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Renginio žanras: Kalbinė viktorina.  

Tema: „Mes smalsūs, gudrūs, išradingi“. 

Temos motyvavimas: Kalbos viktorina organizuojama specialiųjų poreikių mokiniams pagal  

projektą „Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių mokiniams ir 

švietimo pagalbos specialistams Šiaulių miesto ir rajono mokyklose“, projekto kodas Nr. VPI-2.3-

ŠMM-05-K-01-053. Viktorina skiriama 5-6 klasių specialiųjų poreikių mokinių mokymosi 

motyvacijos stiprinimui. Kalbinės viktorinos metu mokiniai pademonstruos menines kompozicijas, 

vaidins, žais, rungtyniaus, dalinsis gerąja patirtimi, patirs teigiamų emocijų. 

Tikslas: Lavinti specialiųjų poreikių mokinių kalbines kompetencijas, gebėjimą kūrybiškiau 

pažvelgti į kalbos dalykus.  

Uždaviniai:  

1. Ugdyti mokinių kalbą, plėsti, turtinti žodyną, žadinti kūrybines galias. 

2. Suteikti teigiamų emocijų atliekant užduotis. 

3. Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius grupėse. 

4. Padėti mokiniams pajusti mokymosi sėkmę.  

5. Ugdyti mokinių vertybines nuostatas per patyrimą, veiklą. 

Metodai: pokalbis, įpareigojimas, skatinimas, lenktyniavimas, įtaiga, vaidyba, pagyrimas, praktinė 

veikla,  filmuotos medžiagos stebėjimas. 

Priemonės: dekoracijos salei papuošti, komandų skiriamieji ženklai (emblemos), siūlų kamuoliai, 

balionai, priemonės reikalingos užduotims atlikti („mįslių šulinys“, „linkėjimų medis“, „antonimų 

skrynia“, „žodžių bankas“),  audioaparatūra, multimedia, dovanėlės. 

Renginio laikas: 2011-11-24  

Renginio vieta: Šiaulių logopedinės mokyklos aktų salė.  

Renginio reklama, informavimo priemonės: elektroniniai kvietimai išsiųsti mokykloms, 

dalyvaujančioms projekte, skelbimas mokyklos mokytojų kambaryje.  

Dalyviai: Renginyje dalyvaus Šiaulių logopedinės mokyklos, Šiaulių sanatorinės mokyklos, Šiaulių 

Ringuvos specialiosios mokyklos, Šiaulių specialiojo ugdymo centro, Šiaulių Petro Avižonio regos 

centro, Šiaulių rajono Kužių vidurinės mokyklos, Šiaulių rajono Verbūnų  pagrindinės mokyklos, 

Šiaulių „Sandoros“ pagrindinės mokyklos, Radviliškio rajono Jaunimo mokyklos, Kuršėnų 

St.Anglickio pagrindinės mokyklos ugdytiniai bei juos ruošusios mokytojos.  

Renginio organizatoriai: Šiaulių logopedinės mokyklos logopedės metodininkės Živilė Bielskienė, 

Jolanta Žukauskienė. 

Pasiruošimas renginiui: 

1. Direktorės įsakymu sudaroma darbo grupė, kuri atsakinga už renginio organizavimą. 

2.  Išsiuntinėjami elektroniniai kvietimai į mokyklas. Kvietimuose nurodoma, kaip pasiruošti: 

sugalvoti mokyklos komandos pavadinimą, prisistatymą, paruošti po užduotį.  



3. Ruošiamas renginio scenarijus, renkamos užduotys, rengiama  kompiuterinė užduotis.  

4. Gaminamos dekoracijos salės papuošimui, priemonės užduočių atlikimui (mįslių šulinys, 

linkėjimų medis, antonimų skrynia, žodžių bankas ir kt.)  

5. Mokyklos choras „Saulutė“  bei šokių grupė ruošia daineles ir šokius.  

Renginį veda: logopedės Ž.Bielskienė, J.Žukauskienė. 

 

Renginio eiga 

  

I. Organizacinė dalis. Komandų narių susodinimas prie stalų. 

Dainuoja Šiaulių logopedinės mokyklos choras  „Saulutė“. 

Renginio dalyvius sveikina mokyklos direktorė Rūta Lanauskienė.  

Renginio vedėja:  „Joks kitas dalykas neišmoko tiek logiškai galvoti kaip kalba, nes be kalbos nėra 

minties. Jokio kito dalyko nemokėjimas nekrinta taip į akis, kaip kalbos nemokėjimas“ Tokiu būdu 

geras kalbos mokėjimas skiria mokytą žmogų nuo nemokyto. (J.Balčikonis). 

Mes susirinkome į mokyklą, kurioje vaikai mokomi taisyklingai tarti garsus, aiškiai ir 

raiškiai kalbėti, kultūringai bendrauti. 

Todėl šiandien visus kviečiame aktyviai įsijungti į kalbos varžytuves. Tikimės, kad 

dar labiau patobulinsite savo kalbos žinias bei bendravimo įgūdžius. 

Linkime visiems sėkmės, susirasti naujų draugų bei turiningai praleisti laiką. 

„Draugystė – tai ryšys, kuris neleidžia pasauliui subyrėti. Štai šiandien mūsų Logopedinėje 

mokykloje susitiko devynios komandos:  Šiaulių specialiojo ugdymo centro, „Sandoros“ 

progimnazijos, Verbūnų pagrindinės mokyklos, Radviliškio jaunimo centro, Kužių vidurinės 

mokyklos, Šiaulių sanatorinės mokyklos, Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios mokyklos, Kuršėnų 

S.Anglickio pagrindinės ir Šiaulių logopedinės mokyklos. Šiaulių P.Avižonio regos centro 

mokytojai ir mokinukai parengė stendinį pranešimą, kas nespėjo jį apžiūrėti prieš renginį, tai būtinai 

padarys po renginio.   

Džiugu, kad mes kartu. Džiugu, kad galime pabūti drauge. Tad ištieskime rankas ir  

susikibkime. Lai nuvilnija draugystės upė.  

Mūsų svečių, Kužių vidurinės mokyklos specialioji pedagogė Tatjana yra parengusi 

filmuką patyčių prevencijai „Mažos mergaitės svajonė“. Kviečiame pažiūrėti. 

Į sceną kviečiame Šiaulių logopedinės mokyklos šokių grupę, kuri pašoks šokį  

„Pirmyn“. 

 II. Na, o dabar skelbiu kalbos viktorinos pradžią. 

Prašau komandas prisistatyti: iš kur atvykote, koks komandos pavadinimas ir garsiai 

pasakyti savo šūkį.  

Komandų kapitonai ateina pasiimti emblemas ir jas prisisega. 



Supažindinimas su taisyklėmis.  Kiekvienas žaidimas turi savo taisykles, paklausykite 

šios viktorinos taisyklių: 

a) Laikas skirtas atlikti užduotis bus ribotas. Išsirinkus temą, perskaičius klausimą bus 

apversti smėlio laikrodukai, atsakymą reikės parašyti ant lapo kol iš laikroduko išbėgs smėlis. 

b) Kapitonai išeis į priekį ir pasakys savo atsakymus. 

c) Už atsakymus bus skiriami taškai, kuriuos žymėsime stende. 

d) Už kiekvieną teisingą atsakymą skiriamas 1 taškas.  

e) Ant kiekvienos komandos stalo padėti lapai, juose rašysite atsakymus. 

f) Žiūrovai turi įdėmiai klausytis ir netrukdyti komandoms. 

1. Užduotis. „Žodžių bankas“. 

Gerbkite savo kalbą, ir jums bus gera gyventi. Nes kas pats savęs negerbia, to ir kiti 

negerbs. (J.Alunanas). 

„Žodžių banke“ po raidėmis paslėpti skoliniai-žargonai, kuriuos reikia pakeisti 

taisyklingais lietuviškais žodžiais (už kiekvieną teisingą žodį – vienas taškas). Kiekvienai komandai 

reikia atverti po 2 langelius ir pasiimti po užduotį. Užduoties atlikimui turėsite laiko kol išbėgs 

smėlio laikrodukas. Kai skirtas  laikas pasibaigs,  komandų kapitonai išeis į priekį. Jie turės pasiimti 

savo atsakymų lapą, pasakyti kokią užduotį ištraukė ir koks yra teisingą atsakymas. 

2. Užduotis. „Antonimų skrynia“.  

Iš skrynios ištraukiame po vieną obuolį ant kurio lapelių užrašyti žodžiai. Duotiems 

žodžiams parinkti priešingos reikšmės žodžius (už kiekvieną teisingai sugalvotą antonimą – vienas 

taškas). Laikas ribotas – kol išbėgs smėlis iš laikroduko. Komandų kapitonai užrašys atsakymus 

lapuose ir pateiks vertinimui. 

3. Užduotis. „Išminties puodynė“. 

Puodynėje paslėpti laiškai, kuriuose pabirusios patarlės. Prašome patarlės pradžiai 

parinkti pabaigą. (už kiekvieną teisingai perskaitytą patarlę – vienas taškas). 

4. Užduotis. „Mįslių šulinys“. 

Komandų kapitonai iš šulinio ištraukia po 1 paslėptą mįslę. Mįsles įminti kol iš 

laikroduko išbėgs smėlis. Prie mįslių šulinio bus einama du kartus: vieną kartą bus pateiktos eiliuos 

mįslė, o kitą kartą mįslės su paveikslėliais.  

5. Užduotis. „Spalvotieji balionai“. 

Komandų kapitonai ateina išsirinkti jiems labiausiai patinkantį balioną, kurį 

susprogdina ir randa saldainį su dvibalsiu. Su dvibalsiu reikia sugalvoti kuo daugiau žodžių. 

Užduotį atlikti reikės kol išgirsite sprogimą. (už kiekvieną teisingai sugalvotą žodį – vienas taškas). 

Pasibaigus skirtam laikui, nuaidėjus „bombos“ sprogimui, kapitonai pasako sugalvotus žodžius.  

6. Kompiuterinė užduotis: atspėti paslėptą pasakos personažą. 



Ekrane rodomas pridengtas paveikslėlis. Atspėti kviečiame po vieną komandą, kitos 

komandos laukia savo eilės, nepasakinėja. Pamačius paveikslėlį ekrane galima spėti, už teisingą 

atsakymą - 5 taškai. Neatspėjus atidengiamas vienas langelis, tuomet atspėjus - skiriami 4 taškai ir 

t.t. 

7. Užduotys siūlų kamuoliukuose. Močiutė vijo siūlus kojinėms megzti ir paslėpė 

jums užduotėles. Komandos kapitonas atsiunčia vieną savo komandos narį, kad jis parneštų užduotį.  

Išvyniojus siūlų kamuoliukus, perskaičiuos užduotį reikės pagalvoti ir parašyti kurių paukščių 

čiulbėjimą nusakome šiais veiksmažodžiais. Šiai užduočiai atlikti laiko turėsite daugiau – 

laikroduką versime 2 kartus. 

8.  Ant klevo lapų parašyti linkėjimus savo naujiems draugams. Komandų kapitonai 

perskaito linkėjimus ir nuneša pakabinti ant linkėjimų medžio.  

III. Rezultatų apibendrinimas. Suskaičiuojami taškai. Skelbiama komanda nugalėtoja. 

Atlikome visas užduotis. Tikimės, kad laiką praleidote prasmingai, pasitikrinote savo 

žinias, išmokote naujo. Romėnų posakis sako „Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“. Nesvarbu, kad 

viena komanda užduotis atliko greičiau, kita lėčiau. Svarbiausia, kad buvo gera nuotaika, visi 

stengėsi ir nugalėjo draugystė. 

Žodis suteikiamas mokyklos direktorei Rūtai Lanauskienei.  

Mokiniams ir juos ruošusiems mokytojams įteikiami padėkos raštai, prisiminimo 

dovanėlės.  

Susipažinimas su Šiaulių P.Avižonio regos centro stendiniu pranešimu.  

 

 

 


