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Įtraukusis ugdymas – vis dar įvairovės 

iššūkiai mūsų švietimui. Nuostatos ir 

supratimas eina iš žmogaus vidaus, o 

nežinojimo ir abejingumo įtraukiojo 

ugdymo tema vis dar yra. 



Respublikinė virtuali nuotraukų ir 
video paroda 

„Padėkite man užaugti”



Lietuva, kartu su visu pasauliu, balandžio 2 – ąją dieną mini 
Pasaulinę autizmo dieną.

Panevėžio lopšelis – darželis „Pasaka“ 2021 metų kovo 15 d. 
– balandžio 2 d. iniciavo Respublikinę ikimokyklinių ir 
priešmokyklinių  ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų ir tėvų virtualią 
nuotraukų ir video parodą „Padėkite man užaugti“, skirtą 
Pasaulinei autizmo supratimo dienai paminėti.



Parodos tikslas – siekiant pasidalinti gerąją patirtimi 
nuotraukose užfiksuoti Lietuvos švietimo ikimokyklinių ir 
priešmokyklinių įstaigų pedagogų, tėvų darbo būdus, metodus, 
priemones  ugdant vaikus, pasižyminčius autizmo spektro 
sutrikimais.  

Darbo patirtimi dalijosi Šiaulių, Klaipėdos, Raseinių, Biržų ir 
Panevėžio miestų mokytojai bei pagalbos mokiniui specialistai ir 
tėveliai. 

Sulaukėme nuotraukų ir video, kuriuose buvo užfiksuoti 
įvairūs ugdymo metodai, būdai, priemonės tinkančios darbui su 
autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais.



Biržų mokykla - darželis "Vyturėlis“ 
Priemonė skirta mokymuisi skaičiuoti iki 5, rankų - akies koordinacijai, 
motorikai lavinti.



Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“. Priemonės skirtos skaitmenų, 
geometrinių formų mokymui. 



Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centras
Priemonės skirtos per percepcinius pojūčius ugdyti gebėjimą grupuoti 
daiktus,atsižvelgiant į jų spalvą, mokyti sieti daiktų kiekį su atitinkančiu daiktų skaičių 
žyminčiu simboliu, lavinti smukliąją motoriką.



Šiaulių ,,Spindulio" ugdymo centre teikiama švietimo pagalba, reabilitacija. Pritaikytos 
vidaus ir lauko erdvės autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams



Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Sakalėlis" logopedės, spec. pedagogės 
dalijasi keliomis priemonėmis skaičiavimo mokymui, emocijų 
įvardinimui, geometrinių formų suvokimui.



Panevėžio lopšelis - darželis "Pasaka"
Pirma priemonė su fonetinės grafikos elementais. Padeda paskatinti ištarti garsus, 
kalbėjimą ir kalbą. Antra priemonė sudėtinio sakinio sudarymui su jungtuku "ir".



Panevėžio l/d “Pasaka”.Priemonė skirta smulkiosios motorikos 
lavinimui, dėmesio sukaupimui ir išlaikymui, taip pat girdimojo 
suvokimo lavinimui, išmokto garso tvirtinimui.



Panevėžio l/d "Pasaka" ikimokyklinės specialiosios grupės, skirtos vaikams, 
pasižymintiems įvairiapusiais raidos sutrikimais grupinės ir individualios veiklos 
akimirkos.



Panevėžio lopšelio - darželio ,,Pasaka„. Priemonės skirtos smulkiosios 
motorikos lavinimui, dėmesio sukaupimui ir išlaikymui, girdimojo suvokimo 
lavinimui, išmokto garso tvirtinimui, spalvų ir skaitenų pažinimui.



Agotos, lankančios Panevėžio l/d “Pasaka” „Ežiukų“ 
grupę veiklos namuose.



Adamo, lankančio Panevėžio l/d “Pasaka” „Ežiukų“ grupę 
veiklos namuose.



Jokūbo, lankančio Panevėžio l/d “Pasaka” „Ežiukų“ grupę veiklos 
namuose.



PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 
BENDRUOMENĖ  BALANDŽIO 2 D. 

Į PASAULĮ PAŽVELGĖ KITAIP

Šios dienos minėjimo tikslas yra didinti autizmo supratimą ir 
išreikšti palaikymą žmonėms, turintiems šį sutrikimą bei jų 
šeimoms.









PROJEKTINĖ VEIKLA eTwinning platformoje
Įvairovėje įdomiau / Diversity is more fun



Šio projekto metu vaikai mokosi prosocialaus elgesio –

pagarbos bei jautrumo kitam, ugdosi pakantumą, toleranciją 

kitokiam. Mokytojai diskutuodami, dalindamiesi gerąja 

patirtimi bando atsakyti į klausimą “Kaip turėtume padėti 

įsitraukti į žaidimus kitų atstumtiems grupės vaikams?”.
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