijų, kad vaikas pamatytų , jog skaitymas gali būti ir 
pramoga. 

– Leiskite vaikams skaityti savo pačių pasirinktas knygas. 

– Apribokite laiką, kai vaikas žiūri televizorių ar žaidžia kompiuteriu, kad laiko užtektų 
ir skaitymui ir kitai veiklai. Tačiau niekada nepasitelkite televizoriaus žiūrėjimo kaip 
dovanos už skaitymą. 

– Skaitymas – ne tik knygos. Skatinkite vaikus paskaitinėti meniu, įvairias iškabas, 
skelbimus, informacinius lapelius, lankstinukus ir pan. 

– Padarykite skaitymą savo malonumui, kad skaitymas būtų sudėtinė pamokų ruošos 
dalis. 

 
 


