
Gabių vaikų ugdymas pamokose ir 
neformaliojo ugdymo veikloje

Radviliškio rajonas
Baisogalos mokykla- darželis

Zita Bliznikienė, mokytoja metodininkė
Daiva Volskytė, mokytoja metodininkė

Vilnius, 2013-04-12



Tikslas:

Remiantis konkrečiais sėkmės pavyzdžiais 
pristatyti metodus, formas ir būdus, 
naudojamus gabių mokinių ugdymui 
įvairiose veiklose.



Pirmas žingsnis į gabių vaikų 
ugdymą -

vaiko gabumų atpažinimas 
ir įvertinimas



PRINCIPINĖ NUOSTATA

Pradiniame ugdyme sudaryti kuo 
palankesnes sąlygas visų intelektų 
puoselėjimui ir plėtojimui.



Darbas pamokose, neformaliojo 
ugdymo ir pažintinėse veiklose



Projektinė veikla ir
atliekami tyrimai



Pamokose ir Smalsučių grupėje sukaupta medžiaga.



Projektinė veikla













UŽDUOTIS: Išsiaiškink, kas tai...







Kūrybinės užduotys

Knygelių leidimas









Kūrybinės užduotys leidžia 
mokytojui pamatyti vaikų 

gabumus atskiroms sritims, o visi 
vaikai pasijunta vienodai svarbūs 

ir gabūs.



Edukacinė veikla



Bandymai. Praktiniai darbai.





Pamokose dalyvauja profesijų atstovai

Gyvulininkystės instituto mokslininkai.

Greitosios med. pagalbos specialistai. Policininkai.



Projektinėje veikloje dalyvauja amatų 
centro darbuotojai

Juostų pynimas.



Lipdymas iš molio.



Darbai iš odos.



Darbai š šiaudų.



Vilnos vėlimas.



Pamokos kitose erdvėse

Miestelio bibliotekoje. Parke.

Poliklinikoje.Pašte.



Gyvulininkystės instituto organizuojamose parodose.



Dailės mokykloje.



Edukacinė veikla muziejuose

“Duonutės kelias”
Anykščių arklio muziejuje.



Žvakių liejimas. 
Anykščių arklio muziejuje.



“Lino kelias”  Upytės linų muziejuje.



Pažintinės ekskursijos



Šiaulių universiteto Gamtos katedros muziejuje.



Priešgaisrinėje tarnyboje.



IX forte ir zoologijos sode.



Pašilių stumbryne.



Pas medžio drožėją.



Stiklo meno dirbtuvėje.



Trakuose ir Kernavėje.



Mokymosi aplinka



Informaciniai stendai

Lietuvos lankomos vietos. Rekordai.



Mūsų planeta – Žemė. rekordai.



Lietuvos  žymūs žmonės.Senoviniai daiktai.



Lietuvos istoriniai ir gamtos paminklai.



Svarbios Lietuvos istorijos datos.



Ugdymo proceso diferencijavimas 
ir individualizavimas



Užduočių įvairovė



Sukaupta konkursų, olimpiadų medžiaga.



Medžiaga savarankiškam mokymuisi.



Pateiktys – pažintinės, testai, 
dėlionės

• “Girinio taku”- medžiai ir krūmai
• Miško paklotė
• Miško žvėrys
• Augalų ir gyvūnų rekordai
• Lietuvos medžiai rekordininkai
• Klausimai apie augalus (testas)
• Klausimai apie gyvūnus (testas)
• Kas tai? (klausimai- testas apie daiktus)
• Saulės sistema- rekordai
• Mūsų žemė – rekordai
• Kas tai? (testas – žmonės, statiniai, įvykiai)
• Lietuvos istorija
• Žinios apie Lietuvą
• Senovės lietuvių tikėjimas
• Senovės lietuvių amatai
• Pirmą kartą
• Lietuvių kalba
• Lietuvos žymūs žmonės
• Lietuva ir pasaulinės organizacijos
• Apie Radviliškio rajoną



• ĄŽUOLAS
• Vienas iš svarbiausių mūsų miškų 

medžių. Gilioje senovėje mūsų protėvių 
ypatingai gerbtas, šventu laikytas. Tai 
galingumo ir tvirtumo simbolis. 
Žydi gegužės mėn. dauginasi sėklomis –
gilėmis. Gyvena apie 500 metų. 
Mediena su siaura, gelsva balana ir 
gelsvai rusvu branduoliu, kieta, labai 
vertinga. Iš gilių gaminamas kavos 
pakaitalas. Žievės nuoviru plauna 
prakaituojančias kojas.



KOKIO MEDŽIO LAPAS?

• ĄŽUOLO



Ąžuolo vaisius

Gilė 



ĄŽUOLASĄŽUOLAS



Žaidimai. Dėlionės.



Pačių pagaminti mokomieji žaidimai



Dalyvavimas  įvairiuose 
renginiuose



Renginiai mokykloje.



Mokiniai – renginių vedėjai.



Miestelio bendruomenės renginiuose.



Rajono renginiuose.



Dalyvavimas konferencijose



Rajoninė konferencija “Sveikatos akademija”. 2011 m.

Respublikinė konferencija “Ein saulelė aplink dangų”. 2011 m.



Respublikinė konferencija “Aš per žemę einu”. 2013 m.

Respublikinė konferencija “Aš gyvenu Lietuvoje”. 2012 m.



Dalykinių žinių konkursai ir 
olimpiados



Piešinių konkursuose

Respublikinis plakato 
konkursas ,, Mokausi sveikatą 
stiprinančioje mokykloje”, 
VIII vieta, 2012 m. 11 mėn.

Respublikinis piešinių 
konkursas ,, Spalvingas 
Europos gyvūnijos pasaulis”–
geriausiųjų dešimtuke, 
2012-11-19



Respublikinis kompiuterinių piešinių 
konkursas

“Mano laisvalaikis”. 2012-11 mėn. 

“Mano svajonė”. 2011-11 mėn. 



Dalykinių žinių konkursuose, olimpiadose

Respublikinis istorijos 
žinių konkursas 2009 m-
3kl. –III, 4 kl.-III vt.

Tarptautinis matematikos 
Kengūros konkursas–
rajone I,III, IV vt (2012m.) 
Respublikiniai 
Lietuvių kalbos Kengūros 
-2013m. -3 auksinai ir 3 
sidabriniai diplomai,
Gamtos– oranžinis,         
Istorijos – oranžinis .

Rajono ,,Žyniuko” 
konkursas 2013 m.--
3 kl. I ir II,4 kl. I ir III,
2012 m. – 3kl.- I ir III,
4 kl.– II vieta,
2011- 2009m.--prizininkai

Rajono matematikos 
olimpiada, 2013 m. I ir II vt.



Sportiniai renginiai



Plaukimo varžybos mokyklos baseine.

Mokykloje veikia karatė klubas “Rytų kovotojas”.



Dalyvaujame rajoninėse lengvosios atletikos varžybose.

Dalyvaujame respublikos moksleivių olimpiniame festivalyje.



Mokinių paskatinimas



Sutikimas po varžybų. Pagerbimas mokyklos sueigoje ir...

...apdovanojimai saldžiaisiais prizais. Džiaugiamės laimėjimais.



...diplomai 
klasės stende.

Padėkos pasiekimų knygelėje.

Akimirkos iš konkursų, varžybų ir...  



Informacija spaudoje, internete



Lietuvos sportiškiausios mokyklos konkursas. 2011 m. II vieta.

Lietuvos sportiškiausios mokyklos konkursas. 2012 m. I vieta.



Tinkamų metodų ir būdų 
parinkimas leidžia tikėtis sėkmės 

ugdant mokinius.



Genialumas– tai 99 % darbo ir 
1 % talento.



Ačiū už dėmesį!


