
PATVIRTINTA 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2022 m. rugsėjo 26 d. 

įsakymu Nr. V-89  

 

KELMĖS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR 1-5 

KLASIŲ MOKINIŲ PARODOS-KONKURSO „MANO AUGINTINIS“ 

NUOSTATAI 

 

 

I .  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.    Kelmės rajono bendrojo ugdymo ir specialiojo ugdymo įstaigų  mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių parodos-konkurso „Mano augintinis“ nuostatai reglamentuoja 

reikalavimus dalyviams, parodos-konkurso organizavimo tvarką. 

2.    Ši paroda-konkursas skirtas Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti. Pasaulinę gyvūnų dieną, 

spalio 4 švenčia įvairių religijų, politinių pažiūrų ir įsitikinimų žmonės, kuriems rūpi gyvūnai. 

Lietuvoje Pasaulinė gyvūnų diena pradėta minėti nuo 2000 metų. Gyvūnų pažinimo ir globos 

papročiai visada buvo lietuvių gyvenime ir kultūroje. Gyvūnai yra mūsų draugai, pagalbininkai ir 

šeimos nariai.  

3. Parodos-konkurso nuostatai skelbiami Kelmės švietimo pagalbos tarnybos internetinėje 

svetainėje https://kelmespt.lt . 

4. Paroda-konkursas ,,Mano augintinis“ vykdomas  nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d., darbai 

siunčiami iki spalio 21 d.   

 

II. PARODOS-KONKURSO ANOTACIJA 

 

5. Paroda-konkursu  „Mano augintinis“ siekiama supažindinti vaikus su naminiais gyvuliais, 

laikomais ūkyje, bei su laukiniais ir zoologijos soduose gyvenančiais gyvūnais. Vaikai mokosi 

suvokti netinkamo elgesio su gyvūnais pasekmes, supranta, kas yra gyvūnų gerovė. Puoselėjamos 

vaikų dvasinės ir kūrybinės galios, lavinama smulkioji motorika, kūrybiškumas, komunikavimo 

gebėjimai, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Vaikai mokosi rūpintis gyvūnais. Žaidžiant, 

stebint  draugus formuojamas požiūris į gyvūnų poreikius. 

 

III. ORGANIZATORIAI 

 

6. Parodą-konkursą organizuoja Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, Kelmės rajono 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija. Parodos-konkurso idėjos autorė ir organizatorės: Kelmės 

https://kelmespt.lt/
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rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos logopedė Sigita Šiaulenskienė, Kelmės švietimo 

pagalbos tarnybos metodininkė Edita Dzvankauskienė. 

 

IV.  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

7. Tikslas – skatinti specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinius domėtis gyvąja gamta, 

rūpintis gyvūnais, juos globoti plėtojant komunikavimo, socialinę, pažinimo, meninę 

kompetencijas. 

8. Uždaviniai: 

8.1. ugdyti gebėjimą rišliai komunikuoti gimtąja kalba, išsakyti savo nuomonę, jausmus; 

8.2. puoselėti kūrybiškumą, grožio pajautimą fotografuojant ar piešiant gyvūnus; 

8.3. lavinti dėmesį, mąstymo procesus.  

 

V. DALYVIAI 

 

9.  Kelmės rajono bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo ir 1-5 

klasių mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių.  

10. Ugdytinius parodai-konkursui ruošia švietimo pagalbos specialistai, mokytojai. 

 

VI. KONKURSO SĄLYGOS 

 

11. Parodai-konkursui priešmokyklinės grupės ugdytiniai ir 1 klasės mokiniai piešia arba 

fotografuoja savo turimą arba svajonių augintinį, darbuose – nuotraukose galėtų atsispindėti 

rūpinimasis gyvūnais, jų globa, išvykos į zoologijos sodą, gyvūnų prieglaudas, veterinarines 

klinikas. 

12. Ugdytinio išsakytos mintys apie gyvūną, rūpinimąsi juo, įrašomos dalyvio anketoje (1 

priedas). 

13. Parodos dalyvio anketa (1 priedas) užpildoma ir atsiunčiama kartu su gyvūno nuotrauka 

arba nufotografuotu piešiniu  el. p. s.siaulenskiene@gmail.com. 

14. 2-3 klasių mokiniai piešia arba fotografuoja savo turimą arba svajonių augintinį ir 

užpildo  AUGINTINIO PASĄ (2 priedas) 

15. Ruošęs pedagogas užpildo dalyvio anketą (3 priedas). Nuotrauka/piešinys, 

AUGINTINIO PASAS, dalyvio anketa siunčiama el. p. s.siaulenskiene@gmail.com. 

mailto:s.siaulenskiene@gmail.com
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16. 4-5 klasių mokiniai rašo  gyvūno aprašymą, laikydamiesi gyvūno aprašymo plano 

reikalavimų. 

17. Ruošęs pedagogas nufotografuoja gyvūno aprašymą ir užpildo dalyvio anketą (3 

priedas). Darbas ir dalyvio anketa siunčiama el. p.  s.siaulenskiene@gmail.com. 

18. Tekstas turi atitikti lietuvių kalbos rašybos, skyrybos ir kalbos kultūros taisykles. 

19. Parodai-konkursui  vienas dalyvis pateikia 1 darbą. 

20. Darbai iki 2022 m. spalio 21 d. siunčiami  el. p.  s.siaulenskiene@gmail.com. 

 

VII. LAIMĖTOJŲ ATRANKA IR APDOVANOJIMAS 

 

21. Parodos-konkurso dalyviai gaus padėkos raštus. 

22. Originaliausias nuotraukas – piešinius, vaizdingiausius gyvūno aprašymus atrinks 

nešališka komisija, darbų autoriai bus apdovanoti atminimo prizais. 

23. Laimėtojai bus paskelbti š. m. lapkričio mėn. Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

internetinėje svetainėje.  

24. Pristatyti mokinių darbai bus publikuojami Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

internetinėje svetainėje. 

25. Dalyviams pasiruošti padėjusiems mokytojams ir/ar švietimo pagalbos specialistams, 

dalyvavusiems parodoje-konkurse ir užsiregistravusiems internetinėje registravimo sistemoje 

https://semiplius.lt/, bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos dalyvio pažymos. 

Registracija iki 2022 m. spalio 21 d. 
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1 priedas 

 

 BENDROJO IR SPECIALIOJO UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ 

UGDYMOSI POREIKIŲ,  PARODOS-KONKURSO   

„MANO AUGINTINIS“ 

DALYVIO (UGDYTINIO) ANKETA 

  

Dalyvio vardas, pavardė, 

grupė/klasė 

 

 

Nuotraukos pavadinimas, 

vaiko išsakytos mintys apie 

gyvūną, rūpinimąsi juo. 

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

 

Ugdytinį parengusio mokytojo 

vardas, pavardė, pareigos, 

kvalifikacinė kategorija, el. 

paštas 
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2 priedas  

 

GYVŪNO PASAS  

 

KOKS TAI GYVŪNAS? 

 

 

KAIP PAVADINSI JO VAIKUS? 

 

 

KOKIO DYDŽIO? (palygink su kitais gyvūnais) 

pvz.: mažesnis už arklį, bet didesnis už pelę. 

 

KUR JIS GYVENA? 

 

 

KOKIOS SPALVOS? 

 

 

KUO PADENGTAS KŪNAS?  

 

KAIP JUDA?  

 

KAIP KALBA?  

 

KUO MINTA?   

 

KUO JIS YPATINGAS ARBA NAUDINGAS 

ŽMOGUI? 
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3 priedas 

 

BENDROJO IR SPECIALIOJO UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ 

UGDYMOSI POREIKIŲ,  PARODOS-KONKURSO 

„MANO AUGINTINIS“ 

DALYVIO (UGDYTINIO) ANKETA 

 

Dalyvio vardas, pavardė, 

grupė/klasė 

 

 

PASIRINKTAS GYVŪNAS  

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

 

Ugdytinį parengusio mokytojo 

vardas, pavardė, pareigos, 

kvalifikacinė kategorija, el. 

paštas 

 

 

 

 


