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Anykščių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 

                                                                     2020 m. sausio 21d. įsakymu Nr. V-11  

 

 AUKŠTAITIJOS REGIONO PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS UGDYTINIŲ IR 1–5 KLASIŲ 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

 KALBOS UGDYMO PROJEKTAS  

„MANO MĖGSTAMIAUSIOS KNYGOS VEIKĖJAS“ 

NUOSTATAI 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Aukštaitijos regiono priešmokyklinio amžiaus ugdytinių ir 1–5 klasių mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių kalbos ugdymo projekto „Mano mėgstamiausios knygos veikėjas“ 

(toliau – projekto) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą ir uždavinius, dalyvius, projekto 

organizavimo tvarką ir trukmę, reikalavimus kūrybiniams darbams, parodos organizavimo ir darbų 

vertinimo tvarką.  

2. Kalbos ugdymo projektas skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

3. Projekto organizatoriai: Anykščių švietimo pagalbos tarnyba, Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-

Vaižganto gimnazija, Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“.  

4. Socialiniai partneriai – Anykščių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius. 

5. Informacija apie projektą skelbiama Anykščių švietimo pagalbos tarnybos internetinėje 

svetainėje www.centras.anyksciai.lm.lt, Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ internetinėje svetainėje 

www.zilvitis.anyksciai.lm.lt, Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos internetinėje 

svetainėje www.svedasai.anyksciai.lm.lt.  

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Projekto tikslas – ugdyti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, komunikavimo ir 

kūrybiškumo kompetencijas, atliekant perskaitytų knygų analizę.  

7. Projekto uždaviniai: 

7.1. plėtoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja darbo  

patirtimi, ugdant specialiųjų poreikių vaikus.  

7.2. turtinti vaikų žodyną, ugdyti rišlią kalbą, tobulinti pasakojimo ir rašymo įgūdžius. 

7.3. atskleisti vaikų saviraiškos ypatumus, panaudojant įvairias dailės technikas, nupiešti pasirinktą 

knygos veikėją ir jį apibūdinti. 

 

 

 

http://www.centras.anyksciai.lm.lt/
http://www.zilvitis.anyksciai.lm.lt/
http://www.svedasai.anyksciai.lm.lt/


III SKYRIUS  

DALYVIAI 

 

8. Projekte kviečiami dalyvauti – Aukštaitijos regiono priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai ir 1–5 

klasių mokiniai, turintys nedidelių ar vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių.  

9. Ugdytinius projektui ruošia mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.  

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA IR TRUKMĖ 

 

10.   Projekto trukmė – nuo 2020 m. vasario 3 d. iki 2020 m. vasario 28 d. 

11.   Projektas vyks IV etapais: 

I etapas: nuo 2020 m. vasario 3 d. iki 2020 m. vasario 7 d. kalbame su ugdytiniais apie jų 

perskaitytas, įvairaus literatūrinio žanro knygas, jų veikėjus.  

II etapas: nuo 2020 m. vasario 10 d. iki 2020 m. vasario 14 d.  išsirenkame vieną labiausiai 

patikusią knygą, veikėją ir analizuojame. Vėliau ugdytiniai pradeda kūrybinį darbą  pasirinktomis 

dailės priemonėmis bei technika, piešia savo mėgstamą veikėją A4 formato lape.  

III etapas: nuo 2020 vasario 17 d. iki 2020 m. vasario 21 d. mokytojai, švietimo pagalbos 

specialistai, pagal projekto organizatorių pateiktus rekomenduojamus klausimus, moko ugdytinius 

žodžiu nuosekliai apibūdinti pasirinktos knygos veikėją. (priedas Nr. 2).  

 IV etapas: nuo 2020 m. vasario 24 iki 2020 m. vasario 28 d, pagal projekto organizatorių 

pateiktus rekomenduojamus klausimus, priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai ir 1 klasės mokiniai žodžiu 

apibūdina nupieštą knygos veikėją. Atsakymus padeda užrašyti arba užrašo mokytojas arba švietimo 

pagalbos specialistas. 2–5 klasių mokiniai raštu apibūdina nupieštą knygos veikėją. Veikėjo aprašymas 

rašomas mokyklinio sąsiuvinio lape. 

 

V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI KŪRYBINIAM DARBUI  

 

12.  Knygos veikėjo piešinys pateikiamas A4 formato lape. 

       13. Veikėjo aprašymas rašomas mokyklinio sąsiuvinio lape ir priklijuojamas kitoje piešinio 

pusėje, A4 formato lapo viduryje.  

14. Prie veikėjo aprašymo, dešinėje lapo pusėje, apatiniame kampe priklijuojama dalyvio 

kortelė (4x8 cm), kurioje nurodomas projekto pavadinimas, autoriaus vardas, klasė (amžius), ugdymo 

įstaiga, mokytojo vardas ir pavardė. (priedas Nr. 3). 

15. Įstaiga gali atsiųsti ne daugiau 3 darbų.  

16. Kūrybinius darbus pristatyti iki 2020 m. kovo 6 d. adresu: Anykščių lopšelis-darželis 

„Žilvitis“, Muziejaus g. 20, Anykščiai, LT-29147.  

17. Dalyvio anketą (priedas Nr. 1) pateikti iki 2020 m. kovo 6 d. el.p. 

logopede.zilvitis@gmail.com  

 

 

 

mailto:logopede.zilvitis@gmail.com


VI SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

18. Parodai pateikiami estetiški, tvarkingi ir reikalavimus atitinkantys darbai.  

19. Darbai bus eksponuojami Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje, adresu Muziejaus g. 20, 

Anykščiai nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. balandžio 17 d. 

20. Informacija apie projektą teikiama el.p. raimondak2@gmail.com, Raimonda Kirvėlienė, 

logopede.zilvitis@gmail.com, Viktorija Jurkėnaitė.  

 

VII SKYRIUS 

PROJEKTINIŲ DARBŲ VERTINIMO TVARKA 

 

21. Vertinimo kriterijai: 

21.1 Kūrybiškiausiai atliktas darbas. 

21.2. Įdomiausiai atliktas darbas. 

21.3. Estetiškiausiai atliktas darbas. 

22. Komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas. 

 

VIII SKYRIUS   

PROJEKTINIŲ DARBŲ VERTINIMO KOMISIJA 

 

23. Projektinių darbų vertinimo komisija sudaroma iš projektą organizuojančių įstaigų vadovų, 

mokytojų ir švietimo pagalbos, savivaldybės administracijos švietimo skyriaus specialistų.  

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Projekto organizatoriai pasilieka teisę gautą projekto medžiagą publikuoti savo įstaigų 

svetainėse. Pateikdamas darbus, autorius tampa jos dalyviu bei sutinka, kad darbai, autorių asmens 

duomenys (vardas, amžius, klasė, įstaigos pavadinimas) būtų naudojami viešinimui. 

25. Darbai grąžinami nebus. 

26. Visi dalyviai bus apdovanoti Anykščių švietimo pagalbos tarnybos padėkomis, o geriausiai 

komisijos įvertinti dalyviai – diplomais. 

27. Mokytojams/švietimo pagalbos specialistams, dalyvavusiems projekte, bus išrašomos Anykščių 

švietimo pagalbos tarnybos pažymos, už metodinę veiklą ir išsiųstos nurodytu el. paštu.  

 

 

 

Nuostatus parengė ir projektą koordinuoja Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos 

logopedė metodininkė Raimonda Kirvėlienė, Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ vyresnioji logopedė 

Viktorija Jurkėnaitė. 

 

mailto:raimondak2@gmail.com
mailto:logopede.zilvitis@gmail.com


Aukštaitijos regiono kalbos ugdymo projekto  

„Mano mėgstamiausios knygos veikėjas“ nuostatų  

1 priedas 

 

AUKŠTAITIJOS REGIONO PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS UGDYTINIŲ IR 1–5 KLASIŲ 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

KALBOS UGDYMO PROJEKTAS  

 „MANO MĖGSTAMIAUSIOS KNYGOS VEIKĖJAS“ 

DALYVIO ANKETA 

 

Įstaigos pavadinimas 
 

Mokytojo/švietimo pagalbos specialisto 

vardas, pavardė, pareigos 
 

Dalyvaujančių vaikų vardai, klasė, amžius 
 

Kontaktinis telefonas, el.paštas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aukštaitijos regiono kalbos ugdymo projekto  

„Mano mėgstamiausios knygos veikėjas“ nuostatų  

2 priedas 

 

AUKŠTAITIJOS REGIONO PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS UGDYTINIŲ IR 1–5 KLASIŲ 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

 „MANO MĖGSTAMIAUSIOS KNYGOS VEIKĖJAS“ 

KALBOS UGDYMO PROJEKTAS  

 

VEIKĖJO APRAŠYMUI REKOMENDUOJAMI KLAUSIMAI 

 Kokią knygą tu pasirinkai? (nurodykite knygos autorių, pavadinimą).  

 Apibūdink pasirinktą veikėją. (išvaizdą ,teigiamas ir neigiamas charakterio (būdo) savybes). 

 Kuo šis veikėjas tau ypatingas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aukštaitijos regiono kalbos ugdymo projekto  

„Mano mėgstamiausios knygos veikėjas“ nuostatų  

3 priedas 

 

 

DALYVIO KORTELĖ 

Tekstas kortelėje rašomas Times New Roman 12 dydžio šriftu. Projekto pavadinimas rašomas 

didžiosiomis raidėmis paryškintu šriftu, autoriaus vardas, klasė, amžius, ugdymo įstaiga, mokytojo 

vardas ir pavardė paprastu šriftu.  

 

„MANO MĖGSTAMIAUSIOS KNYGOS 

VEIKĖJAS“ 

Vardenis 1kl. (7 m.) 

Ugdymo įstaiga 

Mokytojas/specialistas – Vardenis 

Pavardenis 

 

 

 


