
                                                               
PATVIRTINTA 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2021 m. kovo 22 d. 

įsakymu Nr. V-19  

 

 

KELMĖS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ 1-2 KLASIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ PROJEKTO „DRAUGAUJU SU LAIKU IR ERDVE“ 

 NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kelmės rajono ugdymo įstaigų 1-2 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) mokinių 

projekto „Draugauju su laiku ir erdve“ nuostatai reglamentuoja reikalavimus dalyviams, projekto 

organizavimo tvarką. 

2. Šis projektas skirtas 1-2 klasių SUP turinčių mokinių pažintinių procesų lavinimui, ypatingą 

dėmesį skiriant laiko ir erdvės sąvokų mokymui ir įtvirtinimui.  

 

II SKYRIUS 

PROJEKTO ANOTACIJA 

 

Laiko ir erdvės vaizdinių formavimas vaiko sąmonėje yra ilgas ir sudėtingas procesas. 

Orientuotis laike vaikai pradeda nuo ankstyvosios vaikystės. Vis geriau kalbėdami, jie mokosi 

tiksliai pavadinti laiką. Nors vaikams sunku suvokti laiko terminą, bet, tobulėjant kalbai, jie ima 

vartoti esamojo, būtojo, būsimojo laiko veiksmažodžius ir kitus žodžius, reiškiančius laiką. 

Šeštaisiais – septintaisiais gyvenimo metais kairysis vaiko didžiųjų smegenų pusrutulis jau išugdo 

nenutrūkstamą praeinančio laiko suvokimą. Ši smegenų dalis visų įvykių pradžią, pabaigą, trukmę, 

seką ima skirstyti į vis mažesnius laiko vienetus. Tai palankus metas mokyti vaikus įsiminti tas 

laiką reiškiančias sąvokas, kurias vartoja suaugusieji (pvz.: paros dalių, savaitės dienų, metų laikų, 

mėnesių pavadinimus ir kt.), toliau jas plėtoti bei įtvirtinti. 

Labai svarbu lavinti ir vaikų orientaciją erdvėje: skirti dešinę – kairę ranką (kūno pusę), 

suprasti įvairių prielinksnių, prieveiksmių reikšmes ir atlikti instrukcijas su jais, orientuotis 

popieriaus lape, kad vaikai pradinio ugdymo pakopoje išvengtų gramatinio taisyklingumo klaidų, 

sunkumų rašydami, suprasdami ir vykdydami instrukcijas, susijusias su erdvės sąvokomis.  

SUP turinčių vaikų orientacija laike ir erdvėje dažnai nepakankama arba pakankama tik iš 

dalies. Reikalingas nuoseklus ir kryptingas darbas, siekiant suformuoti tvirtus laiko ir erdvės 

vaizdinius. Didelis vaidmuo šiame darbe tenka švietimo pagalbos specialistams. 
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III SKYRIUS 

 ORGANIZATORIAI 

 

3. Projekto organizatoriai: Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, Kelmės „Aukuro“ pagrindinė 

mokykla.  

4. Projekto organizacinis komitetas:  

4.1. Kelmės švietimo pagalbos tarnybos ir Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos specialioji 

pedagogė metodininkė Liuda Bartkuvienė; 

4.2.  Kelmės švietimo pagalbos tarnybos vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė; 

4.3. Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos logopedė metodininkė Danutė Venckutė; 

4.4. Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos  socialinė pedagogė metodininkė Dalia 

Kančiauskienė. 

 

IV SKYRIAUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – lavinti SUP turinčių mokinių laiko ir erdvės orientaciją, padedančią sėkmingai 

dalyvauti ugdymo procese ir kasdieninėje veikloje.  

6. Uždaviniai: 

6. 1. tikslinti ir įtvirtinti žaidybinių bei praktinių veiklų metu šias laiko sąvokas: paros dalių, metų 

laikų, savaitės dienų, mėnesių pavadinimus; 

6. 2. suprasti ir teisingai vykdyti žodines instrukcijas su sąvokomis dešinė – kairė, prielinksniais 

ant, po, šalia, prieš, už, virš, prie, į, iš, tarp, prieveiksmiais aukštyn – žemyn, kairėn – dešinėn, 

pirmyn – atgal ir kt.;  

6. 3. skatinti vartoti laiko ir erdvės sąvokas rišlioje kalboje; 

6. 4. lavinti mokinių mąstymą, atmintį, pastabumą, smulkiąją motoriką. 

 

V SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

7. Kelmės rajono ugdymo įstaigų 1-2 klasių SUP turintys mokiniai. 

8. Baigiamojo renginio komandos sudėtis – 4 mokiniai (rekomenduojama po 2 mokinius iš 

kiekvienos klasės).   

 

VI SKYRIUS 

 PROJEKTO EIGA UGDYMO ĮSTAIGOSE 

 

9. Projekto vykdymo trukmė - 2021 m. balandžio – gegužės mėn. 

10. Specialiųjų, logopedinių pratybų ir socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimų metu kurti mokiniams 

palankią ugdymosi aplinką orientacijai laike ir erdvėje lavinti. 

11. Individualiose, pogrupinėse ir grupinėse specialiojo pedagogo, logopedo pratybose  ir socialinio 

pedagogo užsiėmimuose įvairiomis darbo formomis mokyti ir įtvirtinti laiko, erdvės sąvokas. 

12. Darbo formas, būdus ir veiklas savo nuožiūra pasirenka kiekvienos ugdymo įstaigos specialusis 

pedagogas, logopedas ir/ar socialinis pedagogas.  
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13. Projekto balandžio ir gegužės mėnesių veiklas prašytume užfiksuoti (fotografuojant, įrašant 

video, parengiant trumpą tekstinę informaciją) ir atsiųsti adresu info@kelmespt.lt iki 2021 m. 

gegužės 28 d.  

 

VII SKYRIUS 

 BAIGIAMASIS RENGINYS 

 

14. Baigiamasis renginys planuojamas organizuoti Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje 2021 

m. birželio 1 d. (esant geroms oro sąlygoms – lauke, esant prastam orui – mokyklos viduje). 

15. Renginyje gali dalyvauti viena ugdymo įstaigos komanda, sudaryta iš 4 SUP turinčių mokinių  

ir lydinčio (-ų) švietimo pagalbos specialisto (-ų). 

16. Dalyvaujanti komanda į renginį atsiveža apipavidalintą plakatą (A1 formato), kuris atspindėtų 

komandos pavadinimą ir renginio tematiką. 

17. Komandos dalyviams rekomenduojama pasirinkti patogią aprangą ir avalynę, leidžiančią 

dalyvauti  aktyviose veiklose. 

18. Atsižvelgiant į esamą pandeminę situaciją Lietuvoje, baigiamasis renginys gali būti 

organizuojamas nuotoliniu būdu.    

 

VIII SKYRIUS 

 REGISTRACIJA 

 

19. Išankstinė registracija iki 2021 m. balandžio 6 d. el. paštu info@kelmespt.lt arba  

tel. (8 601) 47367, (8 682) 25805 pagal pateiktą formą (priedas Nr. 1). 

20. Registracija į baigiamąjį renginį (vienos 4 mokinių komandos, atstovaujančios ugdymo 

įstaigai ) iki 2021 m. gegužės 21 d. el. paštu info@kelmespt.lt arba tel. (8 601) 47367, (8 682) 

25805 pagal pateiktą formą (priedas Nr. 2). 

 

 

IX SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Mokinių, dalyvavusių renginyje, laukia paskatinimo prizai. 

22. Švietimo pagalbos specialistams (logopedams, specialiesiems pedagogams, socialiniams 

pedagogams), dalyvavusiems su mokiniais projekte ir užsiregistravusiems internetinėje 

registravimo sistemoje https://semiplius.lt/, bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

dalyvio pažymos.  Registracija iki 2021-04-06 dienos. Ieškoti birželio 1 d. renginio. 

______________________________ 
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1 priedas 

 

 

 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTO, VYKDANČIO PROJEKTĄ UGDYMO 

ĮSTAIGOJE, REGISTRACIJOS FORMA 

 

 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Švietimo pagalbos 

specialisto vardas, 

pavardė 

Pareigos Kontaktiniai duomenys  

(telefono numeris, 

elektroninio pašto 

adresas) 
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2 priedas 

 

 

 

KOMANDOS, DALYVAUJANČIOS BAIGIAMAJAME RENGINYJE, REGISTRACIJOS 

FORMA 

 

 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Komandos 

pavadinimas 

Lydinčio švietimo 

pagalbos specialisto 

 vardas, pavardė, 

pareigos  

Kontaktiniai duomenys  

(telefono numeris, 

elektroninio pašto 

adresas) 

    

 

 

 


