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(renginiai, naujienos) 

IŠRINKTA MOKYKLOS EMBLEMA! 
 

Rugsėjo mėnesį mokyklos muziejuje vyko emblemų paroda-konkursas. Dvi savaites mokyklos 
bendruomenė – moksleiviai, mokytojai, auklėtojai, kiti darbuotojai – turėjo galimybę pasigrožėti dailės 
mokytojos Marijos Burneikienės sukurtais emblemų eskizais. ir aktyviai balsavo. 
Susumavus balsavimo rezultatus, didele balsų persvara nugalėtoja išrinkta 5 numeriu pažymėta emblema! 
Ji surinko net 53 balsus. 
  
 Dėkojame visiems už geranoriškumą ir aktyvumą balsuojant! 

 
 

Organizatoriai 
Rugsėjis 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIRINIO PAMOKOS KREKENAVOS GIRININKIJOJE 
  
Krekenavos girininkijos Varnakalnio miške prie Linkavos upelio įrengtas mokomasis-pažintinis „Girinio“ 
takas saulėtą rugsėjo 9 rytą 7–9 specialiųjų klasių mokinukus pasitiko simboliniais mediniais vartais, prie 
kurių esanti iškaba sakė, kad čia jie susipažins su miško sandara, miške vykdomais darbais ir čia 
gyvenančiais gyvūnais. Keliaudami ir įveikdami penkias „Girinio“ tako stoteles, mokiniai susipažino su 
labiausiai Lietuvos miškuose paplitusiomis medžių rūšimis, miško ardais, pagrindiniais miško priežiūros 
ir apsaugos darbais, svarbiausiomis miškininkystės sąvokomis. Tuo pačiu ugdytiniai atliko praktines 
matematikos, geografijos, gamtos mokslų ir technologijų (medžio darbų) užduotis: mokėsi matuoti 
augančio ir nukirsto medžio medienos tūrį, palyginti įvairių medžių skerspjūvių raštus, pasitikrino žinias 
apie medienos erdmetrį ir kietmetrį, fiksavo akmens Rapolo – Linkavos hidrografinio draustinio gamtos 
paminklo – aukščio, ilgio, pločio matmenis, su telefonuose įdiegta išmaniaja programėle nueitą kelią 
matavo žingsniais ir metrais, vykdė medžių žievės spalvų ir raštų tyrimą, gamino medžių žievės 
atspaudus. Savo kūrybinius darbus eksponavo Girinio namelyje – rąstinėje pavėsinėje. 
Moksleiviai integruotos veiklos metu natūralioje aplinkoje susipažino su mišku, jo struktūra bei jame 
vykdomais darbais, mokėsi kultūringai elgtis gamtoje, iš bokštelio-regyklos gėrėjosi vaizdingu Linkavos 
upelio slėniu ir skardžiu, taip pat spėjo aplankyti Pašilių stumbryną, užlipti į Krekenavos apžvalgos bokštą. 
 
 

Mokytojai Arūna Macionienė, Jurgita Šulcienė, Gytis Sarapas 
Rugsėjis 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„NORDPLUS“ PROJEKTO 
 „SMART TEACHER IN A DIGITAL ENVIRONMENT” 

BAIGIAMASIS SUSITIKIMAS 
  
Rugsėjo 13–17 dienomis mokykloje viešėjo Latvijos Koknesės specialiosios mokyklos-plėtros centro 
pedagogų komanda. Kartu su mūsų mokyklos mokytojų grupės nariais – koordinatore Ingrida Jurevičiene, 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Kairiene, mokytojomis Daina Jonavičiene, Janina Dautartiene, 
Birutė Vansevičiene, Vaiva Siutiliene, Ryčiu Šležiu ir Ingrida Janulaitiene – įgyvendino tarptautinio 
,,Nordplus“ projekto „Smart teacher in a digital environment” veiklas. Šio projekto tikslas – plėtoti 
bendradarbiavimą tarp Koknesės ir Kėdainių specialiųjų mokyklų, tobulinant skaitmeninę pedagogų 
kompetenciją, stiprinti Baltijos šalių – Latvijos ir Lietuvos – kalbų mokėjimą ir kultūrų supratimą. Veiklų ir 
praktinių užsiėmimų metu mokyklos pedagogai dalijosi savo gerąja darbo praktika, taikant ugdymo 
procese skaitmeninio raštingumo priemones. Mokytoja Birutė Vansevičienė partneriams pristatė 
edukacinę programą ,,Žiburėlis“, supažindino su jos taikymo pamokose galimybėmis, pademonstravo 
sukurtas priemones programa ,,Wordwall“, skirtas lavinamųjų klasių mokiniams. Mokytoja Daina 
Jonavičienė svečiams pademonstravo pamoką ,,Žymios Lietuvos vietos: Puntuko akmuo“, kurioje buvo 
taikytos IKT programos ,,PowerPoint“, ,,Playposit“, ,,Quizizz“, ,,Wordwall“, taip pat supažindino su šių 
programų naudojimu ugdymo procese. Pedagogė Ingrida Jurevičienė pasidalijo gerąja darbo praktika, 
kaip kūrybiškai į meninę ir pažintinę veiklas integruoti programas ,,QuiverVision 3D Augmented Reality“ 
ir ,,Animal 4D+”. Didelio susidomėjimo sulaukė mokytojos Vaivos Siutilienės ,,Bee Boot“ ir 
,,Micro:bit”programos, skirtos koduotoms užduotims atlikti, panaudojant skaitmeninį programavimą. 
Pedagogė pademonstravo automatinio piešimo ,,Autodraw“ bei plakatų, vizitinių kortelių, skrajučių ir kt. 
kūrimo programą ,,Canva“. Svečiai stebėjo IKT pamoką, kurioje vyresnių klasių mokiniai naudojo ,,Slido“, 
,,Live pools“, ,,Q and A“, ,,Quizzes“, ,,Wordclouds“ programas. Žaismingas veiklas su šešėlių teatru ir 
interaktyvia lenta pademonstravo pedagogė Janina Dautartienė. Lavinamųjų klasių ugdytiniai vaidino 
pasaką ,,Pagrandukas“, atliko praktines užduotis. Mokytoja pristatė sukurtas mokymo priemones 
,,LearningApps“ programa. Mokytoja Ingrida Janulaitienė organizavo pamoką, kurioje mokiniai, žaisdami 
,,Wordwall“ programa sukurtomis priemonėmis, mokėsi pažinti spalvas, pademonstravo ,,PowerPoint“ 
priemonių kūrimo galimybes mokant atimties ir sudėties veiksmų. 
Savo sukurtomis ugdymo priemonėmis bei IKT programomis pasidalijo ir Koknesės pagrindinės 
mokyklos-plėtros centro pedagogai. 
Svečiai susipažino su Kėdainių senamiesčiu, aplankė Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse, 
dalyvavo edukacinėse programose Gelgaudiškio bei Zyplių dvaro aplinkose, svečiavosi Kačerginės 
sanatorinėje mokykloje ,,Žibutė“. 
Projekto metu įgijome išmaniųjų priemonių kūrimo ir pritaikymo skirtingų gebėjimų mokinių ugdymui 
patirties, patobulinome skaitmeninį raštingumą bei IKT kompetencijas. Džiaugiamės, kad visos 
suplanuotos veiklos padėjo profesiniam tobulėjimui. Toks buvo projekto tikslas. Susitikimų metu 
puoselėjami draugiški santykiai suartino, padėjo pažinti vieniems kitus, atrasti naujų patyrimų. 
  
Projektas finansuojamas Šiaurės Ministrų tarybos programos „Nordplus“ lėšomis. 
 

 Projekto koordinatorė Ingrida Jurevičienė 
Rugsėjis 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAINUSIS LABIRINTŲ PASAULIS 
  
5–10 lavinamųjų klasių mokiniai dalyvavo išvykoje į Anykščius pagal kultūros paso edukacinę programą 
„Painusis labirintų pasaulis“. Atvykę į Labirintų parką sužinojome, kas yra labirintas, kokios yra jo rūšys 
ir paskirtys. Išklausę teorinę dalį ir suskirstę komandomis, su žemėlapiais rankose pasinėrėme į klaidžią 
kelionę po Labirintų parką. Gavome užduotį pagal žemėlapį surasti ir įveikti net penkis skirtingus 
labirintus: juostelių, apvalųjį, lenktynių, energetinį ir veidrodžių. Mums pavyko!.. Radome išėjimus iš visų 
minėtų labirintų. Visus juos įveikus, pasidalijome patirtais įspūdžiais. Kiekvienai komandai buvo įteikti 
pažymėjimai. Atlikus numatytas užduotis, mūsų visų laukė pramogos. Ir ko gi čia tik nėra... Kiekvienas 
galėjome atrasti patinkančią veiklą: kreivų veidrodžių kambarį, foto sienelę, šokinėjimo pagalvę, vaikišką 
vairavimo mokyklėlę, mini zoo, žaliųjų skulptūrų parką, milžino stalą, muzikos instrumentus, nusileidimo 
padangomis trasą, karuseles ir dar daug kitų pramogų, kurių net nespėjome aplankyti. 
Vaikai grįžo kupini įspūdžių, patyrę naujų potyrių ir sužinoję, kas tai yra labirintai. 
 

Mokytojos Asta Juškienė, Birutė Vansevičienė, Janina Dautartienė 
Rugsėjis 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#BEACTIVE – JUDĖK ŠOKIO RITMU 
  
Kaip ir kiekvienais metais visa mokyklos bendruomenė aktyviai jungėsi prie Europos sporto 
savaitės #BEACTIVE. Šios iniciatyvos tikslas – stiprinti žmonių fizinę sveikatą, taikant netradicinę 
judėjimo formą – šokį. 
Rugsėjo 28 dieną 12 val. visi susirinkome mokyklos kieme, kur vyko ,,#Beactive 2021“. Renginio metu 
mokiniai su mokytojais mokėsi šokti masinius šokius linijose ir rateliuose. Šokiai įžiebė linksmas 
kibirkštėles visų akyse. Prisiminėme, kad kuo patys įdomiau leisime laiką, tuo bus šauniau ir sveikiau 
gyventi. 
Nuoširdžiai dėkoju mokytojams Santai Vareikienei, Gintarui Čečkauskui, Gyčiui Sarapui, Ingridai 
Janulaitienei, Dagnei Jucevičiūtei už pagalbą, organizuojant „Beactive“ renginį. 
 

 Mokytoja Ilona Medelinskienė 
Rugsėjis 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/beactive?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWH8KppgsWysxpwlvTPjipV_32OeRMGp3EBHLpgtCACE3nShXSQibuafwJ4EO4t4PQA1AO8elUNhQvdpMpAMQiwaid7x-OuwH1s8ziTRGehZJlOWuiSjE79uudRG1QJLf0&__tn__=q


IŠ VISOS ŠIRDIES 
 

Spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena, kuri paskelbta minėtina diena UNESCO iniciatyva. Ja siekiama 
atkreipti dėmesį į itin svarbų mokytojo darbą. 
Mūsų mokykloje ši diena kiekvienais mokslo metais minima skirtingai, nors yra ir nesikeičiančių tradicijų 
– linksmai ir išradingai pasitikti pedagogus prieš pamokas, „užkrėsti“ juos šventine nuotaika. Taip smagu 
matyti šypsenas, kartais net ašaras akyse. Turbūt tai vienintelė diena metuose, kai susimąstome, kokią 
atsakingą, įdomią profesiją pasirinkome, kad tik nuo mūsų priklauso tiek daug kitų žmonių likimų. Kuo 
juos sudominsime, kokia linkme pasuksime... Pernai nuo pat ryto mokytojus linksmai pasitiko du 
„virusiukai“... Blogasis virusiukas stengėsi mokytojus užkrėsti, o gerasis – pagydyti... Kiekvienas 
mokytojas gavo po saldžią gydomąją piliulę ir geros nuotaikos dozę. 
Šiais metais COVID-ui išgąsdinti, kad jis net per penkis kilometrus apeitų mūsų įstaigą, į pagalbą 
pasitelkėme sportą. Taip energingai sukome rankas, kilnojome kojas, kad, kaip toj piratų dainelėje, 
,,prakaitas tryško“. Kiekvienas mokytojas gavo po nuostabią rudeninių gėlių puokštę bei po 
raudonskruostį obuoliuką su linkėjimu ,,Dieną pradėk ir palydėk su šypsena“. Net pačius renginio vedėjus 
nustebino netikėta administracijos staigmena – dovana pedagogams. Dėkojame Jums! Taip pat dėkojame 
mokytojams, kurie surengė mums tokią nuostabią šventę. 
 
                                                                                                                                Mokytoja Ingrida Janulaitienė 
                                                                                                                                                               Spalis 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAUGYSTĖS PYNĖ 

Planuodami savo veiklas su vaikais pedagogai didelį dėmesį kreipia jų socializacijos, kūrybiškumo, 
bendradarbiavimo ugdymui. Svarbu tiek stichiškai, tiek kryptingai auklėjant išmokyti vaiką komunikuoti, 
keistis idėjomis, kartu veikti. Juk gebėti sėkmingai bendradarbiauti vaikams labai svarbu ir dėl to, kad tai 
lemia jų emocinę būseną. 
Kėdainių specialiosios mokyklos 1–4 specialiosios klasės pradinukai ir Kėdainių lopšelio-darželio 
,,Vyturėlis”  „Viščiukų” grupės ugdytiniai šiais mokslo metais dalyvaus meniniame-kūrybiniame projekte 
,,Draugystės pynė”. Kiekvieną mėnesį pedagogės suplanavo bendras darbelių temas. Darbelių atlikimo 
technikos, žinoma, skirsis. Ugdytiniai,  prisijungę nuotoliniu būdu, aptars vieni kitų darbelius, pasakos, 
kaip juos atliko, susidraugaus. Kiekvieną mėnesį vaikai pasikeis atliktais darbeliais ir juos eksponuos 
savo įstaigose. Taip vaikų atliktais darbeliais dar galės pasigrožėti ir kiti mokiniai Kėdainių specialiojoje 
mokykloje bei kitų grupių ugdytiniai Kėdainių lopšelyje-darželyje ,,Vyturėlis”. 
Pedagogai kiekvieną mėnesį sukurs filmukus apie tai, kaip vaikams sekėsi. 
Pristatome rugsėjo mėnesio, kurio tema ,,Sveikas, rudenėli”, akimirkas. 
    

Mokytoja Ingrida Janulaitienė 
Spalis 2021 

 



        LIETUVOS SO 
                   RUDENS FUTBOLO ČEMPIONATAS 

  
Spalio 14 dieną po pusantrų metų pertraukos mūsų mokyklos stadione vyko Lietuvos SO rudens futbolo 
7 x 7 (vaikinai) ir 3 x 3 (merginos) čempionatas Europos futbolo savaitei paminėti. Jame dalyvavo 9 vaikinų 
ir 6 merginų komandos iš įvairių specialiųjų mokyklų. Mūsų įstaigą atstovavo 2 vaikinų ir 1 merginų 
komandos. Mūsų pirmoji komanda antroje sportinio meistriškumo grupėje tapo čempione, antroji 
komanda iškovojo trečią vietą. Merginos antroje sportinio meistriškumo grupėje tapo čempionėmis. 
Komandos prizininkės buvo apdovanotos taurėmis, dalyviai – medaliais. 

 
 Mokytojai Rytis Šležys, Gintaras Čečkauskas 

Spalis 2021 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

MOKSLO METAI PRASIDĖJO... 
 

Nepastebimai pralėkė rugsėjis. 3-ios grupės vaikinams tai buvo smagios savaitės, kai geras oras leido 
būti kieme, važinėti pamėgtais dviračiais. Daug dėmesio skyrėme ne tik laisvalaikiui, bet ir  kelių eismo, 
mokinio elgesio taisyklių mokykloje skaitymui bei aptarimui. Prisiminę taisykles, su mokiniais sudarėme 
žodines sutartis dėl taisyklių laikymosi. Taip pat su mokiniais aptarėme mėnesio veiklas. Kadangi spalio 
mėnuo yra sveiko maisto mėnuo, tai KULINARINIS ŠOU 3-ioje grupėje tęsis. Laukiame atvykstančių mūsų 
mokyklos mokytojų... 

 

 Auklėtojas Rytis Šležys 
Spalis 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KULINARINIS ŠOU III GRUPĖJE ĮGAUNA PAGREITĮ... 
 

Spalio mėnesio pradžioje mus aplankė mokytoja Janytė ir pasiūlė pasigaminti mėsos apkepą. Grupės 
berniukai uoliai kibo į darbą. Vieni pjaustė morkas ir svogūnus, nuo kurių graudžiai verkė, bet nenuleido 
rankų. Kiti berniukai tarkavo sūrį, maišė faršą, virė ryžius. Mažieji Petras ir Pijus serviravo stalą. Darbo 
visiems užteko. Kol patiekalas kepė, mokytoja prašė pakartoti visus produktus ir gamybą. Buvo net 
juokingų komentarų, todėl laikas, belaukiant patiekalo, buvo linksmas ir neprailgo. 
Antroje mėnesio pusėje mus aplankė logopedės Rita ir Aušra, Jos paragino pasigaminti bulvių plokštainį 
su vištiena. Vaikai darbavosi iš peties. Į darbą buvo pakviestas ir grupės auklėtojas Rytis.  Jis kartu su 
Petru dirbo prie bulvių tarkavimo mašinos, kadangi prietaisas šokinėjo iš vietos, tikriausiai iš džiaugsmo.  
Kiekvieną kartą mokytojai nustemba, kad, ruošiant patiekalus, vaikai labai aktyviai dalyvauja procese: 
moka ruošti maistą, jiems įdomūs nauji receptai. Berniukai laukia ir būna pasiruošę gaminti vis naujus 
patiekalus ir labai džiaugiasi, kai pavyksta. 

 Auklėtojas Rytis Šležys 
Spalis 2021 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTAS „RUDUO – GĖRYBIŲ METAS“ 
 

Rudenėjančiomis spalvomis nusidažę medžiai pakvietė V1, V2 ir 1-os grupių auklėtinius į pažintinę-
kūrybinę veiklą. Siekdamos įtvirtinti žinias apie rudenį šių grupių auklėtojos vykdė projektą „Ruduo – 
gėrybių metas“. 
Projekto metu auklėtiniai tyrinėjo rudenėjančią gamtą, susipažino su įvairių medžių lapais, užaugusiomis 
rudens gėrybėmis, gamino ir ragavo iš daržovių pagamintas mišraines, piešė, aplikavo, kūrė įvairius 
darbelius. 

Auklėtoja Vida Rybačiauskienė 
Spalis 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



SPORTO IR SVEIKATOS SAVAITĖ 
„CITIUS, ALTIUS, FORTIUS. OLIMPINĖS VASAROS ŽAIDYNĖS“ 

 
Rugsėjo 27 – spalio 1 dienomis mūsų mokykloje vyko pažintinių, kultūrinių veiklų renginys – sporto ir 
sveikatos savaitė „Citius, Altius, Fortius. Olimpinės vasaros žaidynės“, kuris buvo skirtas 1–10 specialiųjų 
ir lavinamųjų bei I–III socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams. Renginio tikslas – per mokomąsias 
veiklas suprasti olimpinių žaidynių esmę, sužinoti apie Lietuvos sportininkų laimėjimus, susipažinti su 
šalimis – olimpiadų rengėjomis, jų kultūra, istorija, suvokti sporto ir sveikatos naudą organizmui. 
Kiekvienas mūsų rytas prasidėdavo kolektyvine mankšta lauke. Po to mokiniai su savo  mokytojais eidavo 
atlikti užduočių. Pradinių specialiųjų ir 1–10 lavinamųjų klasių mokiniai mokėsi apie lietuvių sportininkų 
pasiekimus, pradedant 1992 m. Barselonos olimpiada ir baigiant Tokijo olimpiada. 5–10 specialiųjų ir I–III 
socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai per dalykų pamokas susipažino su olimpinių žaidynių esme: 
atidarymas, uždarymas, kultūrinė programa (muzika, šokis); šalis-šeimininkė (geografija, istorija, gamtos 
mokslai); sporto šakų simbolika (dailė, technologijos) rezultatai (matematika); tautų ir kalbų įvairovė 
(lietuvių kalba, anglų kalba); šalies-šeimininkės nacionalinis valgis, tautinis kostiumas (namų ūkio ruoša); 
dalyvių emocijos (etika, EEPPP „Obuolio draugai“) dalyvių mityba, rėžimas (sveika gyvensena); sportinės 
rungtys ( fizinis ugdymas); informacinė sklaida ( informacinės technologijos). 
Renginio metu visa mokykla šoko tarptautiniame ,,Beactive 2021“ projekte „Judėk šokio ritmu”. 
Pasibaigus savaitei, mokytojai dalykininkai pasidalijo savo pastebėjimais, pasiekimais, vykdant šią veiklą. 
Pradinių specialiųjų klasių ir lavinamųjų klasių mokiniai pristatė plakatus, vaizduojančius Lietuvos 
sportininkų laimėjimus Olimpinėse vasaros žaidynėse. 
Pasibaigus pristatymams visos klasės buvo apdovanotos sertifikatais, kurie patvirtina, kad jie 
dalyvavo  sporto ir sveikatos savaitės teoriniuose ir praktiniuose kursuose „Citius, Altius, Fortius. 
Olimpinės vasaros žaidynės“ ir apdovanoti sveikatą stiprinančiais prizais – morkomis. 
 

  Mokytojai Gintaras Čečkauskas, Rytis Šležys 
Spalis 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„ERASMUS+“ PROJEKTO 
PARTNERIŲ SUSITIKIMAS SERBIJOJE 

 
Spalio 11–15 dienomis mūsų mokyklos komandos nariai: direktorius Juozas Jančius, mokytojos Ingrida 
Jurevičienė ir Vaiva Siutilienė dalyvavo tarptautiniame „Erasmus+“ projekto ,,Digital approaches at SEN 
Education“ (SENdata) darbo ir mokymosi vizite Serbijoje, Belgrado mieste, Antono Skalos mokykloje. 
Šio projekto tikslas – stiprinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių vystymosi raidą, taikant informacines 
technologijas ir skaitmenines programas, jas pritaikant 6 ugdymo aplinkos srityse: motorikos, kalbos, 
kognityvinės, socialinės-emocinės, savitarnos bei virtualios realybės VR / AR. 
Antono Skalos mokyklos mokytojai pristatė skaitmenines programas, skirtas mokinių, turinčių 
įvairiapusių raidos sutrikimų ir specialiųjų poreikių, socialinės-emocinės raidos stiprinimui. 
Bendradarbiaudami su partneriais iš Serbijos, Rumunijos, Portugalijos, Turkijos, Latvijos, praktinių 
užsiėmimų metu mokėmės valdyti ir pritaikyti ugdymo procese skaitmenines programas „Lako sa 
Markom“, „Emotion game“, „Pappy Pals“, „Napko“, „Social story“. Stebėjome ir aptarėme filmuotas video 
veiklas, socialines-emocines kompetencijas ugdančių skaitmeninių programų praktinį taikymą pamokose. 
Darbo grupėse skaitmeninių technologijų pagalba kūrėme socialines istorijas, praktinių mokymų metu 
mokėmės „PECS“ paveikslėlių metodą pritaikyti skaitmeninėje erdvėje. Mokyklos logopedė Snežana 
Babovič Dimitrijevič demonstravo skaitmeninio roboto, skirto emocijų kūrimui ir atpažinimui, valdymą. 
Projekto dalyviai taip pat išbandė šio roboto galimybes, kurdami skirtingas emocijas. 
Antono Skalos mokyklos direktorė Nataša Selic Stankovič supažindino su mokyklos edukacinėmis 
erdvėmis, darbo būdais ir formomis, šalies švietimo ir specialiojo ugdymo sistema. 
Koordinatorė Ingrida Jurevičienė vedė projekto dalyviams mokymus, kaip užregistruoti mokyklą ir su 
ugdytiniais dalyvauti „CodeWeek 2021“ renginyje. Tai Europos sąjungos programavimo savaitė, kurios 
tikslas – sudominti programavimu ir skaitmeniniu raštingumu. Bendradarbiaudami projekto dalyviai atliks 
skaitmenines kodavimo užduotis virtualioje erdvėje. Mokytoja Vaiva Siutilienė pasidalijo savo patirtimi, 
naudojant Code.org programą, kurioje kodavimo užduotys pateikiamos pagal mokinių turimus IKT 
įgūdžius. Mokydamiesi programuoti, ugdytiniai geriau supranta, kaip veikia technologijos, tobulina savo 
įgūdžius bei gebėjimus, randa naujų idėjų ir kuria inovacijas. 
Susitikome su Belgrado universiteto specialiojo ugdymo ir reabilitacijos fakulteto dekane, kuri pristatė 
specialiojo ugdymo sistemą, specialistų rengimą šalyje ir savo universitetą. Taip pat dalyvavome 
susitikime su mokytojų kvalifikacijos kėlimo centro darbuotojais, diskutavome apie specialiojo ugdymo 
sistemas savo šalyse. 
Vizito Serbijoje metu susipažinome su šios šalies istorijos ir kultūros paveldu: lankėmės ant Dunojaus 
kranto pastatytoje Belgrado tvirtovėje, kur gėrėjomės bastionais, Nikolos Teslos muziejuje susipažinome 
su fiziko N. Teslos gyvenimu ir jo išradimais. Didžiausią įspūdį paliko nuostabaus grožio Šv. Savos 
bažnyčia. 
Džiaugiamės, kad, bendraudami su projekto partneriais iš Turkijos, Rumunijos, Latvijos bei Portugalijos, 
patobulinome skaitmeninę kompetenciją, IKT įgūdžius, anglų kalbos žinias. Serbijoje įgytą patirtį 
pritaikysime specialiųjų poreikių mokinių ugdyme. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Lw13YjfMGiE&ab_channel=IngridaJurevi%C4%8Dien%C4%97 
 

Mokytojos Ingrida Jurevičienė, Vaiva Siutilienė 
Spalis 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lw13YjfMGiE&ab_channel=IngridaJurevi%C4%8Dien%C4%97


ŽOLYNŲ IR SRAIGIŲ MAGIJOS PASLAPTYS 
  
Spartėjant įvairioms technologijoms, vis dažniau atsigręžiama į gamtą, į švaresnį ir sveikesnį gyvenimo 
būdą. Žmogaus ir gamtos ryšys yra neatsiejami dalykai. Tuo spalio 19 dieną  įsitikino 9–10 specialiųjų ir  I–
III socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai. Jie dalyvavo edukacinėje dviejų dalių išvykoje Panevėžio 
rajono Trakiškio kaime. 
Pirmoji dalis – edukacinė programa „Žolynų magijos paslaptys“ 
Kaimo žolininkės patrauklia žaisminga forma, su dainomis pristatė liaudies medicinos paveldą, senuosius 
gydymosi žolelėmis receptus, supažindino mokinius su vienu iš senųjų amatų – žolininkyste. Praktinės 
edukacinės veiklos metu mokiniai degustavo firminę žolininkių surinktų vaistinių augalų „Laimės“ arbatą 
(prieš tai sugalvojus norą), konsultavosi su žolininkėmis, atpažįstant jų užaugintus, surinktus ir 
džiovinamus vaistinius žolynus, sužinojo apie jų gydomąsias savybes, aktyviai dalyvavo teatralizuotame 
liaudies medicinos paveldo – aprūkymo žolynų dūmais – pristatyme ir savo kailiu išbandė šį autentišką 
gydymo būdą – visi buvo aprūkyti po linine „marška“ ant anglių deginamu dagiliu ir kitomis žolelėmis, 
tikintis, kad tai apsaugos nuo įvairių ligų ir „piktos akies“.   
Antroji dalis – patyriminė edukacija Trakiškio kaimo sraigių ūkyje 
Atvykus į ūkį, pirmiausiai visų akis patraukė sraigių skulptūromis ir kompozicijomis išpuošta lauko 
aplinka. Net akmenėliai čia sraigėmis pavirtę... 
Ūkio savininkė Janina visus nusivedė į vidines patalpas, kuriose puikavosi miegančios sraigės. Jų buvo 
begalės, per 10 tūkstančių. Tai afrikinės sraigės, skirtos maistui bei perdirbimui. Šeimininkė supažindino 
su šiame ūkyje auginamų sraigių rūšimis, paaiškino jų gyvenimo, mitybos, veisimosi ir auginimo 
ypatumus, parodė sraigių kiaušinėlius, maisto produktus, kuriuos gamina iš sraigių. Vaikai gavo 
šeimininkės leidimą patyrinėti didžiąsias sraiges Achatiną, Fuliką, Albinosį. Malonių įspūdžių mokiniams 
suteikė galimybė nagrinėti sraigių kūno dalis, anatominius ypatumus, laikant jas rankose. 
Greit ir prasmingai prabėgo laikas Trakiškio kaime. Mieli šio kaimo žmonės pakvietė dar atvykti, paragauti 
,,Ramybės‘‘ arbatėlės ir apsirūkyti kitomis žolelėmis. O sraigių ūkio šeimininkė prasitarė, jog naktimis 
geriausiai girdisi sraigių muzika, kai jos pradeda judėti ir skleisti įvairius garsus. Gal nuvažiuokim?! 

  
 Mokytojos Arūna Macionienė, Vitalija Šležienė 

Spalis 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EoH760DP0_E


ES PROGRAMAVIMO SAVAITĖ 
„#CODEWEEK 2021“ MOKYKLOJE 

  
Spalio 9–24 dienomis buvo paskelbta ES programavimo savaitė. Tai visuomeninė iniciatyva, kurios tikslas 
yra sudominti programavimu ir skaitmeniniu raštingumu. Kartu su tarptautinio ,,Erasmus+“ KA229 
projekto ,,Skaitmeninio turinio pritaikymas specialiajame ugdyme“ (angl. ,,Digital  approaches at SEN 
Education“ (SENdata) partneriais renginyje dalyvavo ir mūsų mokyklos jaunesniųjų klasių mokiniai. 
Aktyviai į veiklas įsitraukė mokytojos Ingrida Jurevičienė, Janina Balukonienė, Ingrida Janulaitienė, Birutė 
Vansevičienė, Vaiva Siutilienė ir logopedė Aušra Stoškienė. Pažintinės, orietacinės veiklų metu bei 
logopedinėse pratybose mokiniai atliko įvairias kodavimo ir edukacines veiklas bei užduotis ,,Code.org“, 
,,Jigsawplanet“ programomis. 
Integruotoje dailės ir technologijų pamokoje, mokiniai, pradėdami nuo mažų žingsnelių, taip pat mokėsi 
programavimo pagrindų. Ugdytiniai kūrė paveikslėlius ,,Pixel Art“ technika. Iš pradžių buvo pateiktos 
lentelės, pagal kurias skaičiuodami ir spalvindami mažus kvadratėlius, vaikai sukūrė paveikslėlius. 
Atlikdami šią užduotį, mokiniai ugdė atidumą, loginį mąstymą, mokėsi pažinti spalvas. Ugdytiniai, 
sužavėję šia interaktyvia menine veikla, sukūrė nuostabius darbus. 
Komanda, suburta iš pradinių lavinamųjų klasių mokinių, atliko užduotis su edukacine bitute-robotu (angl. 
,,Bee-bot App Floor robot“). Mokytoja Vaiva Siutilienė pristatė šio naujo įrankio galimybes ir sudomino 
ugdytinius programavimu žaidžiant. Šioje veikloje vaikai mokėsi nuoseklaus mąstymo, orientuotis 
erdvėje, skaičiavimo. 
Dalyvaudamos „#CodeWeek2021“ veiklose, mokytojos drąsiai pasirinko ir kūrė kūrybines užduotis, 
skatinančias skaitmeninį mąstymą, problemų sprendimą bei kūrybišką komandinį darbą. Mokydamiesi 
programuoti, ugdytiniai geriau suprato, kaip veikia technologijos, tobulino savo įgūdžius bei gebėjimus, 
bendradarbiaudami kartu ieškojo naujų idėjų ir kūrė inovacijas. Išradingas technologijų naudojimas 
pamokose – puikus būdas išplėsti vaikų galimybes mokantis. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gRJuIXE7u34&t=80s&ab_channel=IngridaJurevi%C4%8Dien%C4%97 
  

Mokytoja Ingrida Jurevičienė 
Spalis 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gRJuIXE7u34&t=80s&ab_channel=IngridaJurevi%C4%8Dien%C4%97


HELOVINO VAKARĖLIS 
 

Į Lietuvą vis dažniau pūsteli modernūs europietiški ar amerikietiški vėjai. Viena nesiliaujančių diskusijų 
sritis – šventės: reikia mums užjūrių tradicijų, ar ne? Spręsti Jums. Šįsyk pristatome vaiduokliškai baugų, 
paslaptingą, pašėlusį Heloviną, švenčiamą daugelyje Vakarų šalių ir sparčiai populiarėjantį mūsų šalyje. 
Stebint pasipuošusius vaikus, akivaizdu – „vaiduokliška“ infekcija darganotą rudenį užsikrėtėme ir mes! 
Spalio 26 dieną vyko labai smagus siaubo vakarėlis, kurio iniciatoriai – 3 grupės vaikai, pasikvietę į 
svečius 2 grupės mergaites. Vaikai buvo smagiai nusiteikę, papuošė bendrabutį savo rankomis gamintais 
Helovino akcentais. Kad vakaronės dvasia būtų dar įsimintinesnė, uždegėme žvakes, žiūrėjome siaubo 
filmą. 
Taigi, patirtis, kurią vaikas kasdien įgyja iš globalaus pasaulio, siejasi su etnine vaiko patirtimi. Taip 
sudaromos sąlygos vaikams kuo įvairesniais, jiems priimtinais būdais perimti ne tik savo šalies, bet ir kitų 
pasaulio šalių tradicijas. 

Auklėtojos Ilona Krasauskienė, Audra Bitvinskienė  
Spalis 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOLERANCIJOS DIENA  MOKYKLOJE 

  
Lapkričio 16-ąją tradiciškai mokykloje pažymima Tolerancijos diena. Tolerancija – tai pakantumas kitokiai 
pasaulėžiūrai, gyvenimo būdui, išvaizdai, kitų kultūrų, tai saviraiškos priemonių ir žmogiškojo 
individualumo reiškimosi gerbimas, priėmimas ir teisingas supratimas. 
Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos miestas. Visų klasių mokiniai dalyvavo įvairiose 
tolerancijos sampratą formuojančiose veiklose: pamokų, pratybų bei klasių valandėlių metu stebėjo 
sukurtą filmuką „Empatijos, palankumo ir meilės šventė“, vartė elektroninę knygą  „Mes visi esame 
skirtingi“. Mokiniai diskutavo tolerancijos tema, prisiminė ir įtvirtino tolerancijos sąvoką, dalijosi savo 
mintimis apie pakantumą, pagarbą kitam žmogui, mąstė apie tai, ar mūsų gimtojo miesto gyventojai gerbia 
kitokius žmones, kūrė Tolerancijos miesto viziją, svarstė apie tai, kokiame mieste svajoja gyventi. 
Pradinukai statė, konstravo, kūrė Tolerancijos miesto siužetus iš LEGO kaladėlių, konstruktorių bei mini 
figūrėlių (mokytojos Ingrida Janulaitienė, Ingrida Jurevičienė). Vyresniųjų klasių ugdytiniai darė koliažus 
(logopedė Aušra Stoškienė, mokytoja Janina Dautartienė, auklėtojos Ilona Krasauskienė, Audra 
Bitvinskienė), piešė ir spalvino įsivaizduojamo miesto eskizus (mokytojos Dalia Kvederienė, Birutė 
Vansevičienė), kaligrafijos būdu dekoravo pastatus (mokytoja Daina Jonavičienė), gamino savo 
Tolerancijos miesto maketus (mokytoja Vaiva Siutilienė). Visi drauge sukūrėme nuostabų Tolerancijos 
miestą, kuriame gyventi gera visiems – kitokios rasės, tautybės, kultūros, tikėjimo, lyties žmonėms. 
Kūrybiniai darbeliai eksponuojami mokyklos II aukšto koridoriaus erdvėse.   
Mūsų bendruomenė įsitikinusi, kad tolerancija ir pakantumas – vienos iš svarbiausių žmogaus vertybių, 
kurias nuolat turime formuotis ir skleisti kitiems. 
  

 Mokytoja Dalia Kvederienė 
Lapkritis 2021 

 

 

 

 

 



SALDUSIS LAPKRIČIO MĖNUO 
 

Lapkričio mėnesį 3 grupės kulinariniame šou pirmoji apsilankė mokytoja Birutė, kuri atsinešė įvairių 
produktų ir obuolių krepšelį. Vaikinai suprato, kad tą vakarą bus patiekalas su obuoliais. Berniukai kibo į 
darbus: pjaustė obuolius, minkė tešlą, kepė pyragą. 
Antrieji mūsų svečiai šį mėnesį –  mokytoja Ingrida  ir jos padėjėja Inga, kurios su vaikais gamino „tinginį''. 
Prie vaikinų prisijungė ir smaližius auklėtojas Rytis. 

Auklėtojas Rytis Šležys 

Lapkritis 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAMINĖJOME TARPTAUTINĘ NEĮGALIŲ ŽMONIŲ DIENĄ 

 
Šimtas paukščių po orą nardo, 

Čiulbesiais prasiskyrę tylą. 

Tačiau būna, kad paukščiai serga, 

Ir į dangų jau nepakyla. 

Jie tik tupi ir dairos baukščiai, 

Lyg bijotų žemyn nukristi. 

Tačiau tai tokie patys paukščiai, 

Tiktai tiek, kad negali skristi... 
 

Gruodžio 3-ąją minima Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena. Ši diena įvairiose pasaulio vietose pažymima įvairiais 

renginiais, primenančiais, kad neįgalieji niekuo nesiskiria nuo bet kurių kitų. Tai tie patys žmonės, kaip ir mes, tik kai 

kuriems darbams, kuriuos mes atliekame lengvai, jie turi panaudoti visas turimas jėgas. 

Gruodžio pradžioje 1–10 lavinamųjų klasių mokiniai dalyvavo akcijoje „Draugystės paukščiai“. Jos metu ugdytiniai 

stebėjo filmuką ,,Pažink negalią – PAUKŠČIAI“ 

https://www.youtube.com/watch?v=mAAwGf_FZDc&t=29s ir, padedami mokytojų bei logopedžių, naudodami 

įvairias dailės priemones, sukūrė bendrą kūrybinį darbą „Draugystės paukščiai“. Kiekvienas lavinamųjų klasių 

ugdytinis kūrė savo vaizduotės paukščius, kuriais papuošė klasių duris. Mokiniai savo kūrybiniais darbeliais primena, 

kad „mes kaip paukščiai, su kitų žmonių pagalba galime aukštai pakilti ir skristi...“ 

https://www.youtube.com/watch?v=UO63WTEEERw&ab_channel=IngridaJurevi%C4%8Dien%C4%97 
 

Mokytoja Ingrida Jurevičienė 

Gruodis 2021 

 

 

 

 

 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=mAAwGf_FZDc&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=Yn19GI9bu6k&ab_channel=IngridaJurevi%C4%8Dien%C4%97


PARODĖLĖ ,,KALĖDINĖ PASAKA“ 
 

Žiema – nuostabus, mistiškas metų laikas, nes tyliai ir paslaptingai į žemę atkeliauja Kalėdos. Tai laikas, 
kai norisi daryti gerą kitiems, skleisti bei kurti grožį. 
1–4 specialiosios klasės mokiniai taip pat nesugebėjo atsispirti šiam nuostabiam šventiniam šurmuliui. 
Jie su dideliu užsidegimu kūrė kalėdinius atvirukus, kuriais papuošė Kėdainių rajono savivaldybės M. 
Daukšos viešosios bibliotekos Vilainių filialo erdves. 
Gamindami darbelius, vaikai įdėjo dalelę savo širdies ir šilumos, tarsi burtininkai pamojo stebuklinga 
lazdele ir viskas aplinkui pagražėjo, pagerėjo. Jie paskleidė bibliotekoje gerąją Kalėdų dvasią, linkėdami 
visiems ramaus švenčių laukimo. 

Mokytoja Ingrida Janulaitienė 
Gruodis 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIETUVOS SO ASMENINIS GRINDŲ RIEDULIO TESTŲ ČEMPIONATAS 
  

Gruodžio 6–22 dienomis vyko Lietuvos SO asmeninis grindų riedulio testų (merginų ir vaikinų) 
čempionatas. Varžybos vyko nuotoliniu būdu kiekvieno kolektyvo sporto salėse. 
Čempionate dalyvavo 64 dalyviai iš šešių kolektyvų, iš jų 23 merginos ir 41 vaikinas. Kiekvienas dalyvis 
atliko 6 asmeninius testus. Savo sportinio meistriškumo grupėse užėmę prizines vietas, atletai bus 
apdovanoti medaliais. 
Mūsų mokyklai atstovavo 23 mokiniai – 10 merginų ir 13 vaikinų. Savo sportinio meistriškumo grupėse 
čempionais ir prizininkais tapo: Dinara Kochanauskaitė – III vieta; Gabija Staniulytė – I, Karolina Augaitė 
– II, Žydronė Beteikaitė – III, Paulina Leškutė – III, Austėja Jurgelevičiūtė  – I, Dovilė Kriūnaitė – II, Evelina 
Jasinskaitė – III, Santa Stankevičiūtė – III, Nikas Ivaškevičius – III, Ramūnas Kochanauskas – III, Laurynas 
Pledas – I, Tomas Chabibulinas – II, Nedas Kripcevičius – I, Petras Girdžius – II., Marijus Mickūnas – III. 

 
Mokytojai Gintaras Čečkauskas, Rytis Šležys 

Gruodis 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŠVENTĖ ,,NYKŠTUKŲ PUOTA“ 
  
Artėja didžiausia metų šventė – šv. Kalėdos. Šiuo laikotarpiu norisi susiburti ir daugiau laiko praleisti 
kartu, aplankyti draugus, pašėlti, būti vieni kitiems geresniems ir daryti gerus darbus. 
1–5 specialiųjų klasių mokiniai aplankė savo draugus Kėdainių lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ ,,Viščiukų“ 
grupės auklėtinius, su kuriais nuo rugsėjo mėnesio draugauja ir vykdo bendrą projektą ,,Draugystės 
pynė". Mokytojos Jurgita Jankauskienė, Ingrida Janulaitienė, klasės padėjėja Inga Buchaveckienė subūrė 
šaunią nykštukų komandą, kurie džiugino vieni kitus energingais šokiais, žaidimais, dainelėmis bei 
eilėraštukais. Tariame „Ačiū“ Kėdainių lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ darbuotojams už šiltą, nuoširdų 
priėmimą! 
Kadangi darželis-lopšelis ,,Vyturėlis“ netoli  senamiesčio, Rinkos aikštės, negalėjome nepasigrožėti 
pasipuošusiu gimtuoju miestu. Tikimės, kad šis susitikimas bus ne paskutinis. Linksmų Jums Kalėdų, 
mieli draugai. 

 Mokytoja Ingrida Janulaitienė 
Gruodis 2021 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ŠVENČIŲ BELAUKIANT... 
 

1–4 specialiosios klasės pradinukai ir Kėdainių lopšelio-darželio ,,Vyturėlis” „Viščiukų” grupės ugdytiniai 
šiais mokslo metais dalyvauja meniniame-kūrybiniame projekte ,,Draugystės pynė”. Prisijungę nuotoliniu 
būdu, aptariame vieni kitų darbelius, pasakojame, kaip juos atlikome. Kiekvieną mėnesį vaikai pasikeičia 
atliktais darbeliais ir juos eksponuoja savo įstaigose. Taip vaikų atliktais darbeliais grožisi mūsų mokyklos 
mokiniai bei kitų grupių ugdytiniai Kėdainių lopšelyje-darželyje ,,Vyturėlis”. Tačiau šį mėnesį susitikome 
gyvai – svečiavomės pas savo draugus ir dalyvavome šventėje ,,Nykštukų puota“. Šias ir kitas gruodžio 
mėnesio projektinės veiklos akimirkas užfiksavome filmuke „Švenčių belaukiant“. 
 

Mokytoja Ingrida Janulaitienė 
Gruodis 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTEGRUOTA VEIKLA 
„NETRADICINIAI SPORTINIAI ŽAIDIMAI“ 

  

Gruodžio 22 dieną  mokykloje vyko integruota veikla „Netradiciniai sportiniai žaidimai“, kurioje dalyvavo 
3-ios grupės vaikinai ir Šviesiosios gimnazijos neformaliojo ugdymo būrelio „Krepšinis. Ir ne tik.“ 
merginos. 
Veiklos pradžioje viešnios buvo supažindintos su mokykloje kultivuojamomis sporto šakomis, sportiniais 
pasiekimais, stendais. 
Užsiėmimas buvo pradėtas bendra mankšta. Praktinėje veikloje buvo žaidžiami grindų ritulio ir grindų 
riedulio žaidimai, kurių metu atskleisti šių sporto šakų panašumai ir skirtumai. Įtvirtinant įgūdžius, buvo 
atlikti asmeniniai technikos elementų testai. Daug teigiamų emocijų sukėlė linksmosios estafetės su 
„OLIFU“ triračiais. 
Pasibaigus praktinei veiklai, dalyviai buvo apdovanoti saldžiais prizais. Palinkėję gerų švenčių, sutarėme 
veiklą tęsti ir ateinančiais metais. 

 
Mokytojai Gintaras Čečkauskas, Rytis Šležys 

Gruodis 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽIEMOS FANTAZIJA 2021 
 

17-ąją žiemą skaičiuojančiame kompiuterinio meno konkurse „Žiemos fantazija 2021“ dalyvavo ir mūsų 
mokyklos 5–8 klasių mokiniai. Informacinių technologijų mylėtojai, besidomintys kompiuterine grafika, 
animacija ar multimedijos technologijomis, bei šiaip kūrybingi smalsuoliai buvo kviečiami pasitelkti 
vaizduotę ir pasirinkta kompiuterine technika perteikti žiemišką idėją – sukurti skaitmeninį atviruką. 
Vyresniųjų klasių mokiniai atvirukus kūrė „MS Paint“ programa, o mažesnieji pasitelkė „Tux Paint“ 
programą. Informacinių technologijų pamokų metu mokiniai su mokytoja Vaiva atrinko gražiausius 
darbus, kuriuos išsiuntė į „Žiemos fantazija 2021“ konkursą. Konkurso dalyviai buvo apdovanoti 
diplomais, o mokytoja, ruošusi mokinius konkursui, gavo padėką. 
Sukūrėme savo žiemą ir pasidalijome kūryba su visa Lietuva! 
Konkurso darbus galite peržiūrėti: http://kaledos.nkkm.lt/index.php/atvirukai 
 

Mokytoja Vaiva Siutilienė 
Gruodis 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kaledos.nkkm.lt/index.php/atvirukai


PRIEŠ KALĖDAS PILDOSI NORAI... 
 

Lapkričio mėnesį apsilankius mokytojai Ingridai ir padėjėjai Ingai, 3 grupės auklėtiniai po skanių saldžių 
gaminių gamybos ir degustacijos pareiškė norą, kad viešnios apsilankytų svečiuose dar kartą ir išpildytų 
jų kalėdinius norus ir pageidavimus. Vaikinai Ingos paprašė išmokyti juos kepti picą, o Ingridos – 
pasidalyti skanių saldžių vaflių kepimo paslaptimis. 
Prieš Kalėdas pildosi norai... Vieną jaukų gruodžio vakarą pasigaminę skanią vakarienę, žvakių šviesoje 
nuoširdžiai kalbėjome apie artėjančias šventes, aptarinėjome šventų Kūčių stalo patiekalų receptus ir 
linkėjome vieni kitiems smagių švenčių. 
Iki kitų susitikimų 2022 metais! 

Auklėtojas Rytis Šležys 
Gruodis 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPROČIŲ IR KŪRYBOS SAVAITĖ 
„KAIP ŠVENTĖ KALĖDAS MŪSŲ SENOLIAI?“ 

 
Į savo švenčių tradicijas įpiname mūsų protėviams būdingų kultūros elementų, atsigręžiame į tai, kaip 
šventė mūsų proseneliai. Tad, artėjant gražiausioms žiemos šventėms, prisiminėme mūsų kraštui 
būdingas senąsias Kūčias ir Kalėdas. Gruodžio 13–17 dienomis mokykloje vyko papročių ir kūrybos 
savaitė ,,Kaip šventė Kalėdas mūsų senoliai?“. Įsitraukdami į edukacines-kūrybines veiklas, 1–10 
specialiųjų, lavinamųjų ir I–III socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai kūrė kalėdinius darbelius, 
išbandė įvairias technikas, tobulino kūrybinės raiškos gebėjimus, įgijo žinių apie mūsų kraštui būdingus 
senuosius Kūčių ir Kalėdų papročius bei tradicijas, praplėtė žinias apie švenčių reikšmę žmogaus 
gyvenime. 
Visą savaitę vyko aktyvus kūrybinis darbas. Geografijos, istorijos ir gamtos užsiėmimuose ugdytiniai 
susipažino su Kūčių ir Kalėdų tradicijomis, papročiais, burtais ir prietarais, kūdikėlio Jėzaus gimimo 
istorija. Dorino ugdymo mokytoja D. Kvederienė kartu su mokiniais surengė senovinių kalėdinių žaisliukų 
parodą mokyklos muziejuje, kartu prisiminė eglės puošimo žaislais tradicijas. Muzikos ir šokio pamokose 
ugdytiniai klausėsi kalėdinių giesmių ir muzikos, jas aptarė, dainavo kalėdines dainas, šoko ratelius, žaidė 
žaidimus. Sveikos gyvensenos, fizinio ugdymo pamokų metu vaikai žaidė senuosius liaudies žaidimus, 
stebėjo ir aptarė pateiktis ,,Žiemos žaidimai ir pramogos“. Matematikos pamokose mokiniai ieškojo 
geometrinių figūrų bei kiekio sąryšio su didžiausiomis metų šventėmis, iš geometrinių figūrų kūrė 
žaisliukus eglutei, iš popieriaus lankstė Kalėdų senelius, kūrė kalėdinius piešinius pagal skaičių seką. 
Namų ūkio ruošos metu susipažino su tradiciniais lietuvių kalėdiniais patiekalais. Mokiniai lygino 
senuosius ir dabartinius patiekalus, mokėsi kepti kalėdaičius. 
Daug malonių įspūdžių ir kalėdinio džiaugsmo ugdytiniai parsivežė iš Panevėžio. Gruodžio 14 dieną 5–6 
specialiosios klasės mokiniai kartu su mokytojomis Jurgita Šulciene ir Arūna Macioniene dalyvavo 
kultūros paso edukacinėje programoje ,,Saulėgrįžos ratu: Kalėdos“. Edukacinių pamokų metu vaikai 
susipažino su advento tradicijomis, Kūčių ir Kalėdų  papročiais Aukštaitijoje, išbandė šventinės nakties 
burtus, dalyvavo praktinėse-kūrybinėse veiklose ,,Saldainių gaminimas“, ,,Kalėdinių meduolių 
dekoravimas glajumi“, puošė jais eglutę, skambindami varpeliais, dainavo kalėdinę dainą „Atkeliavo 
eglutė“, išmoko kūrybiškai supakuoti dovanėles, kurias parsivežė į namus. 



Susikaupimo, kruopštumo ir atidumo ugdytiniai mokėsi kalėdinio žaisliuko dirbtuvėse ,,Papuošk eglutę 
savo kurtu žaisliuku“. Vaikai kūrė ir įvairia technika dekoravo kalėdinius rankų darbo žaisliukus, kuriais 
papuošė eglę. Meninės veiklos, dailės ir technologijų užsiėmimuose mokiniai lavino savo fantaziją ir 
kūrybiškumą: iš įvairių medžiagų kūrė angelus ir pristatė juos kitiems surengtoje žaismingų angelų alėjoje 
,,Mano angelas“. Nepamirštamos akimirkos išliks ilgam po šventinio renginio ,,Kalėdinė pasaka“. Jo metu 
mokiniai susitiko su Kalėdų Seneliu, dainavo dainas, žaidė liaudies žaidimus, šoko, stebėjo kalėdinę 
inscenizaciją. 
Paskutinę renginio dieną mokinius, mokytojus ir kitus bendruomenės narius aplankė kalėdinio pašto 
laiškanešiai, kurie įteikė mokinių kurtus ir dekoruotus atvirukus, rašytus kalėdinius linkėjimus, 
eilėraščius, iliustruotus laiškus. Lietuvių bei anglų kalbų, informacinių technologijų pamokose, 
komunikacinės veiklos metu mokiniai mokėsi išradingai ir kūrybiškai sukurti sveikinimus ir juos užrašyti.  
Dalyvaudami įvairiose kūrybinėse veiklose mokiniai ugdė bendradarbiavimo įgūdžius, reflektavo, 
išgyveno bendrumo, šventės laukimo jausmą, patyrė daug gerų emocijų, vaišinosi tradiciniais 
kalėdaičiais. 

Mokytojos Ingrida Jurevičienė, Dagnė Jucevičiūtė 
Gruodis 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALĖDINĖ PASAKA... 
 

1–4 specialiosios klasės mokiniai drauge su Kėdainių kurčiųjų organizacijos nariais gruodžio 16 dieną 
pakvietė mokyklos bendruomenę į kalėdinę pasaką... Nykštukė mama Inga, jos mažieji nykštukai su 
seneliu Kalėda bei jo elniu Rudolfu leidosi į nuotykių kupiną kelionę – Kalėdas švęsti Afrikoje. Iki soties 
pašėlę su čionykščiais, visi grįžo į Lietuvą. Prie šios nuostabios draugijos prisijungė ir nykštukė Santa su 
nesibaigiančiais žaidimais, mokytoja Dagnė su kalėdine daina ,,Kalėdų varpeliai“, mokytoja Ilona su 
būrelio ,,Šėlsmas" šokiais ,,Super girls“. Netilo muzika, sukosi rateliai, garsiai aidėjo dainos. Galiausiai 
senelis Kalėda nusprendė patikrinti ,,Spindulio“ mokykloje dirbančių darbuotojų kompetencijas. Mokytoja 
Dagnė surengė muzikinę patikrą, kurioje darbuotojai parodė, kokia puiki jų muzikinė klausa. Mokytoja 
Ilona surengė ritmikos bei reakcijos egzaminą. Mokytojas Gintaras su mokytoja Janina D. sumaniai įrodė, 
kad mūsų mokyklos darbuotojai ir mokiniai labai kūrybingi. 
Dėkojame visiems už puikią nuotaiką. Nuoširdžiai ačiū Kėdainių kurčiųjų bendruomenės nariams, kad 
prisijungė prie mūsų ir padėjo skleisti kalėdinę nuotaiką.  

 
Mokytoja Ingrida Janulaitienė 

                                                                                                                                                            Gruodis 2021 

 

 

 

 

 

 

 



STALO FUTBOLAS 
 
Gruodžio 1–23 dienomis antrajame mokyklos aukšte ilgųjų pertraukų metu vyko 7–10 specialiųjų ir I–III 
socialinių įgūdžių ugdymo klasių stalo futbolo varžybos, kuriose dalyvavo 6 merginos ir 7 vaikinai. 
Pasibaigus varžyboms, paaiškėjo, kad tarp merginų I vietą iškovojo Karolina Augaitė, II – Austėja 
Ambrazaitė, III –Vaida Macinavičiūtė. Tarp vaikinų I vietą laimėjo Lukas Sotikovas, II – Dominykas 
Jankauskas, o III – Nikas Ivaškevičius. 
Varžybų nugalėtojai ir prizininkai buvo apdovanoti diplomais bei medaliais, visi dalyviai ir sirgaliai – 
saldžiais prizais. 
                                                  

Mokytojas Gintaras Čečkauskas 
                                                                                                                                                            Gruodis 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRIJŲ KARALIŲ BELAUKIANT 
 

Įgyvendinant mokyklos strateginio plano uždavinį – organizuoti ir plėtoti fizinį aktyvumą ir sportą – sausio 
6 dieną buvo organizuota sporto šventė „Trijų karalių belaukiant”. Mokyklos salėje tvyrojo džiugi nuotaika. 
Kad renginys džiugintų akį ir širdį, vieningai iš peties padirbėjo gausi kūrybingų pedagogų komanda G. 
Čečkauskas, R. Šležys, S. Vareikienė ir D. Jucevičiūtė. 
Sportas neabejotinai skatina bendrystę ir teikia begalę teigiamų emocijų, sportiniam azartui nusiteikusi 
mokyklos bendruomenė buvo pakviesta įrodyti savo ryžtą ir komandos vieningumą, siekiant vieningo 
rezultato – sėkmingų pergalių varžybose bei oriai priimant neišvengiamus pralaimėjimus stipresnei 
komandai. Mokyklos bendruomenė savo jėgas bandė įvairiose sporto šakose. Organizuotos bočios, 
grindų ritulio, moterų varžytuvės, estafečių rungtys, parengtos užduotys vadovams. Daug džiugių jaudulio 
akimirkų suteikė ir sirgalių emocijas audrino virvės traukimo varžybos. Galiausiai beliko išsiaiškinti ir 
apdovanoti tuos, kuriuos tądien išsirinko fortūna! Geriausiai pasirodė ir pirmosios vietos taure buvo 
apdovanota administracijos komanda, 2-oji vieta atiteko mokytojų, 3-oji – aptarnaujančio personalo, 4-oji 
– grupių auklėtojų komandoms. Šventės organizatoriai, atsidėkodami mokyklos bendruomenei už aktyvią 
veiklą varžybose, dalyvius vaišino gardžiu pyragu ir pasižadėjo renginį organizuoti ir kitąmet. 
 

Mokytoja Santa Vareikienė 
                                                                                                                                                               Sausis 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SENIEJI EGLUTĖS ŽAISLIUKAI 
 

Gruodžio 20 – sausio 6 dienomis mokykloje vyko V3 grupės organizuota paroda „Senieji eglutės 
žaisliukai”. Paieškoti savo senų eglutės žaisliukų kvietėme mokyklos bendruomenės narius, mokinių 
tėvelius, globėjus. Sulaukėme kelių dešimčių išskirtinių, tikrai senų žaisliukų. Apsilankę parodoje, 
mokiniai stebėjosi tuo, kaip galima išsaugoti žaisliukus šešiasdešimt ir daugiau metų, o suaugusiems 
žaisliukai sužadino vaikystės prisiminimus.  

Auklėtoja Janina Maliauskienė 
                                                                                                                                                               Sausis 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

GRINDŲ RITULIO 
                ASMENINIŲ TECHNIKOS ĮGŪDŽIŲ ČEMPIONATAS 

 
Sausio mėnesį Lietuvos specialiosios olimpiados organizuotame grindų ritulio asmeninių technikos 
įgūdžių čempionate dalyvavo ir mūsų mokyklos moksleiviai. Berniukų grupėje geriausią rezultatą 
Lietuvoje pasiekė Artūras Ruseckas. Taip pat pirmąsias vietas savo lygio grupėse iškovojo Danielius 
Stankevičius ir Ramūnas Kochanauskas. Mergaičių grupėje trečią rezultatą Lietuvoje pasiekė Dinara 
Kochanauskaitė, o Dovilė Kriūnaitė ir Evelina Jasinskaitė savo lygio grupėse užėmė pirmąsias vietas. 

 
  Mokytojai Gintaras Čečkauskas,  Rytis Šležys 

Sausis 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAUSIO MĖNESIO SKANĖSTAI – MAKARONAI „ALLA PUTTANESCA“ 
 

Nors sausio mėnesį COVID-19 pandemija neaplenkė ir mūsų mokyklos, „Kulinarinis šou“ 3-oje grupėje 
nesustojo. Šį mėnesį mus aplankė mokyklos medicinos psichologė Tamara bei jos kolegė, Kėdainių 
ligoninės medicinos sesuo, prisistačiusi kaip teta Zina. 
Viešnios vaikinus nustebino dar neragautais skanėstais – susipažinome su italų virtuvės maisto gamybos 
subtilybėmis. Gamindami patiekalą ,,Alla Puttanesca“ labai maloniai nustebinome viešnias savo 
sugebėjimais virtuvėje. Matas pats pasisiūlė nulupti svogūnus ir česnakus. Danielius be suaugusiųjų 
pagalbos labai profesionaliai iškepė faršą, Nikas prižiūrėjo makaronų gamybos procesą. Eitvidas su 
Arvydu verkdami pjaustė svogūnus, o Petras, kaip visada, serviravo stalą. Desertui vaikinai vaišinosi kava 
su šokoladiniais saldainiais ,,Merci“. 
Mokiniai labai susižavėjo itališka virtuve ir po vakarienės dar ilgai kalbėjo, kokių itališkų patiekalų norėtų 
pagaminti ir paragauti. 

Auklėtojas Rytis Šležys 
Sausis 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILIARDO VARŽYBOS 
 
Sausio 19 – vasario 10 dienomis mokyklos bendrabučio trečiajame aukšte vyko vaikinų biliardo varžybos. 
Jose dalyvavo 16 vaikinų, kurie buvo suskirstyti į dvi sportinio meistriškumo grupes. 
Pasibaigus varžyboms, paaiškėjo, kad A grupėje I vietą iškovojo Nikas Ivaškevičius, II – Artūras Ruseckas, 
III – Matas Šulys. 
B grupėje I vietą iškovojo Arvydas Stankevičius, II – Danielius Stankevičius, o III – Petras Girdžius. 
Varžybų nugalėtojai ir prizininkai buvo apdovanoti diplomais, medaliais ir saldžiais prizais. 
 

Mokytojai Gintaras Čečkauskas, Rytis Šležys 
                                                                                                                                                            Vasaris 2022  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SĖKMĖS IR PATIRTYS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ UGDYME 
 

Mokinių žiemos atostogų metu informacinių technologijų mokytoja Vaiva Siutilienė dalyvavo nuotolinėje 
respublikinėje informacinių technologijų mokytojų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Sėkmės ir 
patirtys informacinių technologijų ugdyme“ ir skaitė pranešimą „Kūrybiškas skaitmeninių technologijų 
taikymas, mokant SUP mokinius informacinių technologijų pamokose“. Mokytoja dalijosi darbo patirtimi 
ir sėkmingai taikomomis skaitmeninėmis programomis bei interneto platformomis, kuriose kuriamos 
interaktyvios veiklos. 
Metodinėje-praktinėje konferencijoje buvo aptariamos metodinės inovacijos, sėkmingų mokymosi 
aktyvinimo metodų atradimai, kūrybiškas skaitmeninių technologijų taikymas mokantis, į kompetencijas 
orientuoto ugdymo turinio diegimas, įtraukusis ugdymas ir mokymosi pažangos įsivertinimas, vertinimas, 
refleksija, hibridinio mokymosi iššūkiai; informatinis mąstymas, programavimas, robotika, duomenų 
tyryba atnaujinamų bendrųjų programų kontekste. 
Jau antrus metus vykstanti nuotolinė konferencija leidžia mokytojams ne tik dalytis darbo patirtimi, bet ir 
gauti naujų, inovatyvių idėjų. 
 

Mokytoja Vaiva Siutilienė 
Vasaris 2022 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„SPINDULIO“ MOKYKLOJE – ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 
MINISTERIJOS KOMANDA 

 
Plačiau skaitykite: 
https://www.kedainiai.lt/naujienos/249/spindulio-mokykloje-svietimo-mokslo-ir-sporto-ministerijos-
komanda:9698 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.kedainiai.lt/naujienos/249/spindulio-mokykloje-svietimo-mokslo-ir-sporto-ministerijos-komanda:9698
https://www.kedainiai.lt/naujienos/249/spindulio-mokykloje-svietimo-mokslo-ir-sporto-ministerijos-komanda:9698


VASARIO MENIU: KEPSNIUKAI ,,TALERIUKAI“ IR KAIMIŠKI KOTLETAI 
 

Vasario mėnesį ,,Kulinariniame šou“ mus aplankė šokių mokytoja Ilona Medelinskienė ir mokytoja Ingrida 
Jurevičienė su vyru Vitalijumi. Visa virtuvėlė pakvipo kepsniukais ,,Taleriukais“, vyrukų gaminamais pagal 
mokytojos Ilonos receptą. Mokiniai padėjo gaminti, o auklėtojas Rytis susidomėjęs rašėsi receptą, nes šį 
patiekalą gamino pirmą kartą. Mokytoja Ingrida su vyru Vitalijumi mokė vaikinus kepti kaimiškus kotletus 
su bulvėmis, paruošė saldų stalą su gaiviaisiais gėrimais. 
Ir kovo mėnesį lauksime mokytojų, kurie pasidalys savo firminių  patiekalų receptais. 
                                                                                                                                            

                                                                                                                                         Auklėtojas Rytis Šležys 

                                                                                                                                                             Kovas  2022  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ŽIEMA, ŽIEMA BĖK IŠ KIEMO... 
 

Antradienį mokyklos stadione kilo šurmulys – susirinko visi mokiniai, mokytojai ir darbuotojai. Linksmai 
pašokę ir padainavę daineles ,,Žiema, bėk iš kiemo“, ,,Važiavo traukinukas, vairavo čigoniukas...“ 
sulaukėme svečių. Iš už kampo pasirodė Kanapinis su Lašininiu. Fizinio ugdymo mokytojai užkūrė tikras 
varžytuves. Mokiniai traukė virves, mėtė kamuolius, dalyvavo kitose rungtyse. Po tokių linksmybių visi 
linksmai užtraukė daineles apie blynus. O jų buvo prikepta labai skanių! Šventę vainikavo linksma mokinių 
daina ir šokis aplink Morę ,,Žiema, žiema, mes tavęs nemylim…” 
Tad visus sveikiname su ilgai lauktu pavasariu! 

 
                         Šventės organizatoriai: Santa Vareikienė, Skirgailė Karčiauskienė, Ingrida Janulaitienė,   

                                                                                                          Gintaras Čečkauskas, Rytis Šležys              
Kovas 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAUTIŠKUMO UGDYMO IR ETNINĖS KULTŪROS SAVAITĖ 
„LIETUVA – ĮDOMI KNYGA, TIK ... REIKIA IŠMOKTI JĄ SKAITYTI“ 

 
Vasario mėnesį mūsų mokykloje vykusioje Tautiškumo ugdymo ir etninės kultūros savaitėje mokiniai 
praplėtė turimas žinias apie savo šalį, jos kultūrą, tradicijas. Renginio tikslas – ugdyti mokinių siekį pažinti 
Lietuvos etnografinius regionus, skatinti domėtis kultūriniu paveldu. 
Vaikai kartu su savo mokytojais sukūrė kalendorinių švenčių ratą, minčių žemėlapį apie mūsų tautos 
iškilias asmenybes, sudarinėjo įdomiausius turistinius maršrutus po Lietuvą, sprendė kryžiažodžius, 
dalyvavo viktorinoje, dainavo lietuvių liaudies dainas. Dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėlėse, ugdytiniai 
pagamino Gedimino pilies maketą. Bendradarbiaudami su Šiaulių „Ringuvos" mokykla, dalyvavo 
respublikiniame projekte-pamokoje „Vasario 16-ajai paminėti". Mokiniai patyrė daug teigiamų emocijų, 
žaisdami lietuvių liaudies etnografinius imtynių ir gaudynių žaidimus, varžydamiesi estafetėse, 
gamindami  patiekalus.                                  
Susipažinkite su parengta  elektronine knyga „Lietuva – įdomi knyga...“, kurioje atsispindi mokinių atliktos 
veiklos. 
 
   https://read.bookcreator.com/WfRDNYBoV5fePrXUmFV5pXBOw7h2/4lPYz-g7T1SS9EG3Tw85nw 

                                                                                          Mokytojos Janina Balukonienė, Birutė Vansevičienė 
                                                                                                                                                               Kovas 2022      
 

   LIETUVOS SO SALĖS FUTBOLO ČEMPIONATAS 
 

Kovo 2 dieną Kėdainių sporto centro futbolo manieže vyko Lietuvos SO salės futbolo 5 x 5 (vaikinai) ir 3 
x 3 (merginos) čempionatas. Jame dalyvavo 12 vaikinų ir 8 merginų komandos iš įvairių specialiųjų 
mokyklų. Mūsų mokyklą atstovavo 2 vaikinų ir 2 merginų komandos. 
Mūsų mokyklos vaikinų pirmoji komanda antroje sportinio meistriškumo grupėje iškovojo II vietą, antroji 
komanda trečioje sportinio meistriškumo grupėje tapo čempionais. 
A sportinio meistriškumo grupėje mūsų merginų pirmoji komanda iškovojo II, o antroji komanda – III vietą. 
Prizininkai buvo apdovanoti medaliais. 

 

                                                              Mokytojai Gintaras Čečkauskas,  Rytis Šležys 
Kovas 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://read.bookcreator.com/WfRDNYBoV5fePrXUmFV5pXBOw7h2/4lPYz-g7T1SS9EG3Tw85nw


DRAUGYSTĖS ŠURMULYS 
 

Kiekvienas pedagogas supranta, kaip svarbu mokiniams bendradarbiauti ne tik mokyklos viduje 
integruojant skirtingų klasių pamokas, bet ir kitoje socialinėje aplinkoje. Gebėti sėkmingai bendradarbiauti 
labai svarbu dėl to, kad tai lemia žmogaus emocinę būseną. Ypač šis gebėjimas aktualus vaikams ir 
paaugliams, kuriems būtinas bendraamžių pripažinimas. Vaikas turi mokėti bendrauti net tik su 
suaugusiais (tėvais, mokytojais), bet ir su savo amžiaus vaikais. Geri bendradarbiavimo įgūdžiai su 
aplinkiniais pagerina vaiko savijautą.   
Mūsų mokyklos mokiniai rado naujų draugų iš Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos ir 
kovo 16-tą dieną nuvyko į pirmąją bendrą šventę „Draugystės šurmulys“. Renginį pradėjo vyresniųjų 
klasių mokinai, kurie vadovaujami teatro būrelio vadovių Dainos Jonavičienės ir Janinos Dautartienės, 
pristatė savo spektaklį „Kupriukas muzikantas“. 1–4 specialiosios klasės mokiniai kartu su mokytojomis 
I. Janulaitiene ir D. Jucevičiūte naujiems draugams padainavo tris smagias daineles. Mūsų pasirodymą 
vainikavo du pedagogės I. Medelinskienės paruošti vyresniųjų klasių mokinių šokiai. Šventė mūsų 
koncertu nesibaigė. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos pedagogės G. Ratkevičienė, L. Venciulienė, N. 
Jankauskaitė paruošė mokiniams žinių patikrinimą – viktoriną ,,Aš žinau“ ir organizavo bendrą plakato 
draugystės tema gaminimą. Vėliau visi kartu šokome ratelius, žaidėme žaidimus. Į mokyklą parsivežėme 
ne tik „Draugystės taurę“, pilną maišelį dovanų, kreidelių, pieštukų, plastilino, bet ir pažadą toliau 
bendradarbiauti bei netrukus vėl susitikti... 

 

                                                              Mokytojos Ingrida Janulaitienė, Daina Jonavičienė, 
Janina Dautartienė, Dagnė Jucevičiūtė, Ilona Medelinskienė 

Kovas 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„ERASMUS+“ PROJEKTO DALYVIŲ MOKYMAI  RUMUNIJOJE – 
KOGNITYVINIŲ KOMPETENCIJŲ PLĖTROS SKAITMENINĖJE 

APLINKOJE GALIMYBĖS 
 

Vienas pagrindinių skaitmeninių technologijų naudojimo švietimo procese privalumų yra galimybė 
pritaikyti į mokinį orientuotas pedagogines strategijas bei paskatinti aktyvų mokinių dalyvavimą 
mokymosi procese. Mūsų mokykla dalyvauja tarptautiniame „Erasmus+“ projekte ,,Digital approaches at 
SEN Education“ SENdata (2020-1-TR01-KA229-094323_5), kurio tikslas – stiprinti specialiųjų poreikių 
turinčių mokinių vystymosi raidą, taikant informacines technologijas ir skaitmenines programas, jas 
pritaikant 6 ugdymo aplinkos srityse: motorikos, kalbos, kognityvinės, socialinės-emocinės, savitarnos 
bei virtualios realybės VR / AR. 
Kovo 21–25 dienomis mokyklos komandos narės mokytojos Ingrida Jurevičienė, Daina Jonavičienė ir 
Ingrida Janulaitienė dalyvavo darbo ir mokymosi vizite Rumunijoje, Cluj Napoca mieste, specialiojo 
ugdymo įstaigoje. Susitikime dalyvavo 19 pedagogų iš Turkijos (Bursa / Yıldırım Huma Hatun Ozel Egitim 
Anaokulu), Lietuvos (mūsų mokykla), Latvijos (Rīgas 2.Pamatskola), Portugalijos (Montelavar, Portugal 
Agrupamento De Escolas Lapiás), Serbijos (Belgrado Anton Skala pradinė mokykla) ir Rumunijos 
(Grădinița Specială Cluj-Napoca). Antrojo ,,Erasmus+“ projekto partnerių susitikimo metu pagrindinis 
dėmesys buvo skirtas specialiųjų poreikių mokinių kognityvinių įgūdžių ugdymui, naudojant skaitmenines 
technologijas ir programas. 
Priimančiosios ugdymo įstaigos Grădinița Specială direktorė Naidin Ioana bei projekto koordinatorė 
Andreea Dulca pasveikino atvykusius partnerius. Atidarymo ceremonijos metu šeimininkai nustebino 
dalyvius tradiciniais šokiais, kuriuos atliko klausos negalią turintys mokiniai iš Cluj Napoca specialiosios 
vidurinės mokyklos, skirtos mokiniams su klausos negalia. Darželio vaikai svečiams įteikė sveikinimo 
atvirukus. Ibrahim Onur Gökdoğan kūrybinės dramos metodu organizavo dalyvių susitikimo, bendravimo 
veiklas. Institucijų partnerių atstovai diskutavo apie panašius ir skirtingus savo šalyse ugdymo aspektus, 
pasidalijo švietimo sistemų praktika apie specialųjį ugdymą. Po pietų partneriai susitiko miesto Unirii 
aikštėje ir dalyvavo Tarptautinės Dauno sindromo dienos renginyje, kurį organizavo tėvų„ auginančių 
vaikus su Dauno sindromu, asociacija. 
Antrąją dieną vyko komandinis darbas trijose grupėse, kurioms vadovavo projekto komandos narės 
Andreea Dulca, Liana Mușuțan ir Andreea Pușcuță. Kiekviena komanda aplankė įstaigos ugdymo 
aplinkas: grupių kambarius, kineziterapijos, Snoezelen bei individualios terapijos kabinetus, valgyklą. 
Turėjome galimybę pamatyti vaikų užsiėmimus ir bendrauti su specialiojo ugdymo mokytojais, kurie 
supažindino su konkrečios didaktinės medžiagos taikymu užsiėmimuose. Pedagogės Andreea Dulca, 
Liana Mușuțan ir Andreea Pușcuță pristatė skaitmenines programas, skirtas mokinių, turinčių įvairiapusių 
raidos sutrikimų ir specialiųjų poreikių, kognityviniams įgūdžiams tobulinti. Bendradarbiaudami su 
partneriais, praktinių užsiėmimų metu mokėmės valdyti ir pritaikyti ugdymo procese skaitmenines 
programas ,,Învață Jucând Românește“, „Learning shapes“, „Educational games: kids visual and 
memory“, „Learning colors“, „Memory and attention training for kids“, „Circle Triangle Square“ ir kt. 
Atrinktų ir įvertintų skaitmeninių programų naudojimas gerina mokinių pažinimo kompetenciją, IKT 
įgūdžius, didina mokymosi motyvaciją bei aktyvumą, padeda mokytis atsižvelgiant į skirtingus poreikius, 
lygius bei numatytus tikslus. Liana Mușuțan taip pat pristatė pačios sukurtą programą, skirtą regos ir 
klausos dėmesiui bei atminčiai ugdyti. Projekto koordinatorių susitikime Ibrahim Onur Gökdoğan surengė 
mokymus, kaip sukurti mokomuosius programos naudojimo vaizdo įrašus ir kaip įkelti juos į projekto 
svetainę. 
Trečiąją dieną projekto partneriai buvo pakviesti dalyvauti Cluj Napoca Babeş-Bolyai universiteto 
specialiojo ugdymo ir pedagoginės psichologijos fakulteto dėstytojų organizuotuose seminaruose: 
,,Skaitmeninių technologijų taikymas, mokant specialiųjų poreikių mokinius matematikos“ (Carmen David 
PhD), ,,Skaitmeninių technologijų taikymas specialiajame ir įtraukiajame ugdyme: prieinamos medžiagos“ 
(Marian Pădure PhD), ,,Skaitmeninės socialinės istorijos" (Cristina Costescu). Seminarų metu vyko 
praktiniai užsiėmimai. Didelį susidomėjimą sukėlė inovatyvus išmanusis technologinis prietaisas bei jo 
taikymo galimybės regos sutrikimų turintiems asmenims. Šio prietaiso pagalba pedagogai gali kurti 
piešinius bei tekstus iškiliuoju formatu, kurie padeda akliesiems pažinti pasaulį. Susitikimo pabaigoje 
dalyviai pasidalijo įspūdžiais, visiems įteikti dalyvio pažymėjimai. 
Ketvirtąją dieną įstaigoje vyko komandinio darbo užsiėmimas „Skaitmeninių programų naudojimo 
specialiajame ugdyme privalumai ir iššūkiai“. Dalyviai, naudodami „Menti“ programą, įvertino projekto 
metu vykdytų veiklų naudą ir iššūkius, analizavo ir diskutavo. 
Paskutinę vizito Rumunijoje dieną projekto komandą priėmė Cluj Napoca provincijos tarybos 
viceprezidentas, specialiojo ugdymo inspektorė bei patarėja. Prie apvalaus stalo dalijomės ,,Erasmus+“ 
projekto ,,Digital approaches at SEN Education“ galimybėmis bei nauda ugdymo kokybės gerinimui. 
Vizito Rumunijoje metu susipažinome su šios šalies istorijos ir kultūros paveldu: lankėmės gotikinėje Šv. 
Mykolo bažnyčioje, stačiatikių metropolio katedroje, ,,Salina Turda“ druskos kasykloje, etnografiniame 



parke ,,Rumulus Vuia“, kur, vaikščiodami muziejuje po atviru dangumi, atradome tradicinę Rumunijos 
architektūrą. 
Paskutinę projekto užsiėmimų dieną skyrėme refleksijai – aptarėme ir įvertinome vykdytas veiklas, 
numatėme kito susitikimo programą, dalyviai užpildė „Google“ vertinimo anketą, kurioje išsakė šio 
mobilumo veiklos vertinimą. Remiantis testo rezultatais, 55 % dalyvių „Erasmus+“ mobilume dalyvauja 
pirmą kartą ir turi mažai žinių apie „Erasmus+“ programas. Dauguma dalyvių geba naudotis 
technologijomis ir 50 % jų naudoja šias technologijas ugdymui. Bendraudami ir bendradarbiaudami su 
projekto partneriais iš Turkijos, Rumunijos, Serbijos, Latvijos bei Portugalijos, patobulinome skaitmeninę 
kompetenciją, IKT įgūdžius. Rumunijoje įgytą patirtį pritaikysime specialiųjų poreikių mokinių ugdyme. 
Susitikimo metu atrinktas programas integruosime į ugdymo procesą, stebėsime ir įvertinsime mokinių 
kognityvinių įgūdžių pokyčius. 
Šis projektas yra finansuojamas iš Europos komisijos „Erasmus+“ programos. 

Projekto koordinatorė Ingrida Jurevičienė 
Mokytojos Daina Jonavičienė, Ingrida Janulaitienė 

Kovas 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

MOZAIKA 
 

Nuo ko prasideda menas? Iš pradžių vaikas ypač domisi piešimu, karpymu ar klijavimu. Vėliau šis 
pomėgis auga, ateina žinios ir patirtis, įvaldoma nauja technika. Ir čia ateina momentas, kai vaikui 
patariant, pasiūlant naują idėją, jis pradeda  suprasti, kad taip gali išreikšti save. 
Dienos eina vis šiltyn, o 2 grupės mergaičių gaminami darbeliai žingsnis po žingsnio pirmyn. Kiekvieną 
dieną ugdytinės, grįžusios po pamokų, kruopščiai kuria savo įspūdingus paveikslėlius. Atrodytų toks 
paprastas dalykas, bet tiek daug kruopštumo ir atidumo reikalauja! Jau supratome, kad kūrybingas 
užsiėmimas su džiuginančiu rezultatu – puikus laisvalaikio planas. Pavasario pabaigoje planuojame mūsų 
mokyklos bendruomenei pristatyti savo naują parodėlę „Mozaika“. 
                                                                                                                                  Auklėtoja Ilona Šidlauskienė 
                                                                                                                                                             Kovas  2022  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEI TURI MIRTI, TEBŪNIE TAI NUO PLOVO... 
 

Kovo mėnesį baigėme šių mokslo metų kulinarinį šou... Šį gražų projektą užbaigė pedagogai Janina 
Balukonienė ir Gytis Sarapas. Meksikietišką taką vaikinus mokė gaminti mokytoja Janina. Įprastai 
meksikietiški takai gaminami iš kukurūzinių tortilijų su įvairiausiais įdarais ir priedais. Vietoje jautienos 
pasirinkome kiaulieną. Vaikinai drąsiai eksperimentavo ir atrado sau patinkantį skonį. Mokytojo Gyčio 
patiekalas – iš kitos pasaulio vietovės. Tai Uzbekijos nacionalinis produktas – jazmine ryžių ir vištienos 
plovas. Šio patiekalo šaknys siekia II–III amžių prieš mūsų erą. Uzbekų patarlė teigia: „Jei turi mirti, tebūnie 
tai nuo plovo“. Ir juos galima suprasti, nes nedaug kas gali atsispirti tinkamai paruoštam plovui! Šį 
patiekalą vaikinai gamino savitai. Atskirai ruošė ryžius, mėsą bei daržoves. Vėliau viską susluoksniavę, 
troškino. 
Atšilus orams, daugiau veiklos turėsime lauke. Mūsų laukia dviračiai, išvyka į Kauną, treniruokliai 
kiemelyje bei žaidimai stadione. Kulinarinį šou pratęsime rugsėjį! 

Auklėtojas Rytis Šležys 
 Kovas  2022  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPIETĖ 
„KĄ ŽINOME APIE VAISIUS“ 

 
Balandžio 14 dieną pirmojo aukšto bendrabučio auklėtojos kartu su bendrosios praktikos slaugytoja 
Ingrida Stočkuviene surengė popietę lavinamųjų klasių mokiniams „Ką žinome apie vaisius“. Ugdytiniai 
buvo supažindinti, kokie sveiki ir naudingi organizmui vaisiai, kuris vaisius turtingiausias vitaminų. 
Mokiniai vardijo savo mėgstamiausius vaisius, žaidė žaidimą, bandydami užrištomis akimis atspėti, koks 
vaisius jų rankose, ragaudami vaisių gabalėlius, mėgino pasakyti vaisių pavadinimus. Popietės pabaigoje 
vaikai padarė išvadą, kad vaisiai – sveika, bet prieš valgant juos būtina nuplauti, kad nekamuotų pilvo 
skausmai. 

 Bendrosios praktikos slaugytoja Ingrida Stočkuvienė 

Balandis 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MUZIKALIOJI PERTRAUKA 
 

Šokiai – viena iš seniausių žmogaus kultūrinės veiklos formų. Jau akmens amžiuje žmonės šoko. Piešiniai 
ant uolų ir pėdsakai įrodo, kad buvo šokama net 10 000 m. prieš Kristų. 
Tarptautinė šokio diena minima balandžio 29 dieną. Ši šventė švenčiama nuo 1982 metų UNESCO 
sprendimu. Ji sutapatinta su prancūzų baletmeisterio Žano Žoržo Noverio (1727–1810 m.) gimtadieniu. Tai 
žymus choreografinio meno reformatorius ir teoretikas, „šiuolaikinio baleto tėvas“. 
Balandžio 26-ąją Tarptautinę šokio dieną, kurios credo – nesustok šokti, smagiai pažymėjo ir mūsų 
mokyklos bendruomenė. Merginos šoko mokytojos Ilonos Medelinskienės sukurtą šokį ,,Super girls“. 
Muzikos mokytoja Dagnė Jucevičiūtė ir 1–4 specialiosios klasės mokinukai atliko dainelę ,,Jau pavasaris 
atėjo“. Vėliau visi šokome masinį šokį ,,Šok ir Tu“, o Lietuvos asociacijos ,,Gimnastika visiems“ sukurtą 
šokį mokiniai šoko savo klasėse. 
Džiaugėmės sukūrę šventę sau bei kitiems, įdomiai, turiningai, kūrybingai išreiškę save per šokį ir judesį. 
 

Mokytojos Ingrida Janulaitienė, Ilona Medelinskienė, Dagnė Jucevičiūtė  
Balandis 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARGUTIS DRAUGUI 

Kiaušinis – pats populiariausias Velykų simbolis! Tad informacinių technologijų pamokose, pasitelkus 
kompiuterines piešimo programas, piešti velykinių margučių eskizus mokytoja pakvietė 5–8 klasių 
mokinius. O svarbiausia atspausdintą margutį duoti nuspalvinti draugui. 
Taip ir gimė projektas „Margutis draugui“, kurio metu per informacinių technologijų pamokas 5–8 klasių 
mokiniai piešė velykinius margučius, o lavinamųjų klasių mokiniai juos nuspalvino, pasitelkdami įvairią 
dekoravimo techniką: pieštukus, kreideles, flomasterius ir net plastiliną. Mokinių darbus galite apžiūrėti 
lavinamųjų klasių korpuse. 
Pasak informacinių technologijų mokytojos Vaivos, kūrybiškumą skatinančios veiklos labai naudingos. 
Dalyvavimas projekte „Margutis draugui“ ugdė vaikų informacinį mąstymą, skatino motyvaciją įgyvendinti 
kūrybines idėjas, puoselėjo Lietuvos etninę kultūrą,. 
Už bendrą projektinį darbą dėkojame mokytojoms Janinai Dautartienei, Janinai Balukonienei, Astai 
Juškienei, Ingridai Jurevičienei. 
 
 

Mokytoja Vaiva Siutilienė 

Balandis 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASIMATUOK PROFESIJĄ 
 

Taip vadinosi integruotos lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamokos 9a specialiojoje ir I–III 

socialinių įgūdžių ugdymo klasėse. Mokiniai lankėsi Užimtumo tarnyboje, kur Kėdainių jaunimo darbo 

centro konsultantė Jurgita Liutkevičienė supažindino su Užimtumo tarnybos veikla, (ne)paklausiomis 

profesijomis, karjeros planavimo žingsniais. Užsiėmimo metu mokiniai atliko praktinę užduotį – aiškinosi, 

kurios profesijos yra labai reikalingos, o kurios – ne. Konsultantė Jurgita pažadėjo mokiniams padėti 

renkantis profesinį kelią. 

Pažintį su profesijos pasirinkimu mokiniai tęsė lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamokose: 

vardydami žinomas profesijas, sudarė „Žodžių debesis“, ant aitvarų rašė svajonių profesijas, aiškinosi 

karjeros planavimo žingsnius – mokėsi pažinti ir apibūdinti save, savo pomėgius, aiškinosi, ko reikia 

norint pasirinkti profesiją. Mokiniai mokėsi internete rasti informaciją apie norimos profesijos pasirinkimo 

galimybes. „Paėmę interviu“ iš tėvų, kaimynų, mokyklos darbuotojų, suprato, kad norint įgyvendinti savo 

svajonę, reikia jos siekti ir MOKYTIS. 

 

                                                                                                    Mokytojos Daina Jonavičienė, Vaiva Siutilienė 

Balandis 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



PADARĖM TAI, KĄ GALĖJOM... 
 

Kaip gera turėti šeimą ir namus. Daugeliui mūsų atrodo, kad tai visiškai suprantama duotybė kiekvienam 

žmogui. Deja, ne visada būna taip... 

Turbūt daugelis jau supratote, kad rašome apie savo mokyklos mokinę Žydronę. Kai mirė Žydronę 

globojusi močiutė, mergaitei teko apsigyventi brolio namuose. Deja, po kurio laiko tapo aišku, kad 

mergaitė iš jai artimų žmonių, brolio sugyventinės, savo sesers ir jo draugo patiria patyčias ir psichologinį 

smurtą. 

Žydronė pamažu „atsivėrė“, pradėjo pasakoti apie savo problemas. Buvo aišku, kad mergaitė nebegali 

savaitgaliais grįžti namo, būti nuolat žeminama, kęsti patyčias ir netgi patirti finansinį išnaudojimą. 

Norime pasidžiaugti, kad Žydronė jau praleido pirmąjį saugų ir ramų savaitgalį savo namuose – jai 

išrūpintame, suremontuotame, apstatytame baldais ir visais kitais reikalingais buitiniais daiktais vieno 

kambario bute. Todėl norime ne tik pasidžiaugti savo sėkme ir per mėnesį sutvarkytais Žydronės namais, 

bet ir padėkoti visiems padėjusiems šį prasmingą darbą atlikti. Dėkojame Ryčiui Šležiui, Gintarui 

Čečkauskui, Jelenai Kavaliauskienei, Audrai Bitvinskienei ir jos vyrui Edmundui, Ilonai Šidlauskienei ir 

jos vyrui Rolandui, Ignatai Jančiuvienei, Genutei Brazauskienei, Skirgailės tėčiui Linui, Žydronės 

klasiokams, Kėdainių rajono sav. socialinės paramos skyriaus vyriausiajai specialistei Vaidai Bakašvili, 

visiems nepažįstamiems žmonėms, kurie sureagavo ir atsiliepė į mūsų prašymą dovanoti baldus ar kitus 

daiktus. Ačiū Jums visiems. 

 

 

Psichologė Rita Žemgulienė 

Socialinė pedagogė Skirgailė Karčiauskienė 

Balandis 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKCIJA ,,VELYKĖ ATRIEDA“ 
 

Šventiniu laikotarpiu dažniau nei visada norima dalytis gerumu, atjauta, dovanoti šypsenas pažįstamiems 
bei nepažįstamiesiems. Kas gali būti nuoširdžiau ir jaukiau už velykinių sveikinimų rašymą senoliams, 
gyvenantiems senelių namuose? 1–4 ir 5 specialiosios klasės mokiniai drauge su mokytojomis Ingrida 
Janulaitiene, Dagne Jucevičiūte ir mokytojos padėjėja Inga Buchaveckiene balandžio 14 dieną aplankė 
Labūnavos senelių namų gyventojus. Ne visi seneliai laukė šventės, ne visų akys spindėjo, tačiau, 
pabendravus su vaikais, senolių veidai pasikeitė. Dažnai pamirštame gero žodžio galią – juk reikia tiek 
nedaug, kad suteiktume nepažįstamajam džiaugsmo, velykinio stebuklo ir vilties! 
Mokiniai pradžiugino senolius ne tik vaikiškomis velykinėmis dainelėmis, bet ir pačių pagamintais 
atvirukais ir pačių užrašytais nuoširdžiausiais sveikinimais. Ši akcija turėjo stebuklingą užtaisą – joje 
sudalyvavę vaikai ne tik pasidalijo gerumu su kitais, bet ir patys tapo laimingesni... 
Šiuose namuose gyvena daug senolių, negalėjome atviruku pradžiuginti kiekvieno, todėl nuoširdžiai 
dėkojame už pagalbą draugams – Kėdainių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ,,Viščiukų“ grupės ugdytiniams, 
kurie noriai prisijungė prie šios akcijos, gamindami atvirukus. 
 

  
Mokytojos Ingrida Janulaitienė, Dagnė Jucevičiūtė 

Balandis 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

INTEGRUOTOS FIZINIO UGDYMO PAMOKOS 
 

Balandžio 12 dieną Kėdainių sporto centro salėje vyko integruotos mūsų mokyklos lavinamųjų klasių ir 
Kėdainių šviesiosios gimnazijos 3 klasių fizinio ugdymo pamokos „Linksmosios estafetės“. 
Fizinio ugdymo veikloje mūsų mokyklos ir šviesiosios gimnazijos mokiniai žaidė judrųjį žaidimą „Tinklas 
ir žuvys“, atliko bendruosius fizinius pratimus. Pagrindinėje pamokų dalyje išbandė OLIFU triratukus, 
lenktyniavo atlikdami linksmųjų estafečių užduotis, žaidė komandinį grindų riedulio žaidimą. 
Varžydamiesi, bendraudami ir bendradarbiaudami mokiniai stiprino bendrąsias fizines savybes, patyrė 
daug teigiamų emocijų. Šios pamokos – tai pirmasis žingsnis į įtraukųjį ugdymą. Tikimės, kad tokios 
bendros veiklos vyks ir ateityje. 
 

Mokytojas Gintaras Čečkauskas 
Balandis 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VELYKŲ BELAUKIANT 
 

Šv. Velykos – viena didžiausių švenčių Lietuvoje, simbolizuojanti džiaugsmingą gamtos prabudimą. Kad 
Velykų dvasia apsigyventų mūsų širdyse, stengiamės sukurti tinkamą nuotaiką. Tam padeda laukimo 
ženklai – nuotaikingais margučiais ir velykiniais simboliais dekoruoti atvirukai, piešiniai, aplikacijos...  
1–4 specialiosios klasės mokiniai, gražiai pasipuošę III mokyklos aukštą, nutarė savo darbais pradžiuginti 
ir kitus. Sukūrę spalvingus ir nuotaikingus velykinius atvirukus, piešinėlius, kuriuose – Velykų simboliai: 
margučiai, viščiukai, kiškučiai, pavasarinės gėlės, jais papuošė Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios 
bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriaus bei viešosios bibliotekos Vilainių filialo erdves. 
Aš, velykinė bobutė, dovanoju po margutį: 
Žalią – simbolį stiprybės, 
Melsvą – santaikos, ramybės, 
O raudoną nuo širdies – meilės simbolį, vilties. 
Su šv. Velykom visus! 
 
  

Mokytoja Ingrida Janulaitienė 
Balandis 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KŪRYBIŠKUMO UGDYMO METODAS – DRAMINĖ VEIKLA 
 

Balandžio 6 dieną kartu su Kėdainių lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ mokytoja Jurgita Jankauskiene vedėme 
3 valandų paskaitą Vilkijos lopšelio-darželio ,,Daigelis“ mokytojams ,,Vaikų kūrybiškumo ugdymas“. Su 
seminaro dalyvėmis diskutuodamos apie kūrybiškumo ugdymo svarbą, aptarėme kūrybiškumą 
skatinančius ir slopinančius metodus, dalijomės savo patirtimi, kokiais praktiniais būdais puoselėjame 
vaikų kūrybiškumą. 
Balandžio 22 ir 26 dienomis vyko seminarai Kėdainių lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ pedagogėms ,,Vaikų 
meninės raiškos ugdymas teatrinėje veikloje“. Organizuojamo seminaro, kurį vedėme su mokytoja Jurgita 
Jankauskiene, tikslas – dalytis savo darbo patirtimi. Seminaro dalyvės turėjo progą įsitikinti, kaip svarbu 
ugdyti laisvą, kūrybišką asmenybę, suprantančią ir mokančią vertinti meną, koks svarbus pedagogo 
vaidmuo ugdymo proceso kokybei. Lektorės pasakojo apie vaidybos naudą vaikui, atskleidė vaikų 
vaidybinės veiklos ypatumus.  
Praktinių užduočių metu ,,Vyturėlio“ lopšelio-darželio pedagogės inscenizavo pasakas, mokėsi 
kvėpavimo, rezonanso pratimų dėmesio lavinimo, scenos judesio, kalbos lavinimo bei pirštukų žaidimų. 
Seminaro dalyvės įgijo naudingų bei kasdieninėje veikloje reikalingų vaikų kūrybiškumo skatinimo žinių 
ir praktinių įgūdžių. 
 

Mokytoja Ingrida Janulaitienė 
Balandis 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ŠVENTĖ „PAVASARIO DŽIUGESYS“ 
 

Balandžio 28 dieną mūsų mokyklos mokiniai svečiavosi Kėdainių lopšelyje-darželyje ,,Vyturėlis“. Šventę 
pradėjo „Mažojo teatro“ būrelio vaikai, pristatydami savo mokytojų Dainos Jonavičienės ir Janinos 
Dautartienės pastatytą spektaklį „Kupriukas muzikantas“. Šventinę programą papildė 1–4 S klasės 
mokinukai. Vaikai drauge su muzikos mokytoja Dagne Jucevičiūte ir mokytojos padėjėja Inga 
Buchaveckiene sudainavo dvi daineles. Vieną – apie pavasarėlį ,,Jau pavasaris atėjo“, kitą – apie 
vabaliukus ,,Muzikantų kapela“. Vaikus pasveikino ir Kakės Makės personažai: mokytoja Ingrida 
Janulaitienė – Mamaisa ir Kėdainių l.-d. ,,Vyturėlis“ mokytoja Jurgita Jankauskienė – Nanaisa. Drauge su 
pasakų personažais mokiniai žaidė smagius vaikiškus žaidimus.  
Šventę vainikavo vyresniųjų klasių mokinių pasirodymas. Mokiniai šoko mokytojos Ilonos Medelinskienės 
paruoštus šokius. Šoko ne tik mokiniai, bet ir visi, kurie dalyvavo šventėje: mokytojai bei mažieji žiūrovai. 
Dėkojame Kėdainių l.-d. ,,Vyturėlis“ pedagogams už šiltą priėmimą, gražius žodžius ir dovanėles. 
 
  

Mokytojos Ingrida Janulaitienė, Daina Jonavičienė, 
Janina Dautartienė, Dagnė Jucevičiūtė, Ilona Medelinskienė 

Balandis 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„ETWINNING“  PROJEKTAS 
„KELIONĖ NUO ATLIEKŲ IKI MENO SU SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ 

VAIKAIS“ 
(„THE JOURNEY FROM WASTE TO ART WITH SEN“) 

 
Projekto kūrėjai: Fatma Oduncu (Turkija), Janina Balukonienė (Lietuva) 
  
Projekto dalyviai: 1–4 lavinamosios klasės mokiniai 
  
Projekto trukmė: 2021-10-01–2022-03-01 
  
Projekto partneriai:  Mehmet Soner Oduncu (Turkija), Mustafa Koçak (Turkija, Seda Gül Koçak (Turkija). 
  
Projekto tikslas: ugdyti mokinių kūrybiškumą, gerinti smulkiosios motorikos įgūdžius, gaminant meninius 
darbus iš atliekų. 
  
Projekto eiga: projekto veikla prasidėjo spalio mėnesį ir baigėsi kovą. Spalį buvo sudarytas projekto 
planas ir atliktos kitos organizacinės užduotys. Lapkričio mėnesį mokiniai kartu su savo mokytojomis 
kūrė projekto logotipą ir plakatą. Pedagogai parengė vertinimo formą. Kiekvienas partneris pristatė šalį, 
mokyklą ir mokinius. Gruodį susitikome  su partneriais video konferencijoje. Mūsų sukurtas logotipas 
laimėjo ir tapo projekto veidu. Gruodžio mėnesį gaminome meninius darbus iš popieriaus atliekų. Mokiniai 
atsinešė iš namų senų knygų ir žurnalų, juos karpė ir gamino eglutes, kūrė spalvingus naujametinius 
atvirukus. Parengiau elektroninę knygą, iliustruojančią projekto komandos kūrybinius darbus iš 
popieriaus atliekų ir naujametinių atvirukų gaminimą. 
https://read.bookcreator.com/WfRDNYBoV5fePrXUmFV5pXBOw7h2/0T5ceQzcRUy0OKq8b-U9FA 
Sausį vyko meninių gaminių kūrimas iš plastiko atliekų. Mano mokiniai karpė plastiko šiaudelius ir vėrė 
iš jų apyrankes bei karolius. Vasario mėnesį iš metalinių skardinių, senų stalo įrankių sukonstravome 
robotą. Tai kūrybinis darbas iš metalo atliekų. Kiekvieno mėnesio pabaigoje vienas iš projekto dalyvių 
sukurdavo elektroninę knygą iš atliktų veiklų. 
Kovą surengta virtuali nuveiktų darbų paroda, sukurtas elektroninis 
kalendorius.https://www.canva.com/design/DAE8QQkcd_Q/-
7_d82UEtKiwMCxvsu7ukg/edit?utm_content=DAE8QQkcd_Q&utm_campaign=designshare&utm_mediu
m=link2&utm_source=sharebutton 
  
Projekto rezultatas:  
Įgyvendinant projektą, ugdytiniai išbandė įdomias ir prasmingas veiklas, kurios skatino specialiųjų 
poreikių mokinių pažinimą. Mokiniai suprato, kad reikia ne tik rūšiuoti atliekas, bet iš jų galima pagaminti 
įdomių dirbinių, prikelti jas antram gyvenimui. 
Veiklų metu mokiniai lavino smulkiąją motoriką, akių – rankų koordinaciją, dėmesio koncentraciją,  ugdėsi 
didesnį pasitikėjimą savimi. Bendras darbas suteikė daug teigiamų emocijų. Tai buvo sėkmingas 
projektas, nes vaikams veiklos patiko, buvo pagal jų galias, sustiprino jų pasitikėjimo savimi jausmą ir 
suvokimą, kad „aš galiu“. 
„Twinspace“ erdvėje pedagogai pasidalijo užsiėmimų idėjomis, kurias pateikė video medžiaga, 
nuotraukomis bei jų koliažais, tobulino dalykines, skaitmenines bei bendradarbiavimo kompetencijas. 
Galutinis projekto rezultatas – sukurtos e. knygos, virtuali paroda, e. kalendorius, kur atsispindi visa 
projekto veikla. 
 
 

Mokytoja Janina Balukonienė 
Balandis 2022 
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GERUMAS SUŠILDO 
 

Ir žaliuoja žolė po lietaus, šakos keliasi, tiesias į dangų. 
Duok ir man trupinėlį saldaus To gerumo iš gydančių rankų. 
Ir dar duok iš širdies, iš akių, ir dar lūpom įpūski gerumo – 
Saulės žybsniu tarp eglių tankių, rasos žvilgesiu rytmečio dūmuos. 
  
Ypatinga pavasario  šventė – Velykos.  Šiuo laikotarpiu kiekvienas susimąsto, ką gali nuveikti gero ir 
prasmingo. Sakoma, gerumas užkrečiamas. Žmonės, patyrę kitų gerumą, rūpestį, jautrumą, atleidimą, ir 
patys nebegali elgtis kitaip. 
Mūsų mokyklos 3 grupės auklėtoja ir vaikai suorganizavo gerumo akciją „Sušildykim širdis gerumu“, 
kurios tikslas – paskatinti vaikus parodyti dėmesį, pagarbą senoliams.  
Atvykę į Josvainių savarankiško gyvenimo namus, buvome šiltai sutikti socialinės darbuotojos Jolantos 
Norvilienės ir šių namų gyventojų. 
Šiltai pabendravę, apžiūrėję gyvenamąsias ir poilsio erdves, pasisiūlėme pagelbėti pasodinti gėles.  
Baigę darbus visi nusifotografavome, palinkėjome vieni kitiems gerų ateinančių švenčių ir pasižadėjome 
dar ne kartą susitikti. 
Kasdieną mokome vaikus, skaičiuoti, piešti, pažinti spalvas, tačiau labai svarbu išmokyti vaikus ir dalintis, 
skirti gera nuo blogo, ne tik gauti, bet ir duoti. 
Dėkojame Josvainių savarankiško gyvenimo namų soc. darbuotojai Jolantai ir gyventojams už saldžias 
dovanėles, šilumą ir dėmesį. 

Auklėtoja Ilona Krasauskienė                                                                                                                                                                                                                                          

Balandis 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELYKINĖS DEKORACIJOS 
 

Laukdami gražiausios pavasario šventės  – šv. Velykų, V3 grupės vyresniųjų klasių auklėtiniai surengė 
kūrybinių darbų parodą „Velykinės dekoracijos”. Buvo mąstoma, kaip padaryti, kad kiekvienas darbas 
būtų gražus ir originalus. Nutarėme gaminti erdvines pakabinamas dekoracijas, kurios galėtų papuošti 
namų erdves. 
Originaliausias idėjas galima įgyvendinti pasitelkus paprasčiausias priemones: namuose likusias 
pakavimo juosteles, kaspinus, kartoną, siūlus, špagatą, virveles, kitas puošybos medžiagas. Smagu, kad 
į darbą įsitraukė ir pagalbą kai kuriems vaikams, daugiausia berniukams, suteikė jų tėvai / globėjai, kiti 
šeimos nariai, kurie patarė, kartu derino puošybos elementus. Kiekvieno mokinio darbas buvo išties 
ypatingas, trapus ir mielas. 
Savo sukurtas velykines dekoracijas eksponavome Kėdainių rajono savivaldybės M. Daukšos viešojoje 
bibliotekoje ir savo mokykloje. Ir dar kartą įsitikinome, kad kartais netgi ne visai pavykęs, tačiau kupinas 
nuoširdaus darbo ir pastangų  kūrinys yra daug mielesnis nei nupirktas parduotuvėje. 

 

Auklėtoja Janina Maliauskienė                                                                                                                                                                                                                                       

Balandis  2022 

 

 

 

 

 



DALYVAVOME PARODOJE 
 

2 grupės mergaitės ir auklėtojos balandžio 5–16 d. dalyvavo respublikinėje parodoje-konkurse „Pavasario 

spalvos“, kurio tema „Pirmieji pavasario žiedai“.  Renginį, skirtą mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, organizavo Šiaulių „Ringuvos“ mokykla. Parodos tikslas – atkreipti mokinių dėmesį į 

gamtos grožį, jos kaitą, perteikti įspūdžius meninėmis raiškos priemonėmis. 

Kūrybiniai darbai buvo vertinami 3 amžiaus grupėse.  Parodos-konkurso organizatoriai, komisijos nariai 

puikiai įvertino mūsų mokyklos mokinių darbus. Visi konkurso dalyviai gavo padėkas. Darbų nuotraukos 

skelbiamos Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos svetainėje. 

 

Auklėtoja Audra Bitvinskienė                                                                                                                                                                                                                                        

Balandis 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GAMTOS SAVAITĖ ,,MOKOMĖS GAMTOJE IR IŠ GAMTOS“ 
 

Gegužės mėnesį mūsų mokykloje vykusioje gamtos savaitėje ugdytiniai pasitelkė ir išbandė patirtinio 
mokymosi veiklas ir metodus. Atliko stebėjimus, tyrimus, žaismingus eksperimentus žaliojoje mokymosi 
aplinkoje. Vaikai noriai ieškojo ir fiksavo nuotraukose, vaizdo įrašuose įspūdingiausius, gražiausius 
pavasario vaizdus, pievos ir sodo augalų žiedų šypsenas, kūrė menines miniatiūras. Lietuvių kalbos 
pamokų metu rašė laišką medžiui, vedė pavasario dienoraščius. Matematikos pamokose specialiųjų klasių 
mokiniai matavo visus medžius, esančius mokyklos teritorijoje, o per gamtos mokslų pamokas savo žinias 
pagilino, sužinoję apie lapuočių ir spygliuočių medžių žievės spalvą, raštus bei antspaudus. Namų ūkio 
ruošos pamokų metu virė tikras pavasarinių darbų mokyklos gėlynuose darbymetis! Sveikos gyvensenos 
pamokose mokiniai ne tik kalbėjo apie sveikatai naudingas pavasarines žoleles, bet ir plušėjo prie viryklės, 
virdami sau ir kitų klasių draugams sveiką, žvalumo šaltinį – rūgštynių sriubą. 
Mokyklos erdves papuošė mokinių kūrybiniai darbeliai ,,Dekoratyviniai interjero akcentai ir kompozicijos 
iš gamtinių medžiagų“. Kūrybinės veiklos gamtos tema nenutruko ir istorijos, anglų kalbos, dorinio 
ugdymo bei prevencinės programos ,,Obuolio draugai“ pamokų metu. Mokiniai ieškojo gyvūnų ir augalų 
Lietuvos gyvenviečių herbuose, kūrė ženklus, kurie padėtų saugoti gamtą ir palaikyti tvarką, sudarinėjo 
anglų-lietuvių kalbų žodynėlius. Išvykų į gamtą, miesto parką metu 9a klasės mokiniai tapo ,,režisieriais“, 
fotografavo ir filmavo nuotykius Lietuvos sostinės gamtoje. Garsų ir judesio terapija gamtoje, lauko šokių 
maratonas „Kieme šėlsta pavasaris“, lauko žaidimai, turistiniai žygiai Nevėžio upės pakrantėmis suteikė 
daug smagių, neužmirštamų akimirkų... 
Mokydamiesi žaliose mokymosi aplinkose, lavinamųjų ir 1–4 S klasių mokinukai tyrinėjo pavasario 
spalvas, garsus, kvapus, fiksavo nuotraukose pavasarinės pievos žiedų šypsenas, dėliojo mandalas iš 
pavasarinių gamtinių medžiagų – tapo tikrais pavasario sekliais. 
https://youtu.be/iTYujrUG2Qw 
 

Mokytojos Arūna Macionienė, Jurgita Šulcienė 
Gegužė 2022 
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MOKINIŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS 
,,ETWINNING“ PROJEKTE 

,,SENart THERAPY“ (SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS) 
 

Projekto kūrėjai: Kėdainių specialiosios mokyklos mokytoja Ingrida Jurevičienė (Lietuva) ir T. Gungor 
Sahin (Turkija) 
 
Projekto dalyviai: 1–3A lavinamosios klasės mokiniai 
 
Projekto trukmė: 2021-09-01–2022-03-31 
 
Projekto partneriai: Iraida Čerenkova (Latvija), D. Kocanjer (Kroatija), T. Badir Polat, D. Özgür, T. O. Bektaş, 
A. Işık, F. Uslular (Turkija), S. Carvalho, M. Salgueiro ir M. Joaquim (Portugalija), K. Zmysłowska (Lenkija). 
 
Projekto tikslas – ugdyti specialiųjų poreikių mokinių kūrybiškumą bei praktinius įgūdžius įvairiomis 
terapijos technikomis. 
 
Projekto eiga: Visus mokslo metus įgyvendinant projektą ,,SENart therapy“, mokiniai smagiai ir kūrybiškai 
leido laiką kartu. Meninė veikla, sportas, muzika, skaitmeninės technologijos, vaidyba, konstravimas, 
smėlio ir stalo žaidimų terapijos paįvairino mokinių ugdomąją veiklą. Užsiėmimų metu vaikai lavino 
sensorinius, smulkiosios motorikos, kognityvinius įgūdžius, kūrybiškumą, ugdė pasitikėjimą savimi, 
atlikdami bendras veiklas, gerino socialinius įgūdžius. Kiekvieną mėnesį ugdytiniai kartu su kitų šalių 
draugais atliko įvairias veiklas. Projektą pradėjome dalyvaudami tarptautiniame Taško dienos (Dot Day) 
renginyje. Naudodami įvairias piešimo priemones bei interaktyvias ,,Quiver Vision“ 3D technologijas, 
mokiniai kūrė taško improvizacijas. Visų šalių mokinių darbai sugulė į video pristatymą. Dalyvių veikla ir 
darbai įvertinti sertifikatais. 
https://www.youtube.com/watch?v=BiCG9uqT4rw&t=2s 
Spalio mėnesį mokiniai dalyvavo Europos ,,CodeWeek“ renginyje. Naudodami ,,Code.org“ ir ,,Pixel Art“ 
programėles vaikai žaisdami mokėsi kodavimo užduočių interaktyvioje lentoje ir planšetiniame 
kompiuteryje. Rudenį, naudodami natūralias gamtines medžiagas, ugdytiniai atliko menines veiklas: 
štampavo, naudojo atspaudimo techniką, išbandė sensorinį piešimą su maistine plėvele, kūrė medžio lapų 
koliažus. https://www.youtube.com/watch?v=jHsIqUj34HA 
Vaikai mokėsi iš plastilino ir specialių lipnių spalvotų putų modeliuoti įvairius objektus, iš spalvoto 
kinetinio smėlio statyti statinius, dėlioti ornamentus, formuoti gyvūnų figūras. 
Kalėdiniu laikotarpiu organizavome video susitikimą su visais projekto draugais, pasidalijome savo 
kurtais sveikinimo atvirukais bei darbeliais, linkėjome vieni kitiems gražių 
švenčių. https://www.youtube.com/watch?v=lEwmTjrQr2Y 
Sausio mėnesį ugdytiniai žaidė kūrybinius stalo žaidimus ,,Atminties pilis”, ,,Mozaika”, ,,Daiktų dėlionės”, 
,,Spalvų domino”, ,,Q-Bitz” ir kt., kurie lavino dėmesį, atmintį, pastabumą, smulkiąją motoriką. Žaisdami 
ugdytiniai mokėsi sudėti paveikslėlius iš dalių, pažinti spalvas, formas, dydžius. 
https://www.youtube.com/watch?v=KzrrInvTFbM&t=4s 
Atlikdami įvairias užduotis interaktyvioje lentoje ir žaisdami edukacinius skaitmeninius žaidimus, 
paminėjome saugaus interneto dieną. Ugdytiniai žaidė ir mokėsi, atlikdami skaitmeninių programų 
,,Learningapps”, ,,Wordwall”, ,,GCompris”, ,,Žiburėlis.lt” užduotis, programėle ,,ToonMe apps” kūrė savo 
avatarus, žaidė projekto partnerių sukurtus IKT žaidimus. Daug džiaugsmo ugdytiniai patyrė, dalyvaudami 
kūrybinėse dirbtuvėse. Konstravimo veiklai atlikti naudojome įvairią statybinę medžiagą bei 
konstruktorius „Lego“, ,,Duplo“, ,,Tangram“. Dirbdami grupelėmis ir pavieniui, ugdytiniai kūrė 
plokštuminius bei dvimačius robotus, gėles, gyvūnus ir kt. Muzikinėse veiklose išbandė įvairių 
instrumentų grojimą, susipažino su jų skleidžiamais garsais bei grojimo būdu. 
Visi kartu šventėme Kalėdas, Velykas, „eTwinning“ gimtadienį, spalvinome specialiai projektui sukurtas 
temines spalvinimo knygeles, kūrėme nuostabius darbelius, atlikome kūrybines veiklas, kuriomis 
pasidalijome vieni su kitais. 
Kūrybinės-meninės veiklos skatino ugdytinius domėtis, mąstyti, ieškoti sprendimų, bendradarbiauti 
vieniems su kitais, lavino kūrybiškumą. Siekdami kokybės, projekto partneriai dalijosi gerąja patirtimi, 
idėjomis, mintimis, bendravo bei bendradarbiavo tarpusavyje, stengėsi įnešti savo indėlį į projektą, įgyti 
naujos patirties, išbandyti vieni kitų idėjas. 
  
Projekto rezultatas: Drauge su projekto partneriais dalyvavome internetiniame seminare ,,Six Bricks“, 
kūrėme tiesioginius tiltus, per kuriuos dalijomės patirtimi, įgijome bendravimo ir bendradarbiavimo 
įgūdžių, stiprinome tarpusavio ryšius, gilinome IT žinias, mokėmės, tobulinome praktinius įgūdžius. 
Ugdytiniai bendradarbiaudami dalyvavo kūrybiniame procese, lavino meninius bei pažintinius gebėjimus. 
,,eTwinning“ projekto ,,SENart therapy“ erdvėje gausu idėjų, sukurtų pristatymų, mokomųjų žaidimų 

https://www.youtube.com/watch?v=BiCG9uqT4rw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=jHsIqUj34HA
https://www.youtube.com/watch?v=lEwmTjrQr2Y
https://www.youtube.com/watch?v=KzrrInvTFbM&t=4s


nuorodų, kūrybingai įgyvendintų veiklų, kurių metu labiau pažinome vieni kitus, mokėmės vieni iš kitų, 
kūrybiškai diegėme naujoves savo darbe. 
Remiantis projekto metu sukurtais ugdytinių darbais sukurta interneto svetainė ,,SENart therapy“, 
elektroninės knygos, kalendorius bei virtuali mokinių darbų paroda. 
https://sites.google.com/view/senarttherapy/home 
 

  
Mokytoja Ingrida Jurevičienė 

Gegužė 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVETINGŲ NAMŲ DURIS ATVĖRUS 
 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras pasiūlė pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, pagal 
kurią mūsų vaikai bus įtraukti į jiems įdomias veiklas, jausis saugūs jaukioje aplinkoje. 
Naujame jaunimo veiklos centrui atvėrus duris ir pristačius savo veiklų viziją, pakviesti ir mūsų 
mokyklos mokiniai: T. Chabibulinas, A. Stankevičius, A. Ruseckas. 
Linkime sėkmės centrui, vykdant veiklas, laimėti daug drąsių projektų, o centro lankytojams – atradimų, 
kūrybinių minčių. 
 

  
„Spindulio“ mokyklos bendruomenė 

Gegužė 2022 
 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/senarttherapy/home


MES SU JUMIS... 
 

Pavasaris – gražiausias metų laikas: sužydi gėlės, atgyja gamta, O su pavasariu ateina pati prasmingiausia 
šventė – Motinos diena, kuri švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį. Šiluma, ramybė, atjauta, užuovėja, 
rūpestis, kantrybė, švelnumas, šviesa… Tai tik keletas žodžių, apibūdinančių mylimiausius, brangiausius 
mums žmones – Mamas. Ir visai nesvarbu, kiek žmogui metų, jam visada reikia mamos, jos šilto žvilgsnio. 
Mama panaši į neišsenkančią meilės upę, gaivinančią viską aplinkui. Mama panaši į nuostabią dainą, kurią 
prisiminti kiekvienas norėtų. Gegužės 5 dieną Motinos diena buvo paminėta ir Šėtos senelių globos 
namuose. Vyko akcija ,,Mes su jumis“, kurios metu 1–4 specialiosios klasės mokiniai kartu su mokytoja 
Ingrida Janulaitiene, mokytojos padėjėja Inga Buchaveckiene ir muzikos mokytoja Dagne Jucevičiūte 
savo dainomis ir pagamintais atvirukais pradžiugino senelių namų gyventojus. 
 

Mokytojos Dagnė Jucevičiūtė, Ingrida Janulaitienė 
Gegužė 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLANKĖME SOSTINĘ 
 

Trečiadienio rytą I–III s, 9a ir dar keliems vyresniųjų klasių mokiniams pamokos prasidėjo neįprastai. 
Vaikai vyko į sostinę. 
Besiruošdami kelionei, mokiniai integruotų informacinių technologijų ir lietuvių kalbos pamokų metu 
rinko informaciją apie Vilniaus senamiestį ir kitus žymius sostinės objektus, mokėsi atrinkti svarbiausius 
faktus. 
Netradicinė pamoka prasidėjo prie Aušros vartų ir tęsėsi per visą senamiestį. Mokiniai liko sužavėti 
siauromis, senomis gatvelėmis, architektūra bei paslaugiais, besidalinančiais istoriniais faktais  Vilniaus 
gyventojais. Kita pamoka vyko tamsiuose Katedros požemiuose. Į juos leidomės,  pasišviesdami 
žibintuvėliais. Pasiskirstę į dvi komandas – „Bebaimiai“ ir „Agentai“ – pasinėrėme į požemių tyrinėjimą. 
Atlikdama užduotis kiekviena komanda stengėsi surinkti kuo daugiau taškų. Reikėjo iššifruoti užuominą, 
parašytą Brailio raštu. Atlikę užduotį, mokiniai sužinojo, kieno palaikai ilsisi Katedros požemiuose. 
Kitos užduotys reikalavo mokinių atidumo, siekiant bendro tikslo, gebėjimo pastebėti smulkmenas, 
mokėjimo suvokti perskaitytą informaciją ir tamsiuose požemiuose rasti atsakymus. Labai nedideliu taškų 
skirtumu laimėjo „Agentų“ komanda. 
O kaipgi neaplankyti Gedimino pilies, kai lankaisi sostinėje! Užlipę ant kalno, grožėjomės Vilniaus 
panorama, žaliuojančiu Trijų kryžių kalnu. Prisiminę Gedimino pilies legendą, mokiniai apžiūrėjo bokštą. 
Ekskursijos pabaigoje užsukome į Bernardinų sodą, grožėjomės pavasarine Vilniaus gamta. 
Ekskursijos metu mokiniams smagu buvo pažinti vietas, objektus, su kuriais susipažino, rinkdami 
informaciją integruotų pamokų metu. 
 

Mokytojos Vaiva Siutilienė, Daina Jonavičienė 
Gegužė 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



IŠVYKA Į BURBIŠKIO DVARĄ 
 

Gegužės 12 dieną 5–10 lavinamųjų klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Medinė tulpė“ pagal 
kultūros pasą. Vykome į Radviliškio r. esantį Burbiškio dvarą pasigrožėti įvairiaspalvių žydinčių tulpių 
kolekcija, susipažinti su dvaro istorijos ekspozicija, didingais parko vartais, liūtų tiltu, architektūra, 
apžiūrėti dvaro teritorijoje esančius paminklus ir skulptūras. Nors Kėdainiuose oras nelepino, pliaupė 
lietus, nuotaika buvo puiki… Kelionės metu besižvalgydami pro langus, stebėdami ir aptardami 
pravažiuojamus objektus, nei nepajutome, kaip autobusas įriedėjo į aikštelę prie parko. Laikas išlipti… 
Lietus liovėsi lyti… Pirmiausia mus pasitiko didingi parko vartai. Tik praėję pro juos, žengdami gražiu 
parko taku, išgirdome čiulbančius, tarsi besidžiaugiančius, norinčius su mumis savo  giesmėmis 
pasisveikinti paukštelius. Kelią pastojo ir didžiulė sraigė… Liūtų tiltu toliau žengėme į didžiulę, išpuoselėtą 
dvaro parko teritoriją, pasižyminčią įspūdingais tvenkiniais, 15 salų, sujungtų 12 tiltelių. Dvaro pastatai 
suformuoti taip, kad sudaro didelį uždarą kiemą, todėl primena tvirtovę. Rūmų verandoje apžiūrėjome 
dvaro istorijos ekspoziciją bei patį dvarą, kieme esančias skulptūras bei paminklus. 
Ir štai mūsų akis patraukė spalvų margumynas, mūsų uosles sujaudino kvapų pasaulis… Tai įvairių spalvų 
ir formų tulpės: raudonos, geltonos, baltos, rožinės, violetinės, vienspalvės ir margos, pilnavidurės ir dar 
daug visokių rūšių… Akys tiesiog raibo nuo to grožio… Vaikščiojom, gėrėjomės, uodėme ir džiaugėmės 
šiuo nepaprastu vaizdu. 
Pasivaikščioję, pabėgioję takais ir takeliais, įveikę tiltus ir tiltelius, vykome į Pakiršinio dvaro amatų centro 
organizuojamą edukacinę pamoką „Medinė tulpė“. Vaikai visus savo įspūdžius išliejo, tapydami medinės 
tulpės trafaretą įvairiaspalviais dažais. Pagamintus darbelius parsivežėme namo. 
 

Mokytojos  Asta Juškienė, Janina Dautartienė, Birutė Vansevičienė 
Gegužė 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KILNOJAMOJI FOTOSESIJA 
 

Praeitą savaitgalį visi šventėme Motinos dieną. Tai pati gražiausia pavasario diena, kai prisimename savo 
mamas, globėjas, močiutes, dėkojame joms už rūpestį, begalinę meilę ir pasiaukojimą, atsiprašome už dėl 
mūsų išlietas ašaras, patirtus sunkumus. 
2 grupės mergaitės buvo pakviestos dalyvauti fotosesijoje „Mama, globėja, močiutė ir aš: akimirka“ ir 
įamžinti gražiausią momentą su savo artimiausiu  žmogumi. 

 

Auklėtoja Ilona Šidlauskienė                                                                                                                                                                                                                                        

Gegužė 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUKACINĖ IŠVYKA Į TRAKUS 
 

Gegužės 18 dieną  5–6 ir 7–8 specialiųjų klasių mokiniai vyko į Trakus. Trakų salos pilies priešpilyje ir 
įvažiavimo vartų bokšto gynybinėje pastogėje įrengtoje edukacinėje klasėje vyko edukacinis užsiėmimas 
„Regiu Trakų pilį“. Priešpilyje, prie pilies maketo, buvo  trumpai pristatyta Trakų miesto įkūrimo istorija, 
papasakota legenda apie ežero pavadinimo kilmę. Apžiūrėję pilies maketą, mokiniai susidarė vaizdą, kur 
jie yra. Išgirdę pasakojimą apie pilies mūrą, sraigtinius laiptus, atidžiai apžiūrėję pakeliamą tiltą, vaikai 
suprato, kodėl senovės lietuvių priešams buvo sunku patekti į pilį. Edukatorius pasakojo ir apie pilies 
statybą. Tam padėjo ir parengta liečiama ekspozicija, kurią sudaro įvairaus profilio plytos (pilies statyboje 
jų naudota ne mažiau penkiolikos rūšių), kitos statyboje naudotos medžiagos. Mokiniai pamatė ir išlikusią 
tikrąją pilies sieną, kuri vienoje iš salių palikta kaip ekspozicinė pilies dalis. Mokiniai supažindinti ir su 
tuometinių žmonių gyvensena pilyje. Sužinojo, kaip žmonės rengėsi, kuo puošėsi vyrai ir moterys, kokia 
buvo atsiskaitymo sistema, ką ir iš ko valgė, kaip gamino maistą, kuo skyrėsi valdovo dvaro ir 
prastuomenės buitis. Ekspozicijose vaikai pamatė, kaip pilėnai gindavosi nuo priešų, kokie buvo ginklai 
bei šarvai, įvertino jų svorį, dydį. Mokiniai edukacijos metu galėjo ne tik apžiūrėti per ekspozicinį stiklą, 
bet ir paliesti kai kuriuos daiktus. Vaikai džiaugėsi, kad daug jų spėjimų buvo teisingi. Edukacinis 
užsiėmimas paliko gerą įspūdį, suteikė malonių emocijų. 
 
 

Mokytoja Rita Žemgulienė 
                           Gegužė 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIRMOSIOS PAGALBOS PAMOKA 
 
Gegužės 18 dieną 7–8 ir 9–10 lavinamųjų klasių mokiniams vyko pamokėlė, kurioje jie mokėsi, kaip suteikti 
pirmąją pagalbą: sustabdyti kraujavimą iš nosies, sutvarstyti žaizdą, kaip išvengti traumų, sužalojimų. 
Vaikai sužinojo, kaip padėti draugui užspringus. 
Artėjant vasarai, labai svarbu saugumas gamtoje. Mokiniai buvo supažindinti su erkių sukeliamomis 
ligomis, sužinojo, kaip apsisaugoti nuo erkių, kaip elgtis joms įsisiurbus. 
Vaikams buvo primintos buvimo saulėje taisyklės: kiek laiko saugu būti saulės atokaitoje, kada saulės 
spinduliai pavojingiausi. Ugdytiniai sužinojo, kaip elgtis ištikus saulės smūgiui. 
Ši pamoka – tai pirmasis žingsnis į saugią vasarą. 
 

Bendrosios praktikos slaugytoja Ingrida Stočkuvienė 
Gegužė 2022 

 

  

 

 

 

 

 



MOKINIŲ VEIKLOS ,,ETWINNING“ PROJEKTE 
„AŠ EGZISTUOJU XXI AMŽIAUS PASAULYJE, 

AŠ TAIP PAT“ 
 (I EXIST IN THE 21ST CENTURY WORLD ME TOO) 

 

Projekto kūrėjai: Ummuhan Akkeyik (Turkija), Ingrida Janulaitienė (Lietuva) 
 
Projekto dalyviai: 1–4 S klasės mokiniai 
 
Projekto trukmė: 2021-12-29–2022-06-10 
 
Projekto partneriai: Anita Lovrić (Kroatija), Aura Robescu (Rumunija), Diana Starja Albanija), Fatmanur 
Civan (Turkija), Hatice Balta, (Turkija), Jurgita Jankauskienė (Lietuva), Merve Turhan (Turkija), Nilgun 
Akbulut (Turkija), Nimet Yücel Karaaslan (Turkija), Rahim Peker (Turkija), Tamar Gvichiani (Gruzija). 
 
Projekto tikslas – ugdyti specialiųjų poreikių mokinių technologijų naudojimo įgūdžius. 
 
Projekto eiga: Projektas truko 6 mėnesius. Kiekvieną mėnesį gaminome vis kitus darbelius. Sausio 
mėnesį mokiniai kūrė logotipus. Grožėjomės ne tik savo, bet ir kitų šalių mokinių sukurtais logotipais, 
rinkome gražiausius. Vasario mėnesį kūrėme avatarus, naudodami Web 2.0 įrankius, o kovo mėnesį vaikai 
rašė žodį „Sveikas draugas“, naudodami „WordArt“ įrankį. Dar kitą mėnesį mokiniai ruošė „eTwinning“ 
ženklelį su programa „Makebadges“, o gegužės mėnesį, naudodami „Shoutgif“, kūrė animacines 
nuotraukas. Birželio mėnesį vyks vertinimo ir įsivertinimo apklausos, skaitmeninėje lentoje „Padlet“ 
dalysimės sukurtais darbais. 
 
Projekto rezultatas: Ugdytiniams dalyvaujant kūrybiniame procese, augo jų bendradarbiavimo ir 
skaitmeninio raštingumo įgūdžiai, motyvacija dalyvauti šiose veiklose kiekvieną mėnesį vis didėjo. 
Projekto metu pažinome daug draugų iš kitų šalių, mokėmės vieni iš kitų, kūrybiškai dirbome ir vertinome 
savo ir kitų darbus.  Iš projekto metu sukurtų darbų bus sukurtas skaitmeninis kalendorius ir skaitmeninė 
elektroninė knyga. 
 

Mokytoja Ingrida Janulaitienė 
Gegužė 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/348383
https://live.etwinning.net/profile/626276
https://live.etwinning.net/profile/325563
https://live.etwinning.net/profile/644599
https://live.etwinning.net/profile/2002276
https://live.etwinning.net/profile/1940307
https://live.etwinning.net/profile/1940307
https://live.etwinning.net/profile/2333332
https://live.etwinning.net/profile/2533351
https://live.etwinning.net/profile/2488319
https://live.etwinning.net/profile/2488319
https://live.etwinning.net/profile/2016248
https://live.etwinning.net/profile/1769686
https://live.etwinning.net/profile/736312


MOZAIKA 

2 grupės mergaitės baigė gaminti darbelius iš krepinio popieriaus ir parengė juos eksponavimui. 
Pirmiausia nusprendėme dalyvauti respublikiniame Vilkaviškio rajono Keturvalakių mokykloje-
daugiafunkciame centro paskelbtame virtualiame konkurse „Ačiū, kad esate...“, skirtame specialiųjų 
poreikių vaikams. Konkursas vyko balandžio 25 – gegužės 27 dienomis. Kūrybinių darbelių nuotraukų 
skaidrės iškeliavo į Vilkaviškį. 
Nuo birželio 1-osios mokinių kūrybiniai darbai „Mozaika“ bus eksponuojama Kėdainių švietimo pagalbos 
tarnyboje. Rudenį darbeliai sugrįš į mokyklą ir bus parodyti mokyklos bendruomenei. 
 

Auklėtoja Ilona Šidlauskienė 
Gegužė 2022 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAMOS RECEPTAI 
                                                            
Pasaulyje daug kulinarijos knygų, tačiau ši – „Mamos receptai“ – ypatinga. Ją pradėjo rašyti mamos, o jų 
dukros į ją sudėjo mamų ypatinguosius receptus. Šią knygą, neabejojame, bus įdomu vartyti ir tiems, kurie 
net nepraveria virtuvės durų. 
Antros grupės mergaitės drauge su Karolinos globėja Stase išbandė jos receptą – kepė „Skruzdėlyną“, 
vafliukus. Šauniai mergaitės padirbėjo: plakė, minkė, kočiojo, virė, kepė ... 
Kvepiančių kepinių skanavimas suteikė teigiamų emocijų ir pozityvo, o neformalus bendravimas pagerino 
tarpusavio santykius. 

 
Auklėtoja Audra Bitvinskienė 

Gegužė 2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



GAMTOS STEBUKLAI 

  

Visas gegužės mėnuo 2 grupėje buvo skirtas projekto „Gamtos stebuklai“ I etapo vykdymui. Jo metu 
ugdytinės įsitraukė į stebuklingąjį gamtos pasaulį, susipažino su visame pasaulyje esančiais įdomiausiais 
augalais. Pradžioje mergaitės kūrė projekto logotipą. Vyko pažintinės valandėlės: „Augalai, gyvenantys 
šviesa“, „Naudojantys saulės energiją“, „Vabzdžiaėdžiai augalai“, „Žiedo stebuklai“, „Sėklų istorijos“, 
„Keleiviai be bilieto“. Įgytas žinias mergaitės perteikė piešiniais. Mokyklos kieme ugdytinės dėliojo 
kompozicijas iš lauko gėlių. Vyko aptarimai, praktinių užduočių, galvosūkių sprendimai. Projektas toliau 
bus tęsiamas rudenį. 
 

Auklėtoja Ilona Šidlauskienė 
Gegužė 2022 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ 
KALBOS IR KALBĖJIMO UGDYMO GALIMYBĖS, TAIKANT 

SKAITMENINES PROGRAMAS 
 

Gegužės 23–27 dienomis logopedės Aušra Stoškienė ir Rita Kairienė bei mokytoja Ingrida Jurevičienė 
dalyvavo tarptautinio „Erasmus+“ projekto ,,Digital approaches at SEN Education“ (SENdata) (2020-1-
TR01-KA229-094323_ 3) darbo ir mokymosi susitikime, kuris vyko Portugalijoje. Į nuostabų kalnų 
apsuptyje įsikūrusį Sintros miestą susirinko 22 mokytojai iš Turkijos (Bursa/Yıldırım Huma Hatun Ozel 
Egitim Anaokulu), Lietuvos (Kėdainiai, ,,Spindulio“ mokykla), Latvijos (Rīgas 2.Pamatskola), Rumunijos 
(Grădinița Specială, Cluj-Napoca), Serbijos (Anton Skala pradinė mokykla, Belgradas) ir Portugalijos 
(Sintra, Agrupamento De Escolas Lapiás). Mobilumo tikslas – skaitmeninių programų, technologijų ir 
įrangos pritaikymas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kalbėjimo ugdymui. 
EBS dr. Rui Grácio / Agrupamento de Escolas Lapiás mokyklos projekto koordinatorė Sandra Carvalho ir 
direktorė Ana Paula Custódio pasveikino dalyvius, pristatė susitikimo programą. Siekiant artimiau 
susipažinti, užmegzti šiltesnius bendradarbiavimo ryšius, pasitelktas ledlaužio metodas. Projekto 
koordinatorė Sandra Carvalho, pristatydama Portugalijos švietimo sistemą, ypatingą dėmesį skyrė 
specialiųjų poreikių mokinių įtraukiajam ugdymui. Susipažinome su mokyklos edukacinėmis erdvėmis, 
lankėmės klasėse, bendravome su mokytojais ir mokiniais, ragavome tradicinių Portugalijos patiekalų. Po 
pietų aplankėme Penos rūmus Sintroje. 
Antrąją dieną lankėmės EB1/JI Sabugo / Vale de Lobos pradinėje mokykloje ir vaikų darželyje, 
susipažinome su ikimokyklinio amžiaus bei 6–10 metų specialiųjų poreikių vaikų struktūruotu ugdymu, 
gerąja darbo praktika, metodais. Projekto dalyvius sudomino struktūruoto ugdymo aplinkos, vizualizuoti 
individualūs mokinių tvarkaraščiai, taisyklės, mokytojų parengtos kalbos ugdymo priemonės, didaktinė 
medžiaga. Lankydamiesi Lisabonos universiteto Alcoitão sveikatos mokslų mokykloje (Escola Superior 
de Alcoitão) dalyvavome logopedijos skyriaus lektorių paskaitose, kuriose susipažinome su kalbos 
sutrikimų įveikimo medicininiais ir pedagoginiais aspektais, ANDITEC kompanijos pagamintomis IKT 
priemonėmis, skirtomis komunikacijos skatinimui, keitėmės nuomonėmis apie kalbos ugdymo praktiką 
projekto partnerių šalyse. Stebėdami video pristatymus, sužinojome apie tėvų ir pedagogų 
bendradarbiavimo galimybes, ugdant vaikų kalbos ir kalbėjimo įgūdžius, pasitelkus skaitmenines 



technologijas. Po susitikimo universitete aplankėme Cascais miesto žymias vietas,  žavėjomės Boca do 
Inferno uolomis. 
Trečiąją vizito dieną susipažinome su Portugalijos sostinės Lisabonos kultūriniu-istoriniu paveldu: 
aplankėme senamiestį, Jerónimo vienuolyną, Belem bokštą, Praça do Comércio aikštę, monumentą, skirtą 
Lisabonos karaliui José I, istorinių asmenybių figūromis puoštą triumfo arką, ragavome tradicinių Belem 
pyragaičių... 
Ketvirtąją mobilumo dieną išbandėme kalbos ir kalbėjimo ugdymui skirtas skaitmenines programas ir 
edukacinius žaidimus. Specialioji pedagogė Maria João Salgueiro pristatė programą „Portuguese for 
Kids“ (Português para Crianças), o projekto koordinatorė Sandra Carvalho – „APP Portuguese Fun Easy“. 
Mokytojos demonstravo darbo su jomis galimybes, metodus, užduočių lapus ir kitą medžiagą. 
Ergoterapeutė Beatriz Corredoura, pristatydama individualų SUP mokinio socializacijos planą, pateikė 
pavyzdžių, kaip kompleksiškai tobulinami bendravimo ir darbiniai įgūdžiai, integruojant ugdytinius į vietos 
bendruomenę. Projekto partneriai diskutavo apie savo šalių švietimo strategijas, ugdant  SUP mokinius ir 
rengiant juos savarankiškam gyvenimui. Maloniai nustebino užsiėmimų pabaigoje mokinių įteiktos 
tradicinės puokštės, skirtos gegužės 26-ąją švenčiamai COB (duonos ir žolynų) dienai paminėti. Vėliau 
lankėmės Quinta da Regaleira rūmuose, susipažinome su vietos kultūra ir istorija. 
Paskutinę dieną Sintros miesto savivaldybėje susitikome su  miesto tarybos viceprezidentu Bruno 
Parreira, kuris pasveikino projekto dalyvius, pabrėždamas dalijimosi gerąja SUP mokinių ugdymo praktika 
svarbą. Agrupamento de Escolas Lapiás mokykloje projekto partneriai įvertino ir apibendrino mobilumo 
veiklas, akcentuodami teigiamą IKT poveikį mokinių komunikavimo kompetencijos plėtojimui. 
Mokytojams įteikti kvalifikacijos tobulinimo sertifikatai. Koordinatorių susitikimo metu aptartas lapkričio 
mėnesį Rygoje (Latvija) vyksiantis mobilumas. 
Šis projektas yra finansuojamas iš Europos komisijos „Erasmus+“ programos. 
 

   Projekto koordinatorė Ingrida Jurevičienė 
   Logopedės Aušra Stoškienė, Rita Kairienė 

                                                             Birželis 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„BOČIOS“ ČEMPIONATAS 
 

Birželio 1 dieną Kaune vyko Lietuvos specialiosios olimpiados „Bočios“ dvejetų čempionatas, kuriame 
dalyvavo dvi mūsų mokyklos mokinių poros: berniukų (Artūras Ruseckas ir Nikas Ivaškevičius), mergaičių 
(Dovilė Kriūnaitė ir Santa Stankevičiūtė). Abi poros iškovojo sidabro medalius. Geriausiu taktiškai 
žaidžiančiu žaidėju varžybų vyr. teisėjas pripažino mūsų mokyklos mokinį Artūrą. 
 

Mokytojas Rytis Šležys 
Birželis 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAUGI VASARA 
 

5–6 specialiosios klasės mokiniams vyko viktorina „Saugi vasara“. Vaikai atsakė į pateiktus klausimus, 
praktiškai rodė, kaip suteikti pagalbą nualpusiam ar užspringusiam, kaip sutvarstyti žaizdą. Šios 
viktorinos metu atsiskleidusios mokinių žinios ir turimi praktiniai įgūdžiai teikia vilties, kad vaikų vasara 
bus saugi ir sveika. 

Bendrosios praktikos slaugytoja Ingrida Stočkuvienė 
Gegužė 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACINĖ-PRAKTINĖ PAMOKĖLĖ „KAD SAUGI BŪTŲ VASARA“ 
 

1–4 specialiosios klasės mokiniai buvo supažindinti, kaip elgtis, nutikus nelaimei, ką daryti nusideginus, 
kaip saugiai važiuoti dviračiu, kokį numerį rinkti, norint išsikviesti pagalbą. Vaikai mokėsi patys sutvarstyti 
žaizdą. Mokiniai suprato, kad saugus esi, kai saugaisi pats. 
 

Bendrosios praktikos slaugytoja Ingrida Stočkuvienė 
Gegužė 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOKYKLOS DVIRATININKŲ STARTAS 
 

Birželio 3 dieną Joniškio „Saulės“ mokyklos specialiojo ugdymo skyriuje vyko Lietuvos specialiosios 
olimpiados dviračių ir triračių sportines varžybos, kuriose reikėjo įveikti 5 kliūtis, važiuojant dviračiais. 
Mūsų mokyklos komandai (Artūrui Ruseckui, Karolinai Augaitei, Santai Stankevičiūtei, Arvydui 
Stankevičiui) tai buvo pirmosios dviračių varžybos, bet, nepaisant to, mokiniai pasirodė puikiai – iškovojo 
I vietą. Po apdovanojimų šeimininkai visus dalyvius vaišino koše. 

Mokytojas Rytis Šležys 
Birželis 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VASARA (PA)TINKA VISIEMS 
 

Didžiausia šiandienos vaikų problema – mažas fizinis aktyvumas. Fizinė veikla reikalinga taip pat kaip 
maistas ar oras. Judėjimas stiprina visas organizmo sistemas, veikia jų funkcijas ir gyvybingumą, gerina 
psichinę bei fizinę sveikatą. Tai ypač svarbu pradinių klasių vaikams, kurie intensyviai auga ir vystosi. 
Judėdami, sportuodami vaikai patenkina svarbiausius savo poreikius – fizinius, pažintinius, saviraiškos 
ir kt. 
Birželio mėnesį 1–4 specialiosios klasės mokiniams vyko projektas „Vasara (pa)tinka visiems“. Šios 
netradicinės pamokos buvo kitokios, vyko ne klasės erdvėse. Pirmąją dieną vaikai mėgavosi sportinėmis 
pramogomis miesto parke. Šokome ir dainavome parko estradoje Kakės Makės dainelę ,,Vasara – 
pasaka“, žaidėme judriuosius žaidimus parko sporto aikštelėje, lenktyniavome paspirtukais. Antrąją dieną 
šėliojome Vytauto parke. Kreidelėmis piešėme ant asfalto plakatą „Sporto šakos“, sprendėme 
kryžiažodžius ,,Sveika gyvensena“, sekdami rodyklių keliu, ieškojome lobio. Grįžę į mokyklą, susitikome 
su mokyklos slaugytoja Ingrida Stočkuviene, kuri pasakojo apie  saugų elgesį prie vandens, gatvėje bei 
namuose. Penktadienio dieną pavadinome ,,Aiskauda svečiuose“. Stebėjome ir aptarėme filmą ,,Daktaras 
Aiskauda ir Barmalėjus“, susitikome su į mokyklą atvykusia slaugytoja Dovile Jaugeliene. Kartu žaidėme 
vaidmeninius žaidimus ,,Sveiki, daktare“. Medikė vaikams parodė, kaip suteikiama pirmoji pagalba. 
,,Statėme“ lašalines, bintavome kelius, galvas, matavomės pulsą. Paskutiniąją projekto dieną vykome į 
Kėdainių „Charlie pizza“ piceriją švęsti mokslo metų pabaigos. 

                                 
Mokytojos Ingrida Janulaitienė, Rita Žemgulienė 

Birželis 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VASAROS PROJEKTAS 
„MES JUDAM KRUTAM – SVEIKAI GYVENAM“ 

 
Birželio 1–7 dienomis 1–10 lavinamųjų klasių mokiniai vykdė vasaros projektą „Mes judam krutam – 
sveikai gyvenam“, kurio tikslas – stiprinti specialiųjų poreikių mokinių fizinį aktyvumą ir padėti suvokti 
sveikos gyvensenos naudą sveikatai. Pirmąją dieną susiruošėme į žygį sveikatingumo trasa ir pažintiniu 
rekreaciniu taku Babėnų miške. Žengdami miško takeliais, klausėmės paukštelių čiulbėjimo, gėrėjomės 
žydinčiomis miško gėlėmis, skruzdėlynais bei kelią pastojusiomis didžiulėmis sraigėmis. Sėkmingai 
įveikėme ir pasitaikiusias netikėtas kliūtis. Kitą projekto dieną apsilankėme miesto parke. Čia vaikai 
dalyvavo lobio paieškoje, lipo į ,,kalnus“, aktyviai sportavo parke esančiose žaidimų aikštelėse. Trečiąją 
projekto dieną vykome į poilsio parką prie Nevėžio užtvankos. Įrengtose sporto aikštelėse ir laipynėse 
kiekvienas surado sau tinkančią ir patinkančią veiklą. Vytauto parke žaidėme komandinius žaidimus, 
rungėmės estafetėse, gėrėjomės trykštančio fontano purslais. Paskutiniąją projekto dieną turiningai 
praleidome pamiškėje, šalia tekančio Barškupio upelio, pramogų ir poilsio parke „Adomaitynė“. Čia mus 
pasitiko parko įkūrėjai ir gausybė ten gyvenančių gyvūnėlių: ožkytės, stručiai, antys, daugybė rūšių 
fazanų. Didžiausią įspūdį vaikams paliko triušių kaimelis, kuriame galėjo iš arti susipažinti bei paglostyti 
triušiukus ir net vištas. Į svečius mes atvykome ne tuščiomis, o su lauktuvėmis. Juk taip smagu savo 
rankomis pamaitinti mažuosius draugus... Tariame nuoširdų ačiū Dovilei ir Gyčiui Gaubiams, pramogų ir 
poilsio parko ,,Adomaitynė‘‘ įkūrėjams, už šiltą priėmimą, nuoširdų ir jautrų bendravimą su mūsų 
mokiniais. 

Mokytojos Birutė Vansevičienė, Janina Dautartienė, Asta Juškienė 
Birželis 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

MOKOMĖS KITAIP 
 

Vyriausieji specialiųjų ir lavinamųjų klasių mokiniai birželio 8 dieną mokyklinį suolą iškeitė į mokymąsi 
kitose erdvėse. Jie Valstybinėje mokesčių inspekcijoje dalyvavo edukacinėje pamokoje „Kas yra VMI ir 
mokesčiai“. Pamokos metu mokiniai sužinojo, kas yra VMI, mokesčiai, kas juos moka ir kodėl juos reikia 
mokėti. Žiūrėdami mokomąjį filmuką „Morkėnų miestas“ ir žaisdami pagalvių žaidimą, ugdytiniai įtvirtino 
žinias apie penkis pagrindinius renkamus mokesčius, valstybės biudžetą ir kaip jis skirstomas. 
Kita pamoka vyko Senosios Rinkos aikštėje mobiliame „Klimato kaitos“ muziejuje, kur galėjo patirti 50 0C 
kaitrą, sužinoti taršos įtaką klimato kaitai ir įvertinti savo paties asmeninį indėlį. 
 

Mokytojos Daina Jonavičienė, Vaiva Siutilienė, Janina Dautartienė 
                                                                                                                                                             Birželis 2022 

 

 

 

 

 

 



DALIJIMASIS PATIRTIMI 
 

Birželio 6 dieną mūsų mokykloje pagal Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro 
suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vykdomą kvalifikacijos tobulinimo programą, 
svečiavosi Radviliškio r. sav. Šeduvos gimnazijos mokytojų kolektyvas. Tad mūsų mokytojai, geranoriškai 
besidalydami sukaupta patirtimi, pradėjo vykdyti konsultacines paslaugas, siekdami mokyklai regioninio 
konsultacinio centro statuso. 
Kolegos, stebėdami vaizdo medžiagą, turėjo galimybę susipažinti su mokykla ir jos specifika, 
išskirtinėmis veiklomis, paslaugomis, edukacinėmis erdvėmis, pritaikytomis specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintiems mokiniams. Svečiams pasiūlėme apžiūrėti nuo birželio 1 d. mokykloje veikiančią 
mokytojų paruoštų mokymo priemonių parodą. Šeduvos gimnazijos mokytojus pakvietėme ir į atviras 
pamokas:                   

 Komunikacinę veiklą 1–4 lavinamojoje klasėje. PECS metodo taikymas mokinių, turinčių autizmo spektro 
sutrikimų, ugdyme. Specialioji pedagogė metodininkė I. Jurevičienė; 

 Komunikacinę veiklą 9–10 lavinamojoje klasėje. Šešėlio teatro metodo integravimas į pamoką. Specialioji 
pedagogė metodininkė J. Dautartienė; 

 Lietuvių kalbą 1–4 specialiojoje klasėje. Naratyvinio žaidimo metodas pamokoje. Vyresnioji specialioji 
pedagogė I. Janulaitienė; 

 Orientacinę veiklą 5–6 lavinamojoje klasėje. Aktyviųjų metodų naudojimas. Vyresnioji specialioji 
pedagogė B. Vansevičienė; 

 Matematikos pamoką 1–4 specialiojoje klasėje. Mokinius aktyvinančios mokymosi priemonės. Vyresnioji 
specialioji pedagogė I. Janulaitienė; 

 Matematikos pamoką 5–6 specialiojoje klasėje. IKT panaudojimo galimybės. Vyresnioji specialioji 
pedagogė J. Šulcienė. 

Specialiosios pedagogės metodininkės D. Jonavičienė ir J. Dautartienė pasidalijo teatrinės raiškos 
mokykloje organizavimo patirtimi, vaidybinės raiškos metodika. Svečiams parodytas spektaklis 
„Gintarinės pilies paslaptis”. 
Reflektuojant, nuoširdžiai bendraujant prie kavos puodelio vyko diskusija „Įtraukiojo ugdymo galimybės 
ir iššūkiai”. 
Tikimės, kad kolegos pasisėmė naujų idėjų, kurias pritaikys savo darbe. 

 
Mokytoja Vaiva Siutilienė 

Birželis 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



KONKURSAS „RAIDŽIŲ KAMBARYS“ 
 

Konkurse „Raidžių kambarys“, kurį organizavo  Pasvalio r. Vaškų gimnazija, dalyvavo keturios 7–10 
specialiųjų klasių mokinės. Mergaitės kūrė pasakojimus apie raides – „Raidžių šokis“,  „Skrybėlė su 
paukšteliu“, „Raidžių namai“, „Raidės ė istorija“. Džiugu, kad beveik iš 150 dalyvių iš 45 Lietuvos ugdymo 
įstaigų mūsų mokinių darbai įvertinti diplomais ir prizais. Savo grupėse I vietas laimėjo Austėja (7 klasė) 
ir Vaida (9b klasė), II vietą – Evelina (10 klasė), III vietą – Paulina (8 klasė). 

Mokytoja Daina Jonavičienė 
Birželis 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

KĖDAINIŲ ISTORIJOS PUSLAPIAI 
 

Šią savaitę 5–10 specialiųjų ir I–III socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai dalyvauja projekte „Aplink 
Kėdainius“. Pirmąją dieną su gide Jūrate mokiniai vyko į edukacinę ekskursiją po Kėdainių senamiestį 
,,Kėdainių istorijos puslapiai”. Stebėdami senuosius miesto pastatus bei erdves,  susipažino su pačiomis 
svarbiausiomis istorinėmis miesto vietomis – senamiesčio gatvelėmis, Senosios ir Didžiosios rinkos 
aikštėmis, rotuše, evangelikų reformatų bažnyčia, jos rūsyje esančiu kunigaikščių Radvilų šeimos 
mauzoliejumi. 
Atlikdami pateiktas praktines-kūrybines užduotis, mokiniai tobulino darbo su fotoaparatu įgūdžius. 
Ugdytiniai fiksavo aplankytus istorinius objektus ir kūrė savo foto nuotraukų montažą. Dienos refleksijos 
metu mokiniai sudėjo savo darbus į albumą ,,Žvilgsnis į miesto istorijos fotografiją” ir išrinko gražiausią 
istorinį pastatą Kėdainiuose. 

 

Mokytojai Gytis Sarapas, Dalia Kvederienė 
Birželis 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PERTRAUKOS KITAIP 
 

Birželio 9 dieną neformaliojo švietimo meninės veiklos būrelių mokiniai ir jų vadovai sukvietė visą 
mokyklos bendruomenę ir tėvelius į netradicines pertraukas. Pertraukų metu vyko mokinių pasirodymai. 
Po pirmos pamokos mokyklos Didžiojoje salėje 5–6 specialiosios ir 5–10 lavinamųjų klasių teatro būrelio 
„Mažasis teatras“ mokiniai parodė spektaklį „Gerumo pamokos“, 1–4 specialiosios klasės būrelio 
„Varpelis“ mokiniai dainavo dainą „Šalia“, o 7–10 specialiųjų ir I–III s klasių būrelio „Šėlsmas“ merginos 
šoko šokį „Super girls“. Pasibaigus antrajai pamokai, visi vėl skubėjo į Didžiąją salę pažiūrėti 7–10 
specialiųjų ir I–III s klasių būrelio „Mažasis teatras“ mokinių spektaklio „Gintarinės pilies paslaptis“, 
pasiklausyti dainos „Miško muzikantai“, kurią atliko 1–4 specialiosios klasės mokiniai, ir pasižiūrėti 
nuotaikingo 1–4 specialiosios ir 5–8 lavinamųjų klasių mokinių šokio „Šviečiantys kamuoliukai“. Po 
trečios pamokos visi turėjo galimybę pasižiūrėti 1–4 specialiosios klasės, V3 grupės mokinių ir Kėdainių 
kurčiųjų pirminės organizacijos narių bendro darbo rezultatą – spektaklį „Coliukė“. Vyresniųjų  klasių 
merginos dainavo dainą „Svarbiausi žodžiai“ ir šoko šokį „Čia čia čia“. Visa bendruomenė galėjo 
susipažinti su informacinių technologijų būrelio „Kompiuterio šalis“ vykusia veikla ir mokinių atliktais 
darbais. Renginio metu buvo apdovanoti vaikai, dalyvavę kūrybiniuose konkursuose. 
Visą dieną mokykloje veikė „Menininkų alėja“. Joje buvo galima pamatyti mokinių kūrybinius darbus, 
atliktus neformaliojo švietimo būrelių „Valdorfo mokyklėlė“, „Kvilingas“, „Meistras“ metu. „Menininkų 
alėjoje“ veikė dvi dailės parodos „Kviečiame į dailės pamoką“ ir „Knygos iliustracija“ bei antros grupės 
mergaičių  kruopščiai pagaminti darbeliai iš krepinio popieriaus. 
https://www.youtube.com/watch?v=e9iiQkBiIOw 
                                                                                                                                      

Mokytojos Janina Dautartienė, Daina Jonavičienė 
Birželis 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e9iiQkBiIOw


EUROPOS SPECIALIOSIOS OLIMPIADOS 
2022 M. FUTBOLO 5 X 5 TURNYRAS 

 
Birželio 9–12 d. Lietuvos futbolo rinktinė, kurios vyr. treneris Rytis Šležys, žaidė turnyre Estijoje. Dalyvavo 
10 komandų iš Latvijos, Vengrijos, Kroatijos, Azerbaidžano, Lietuvos, Belgijos, Danijos ir trys – iš Estijos. 
Lietuvos rinktinei atstovavo 4 mūsų mokyklos mokiniai: A. Ruseckas, D. Stankevičius, I. Ožalas, N. 
Ivaškevičius. 
Pirmąją dieną vyko kvalifikacijos varžybos su Latvija, Vengrija. Lietuvos komanda pateko į A lygį, kur 
susitikome su Azerbaidžano, Kroatijos, Vengrijos, Belgijos komandomis. Suskaičiavus taškus, Lietuvos 
rinktinė pateko į didįjį finalą su Azerbaidžano komanda. Finale užėmėme 2-ą vietą. 
Kelionė buvo kupina įspūdžių: ekskursija po Viljandžio senamiestį, maudynės Baltijos jūroje. Namo 
grįžome puikios nuotaikos. 

  
Mokytojas Rytis Šležys 

Birželis 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURIZMO FESTIVALIS 2022 
 

Šiuos mokslo metus mūsų mokyklos sportininkai baigė Gelgaudiškyje, dalyvaudami respublikiniame 
Lietuvos specialiosios olimpiados renginyje „Turizmo festivalis 2022“, kuris šiemet buvo skirtas Gedulo 
ir Vilties dienai atminti. 16 mūsų mokyklos mokinių kartu su mokytojais Gintaru ir Ryčiu Panemunių 
regioninio parko takais pėsčiomis nuėjo nurodytą maršrutą. Įveikę dirbtines ir natūralias kliūtis bei atlikę 
užduotis, pavargę, bet geros nuotaikos, žygeiviai pasiekė žygio finišą ir buvo apdovanoti medaliais. 
 

Mokytojas Rytis Šležys 
Birželis 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„ETWINNING“ PROJEKTAS 
  „EASTER AROUND EUROPE“ 

 
Projekto kūrėjai: Ewelina Kusiak (Lenkija) ir Rocio Gonalez (Ispanija) 
 
Projekto dalyviai: 5–6 lavinamosios klasės mokiniai 
 
Projekto trukmė: 2022 kovas – gegužė 
 
Projekto partneriai: Birutė Vansevičienė (Lietuva), Lina Racevičienė, Nerija Piliukatienė (Lietuva), Cornelia 
Onofrei, Monica Landea (Rumunia), Isabella Balzarini (Italija), Solvita Vencjuna (Latvija), Katerina Karya 
(Graikija), Tea Vujević, Kristina Strinavić (Kroatija), Dorota Stanałowska, Brygita Hadelko (Lenkija), Gaelle 
Gaudron (Prancūzija), Ludmila Racu (Moldavija), Kaan Gunay, Burcu Sevdi, Elif Dilek (Turkija), Nadezhda 
Antonova-Todorova (Bulgarija), Alžbeta Gallikova (Slovakija), Jasna Ilic (Slovėnija), Silvia Sartorio, 
Antonella d'Angelo (Italija), Alicja Dorociak (Lenkija), Despina Tzitzibasi (Graikija), Ivona Mijoč, Anita 
Mikulandra (Kroatija), Slađana Marković Štetak (Serbija), Gaelle Gaudron (Prancūzija), Rute Sobral 
(Portugalija) 
 
Projekto tikslas: supažindinti mokinius su Velykų tradicijomis įvairiose Europos šalyse.  
 
Projekto eiga: Projektas prasidėjo kovo mėnesį. Visi dalyviai susipažino su projekto taisyklėmis. 
Partneriai dirbo kartu, kurdami užduotis ir veiklas. Pirmiausiai mokiniai kartu su savo mokytojais kūrė 
projekto logotipus. Vykdėme jų peržiūrą, vertinome ir rinkome labiausiai patikusį. Pasidalijome 
nuotraukomis ir trumpais video filmukais apie Velykų tradicijas savo šalyje. Aktyviai įsijungėme į 
praktines veiklas, kurių metu sudarėme Velykų žodyną: pasirinkome du žodžius, susijusius su Velykomis, 
ir piešėme grupinius piešinius. Paveikslėlių nuotraukas pridėjome į Velykų žodyną. Pasitelkdami meninės 
raiškos priemones, gaminome, dekoravome velykinius margučius. Dalyvavome gražiausio velykinio 
margučio konkurse ir labai džiaugėmės, kad mūsų margutis užėmė trečią vietą. Mokiniai kūrė ir gamino 
sveikinimo atvirukus, piešė piešinius. Projekto esmė – velykinių sveikinimų gaminimas ir siuntimas 
paskirtiems partneriams iš kitų Europos šalių. Į paskirtą mokyklą partnerę tradiciniu paštu išsiuntėme 
rankų darbo atvirukus. 
Projekto įgyvendinimo metu vyko glaudus bendravimas ir bendradarbiavimas su užsienio šalių 
partneriais: tarpusavyje keitėmės partnerių pasiūlytais internetiniais velykiniais žaidimais bei juos 
žaidėme. Buvo organizuota pedagogų ir mokinių video konferencija, kurios metu susipažinome vieni su 
kitais, diskutavome apie projekto veiklas. 
 
Projekto rezultatas: Įgyvendinant projektą mokiniai sužinojo apie Velykų tradicijas kitose Europos šalyse. 
Ugdytiniai patobulino  IKT įgūdžius, asmenines kompetencijas, įgijo žinių ir pagerino supratimą apie savo 
šalies ir Europos šalių Velykų tradicijas. Mokytojai pristatė savo idėjas pamokoms (žaidimai, vaizdo įrašai 
žodynui, dainos Velykų tema, velykiniai amatai ir kt.) „Twinspace“ erdvėje ir „Padlet“ lentoje; tobulino 
dalykines, skaitmenines bei bendradarbiavimo kompetencijas. 

Mokytoja Birutė Vansevičienė 
Birželis 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOKYKLA ŠIANDIEN: KUR LINK EINAME? 
 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba ir Švietimo skyrius pakvietė mokslo metus pradėti naudingai ir 
įdomiai švietimiečių forume „Mokykla šiandien: kur link einame?“ Forume dalyvavo ir mūsų mokyklos 
direktorius bei pedagogai. Turėjome galimybę pabendrauti su nemažą darbo patirtį sukaupusiais 
specialistais, išgirdome jų įžvalgas, pasisėmėme optimizmo, pozityvo naujiems mokslo metams. 
Forumo pertraukos / mugės / naujų pažinčių metu susipažinome su Kėdainių švietimo įstaigų išskirtinėmis 
veiklomis, aplinkomis, tarptautiniais projektais. Pristatėme mokyklos tarptautinius projektus, 
pasidalijome savo patirtimi. Mokytojos I. Jurevičienė, V. Siutilienė ir B. Vansevičienė kvietė susipažinti su 
jų kurtomis metodinėmis priemonėmis. 

  
Mokytojos Vaiva Siutilienė, Birutė Vansevičienė 

 Rugpjūtis 2022 

 


