
17 priedas 
 
 

 
(Pritaikytos mokymo programos pavyzdys) 

 
PRITARTA 

                      Kauno r. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus 
                      Kauno r. PPT 

                                                                                       Kauno r. specialiųjų pedagogų ir logopedų  
metodinio būrelio 
2012 m. birželio 11 d. protokolu Nr. 6 

 
________________________________________________________________________________________________ 

(mokykla) 
 

PRITAIKYTA LIETUVIŲ KALBOS MOKYMO PROGRAMA 
 

201_ / 201_ m. m.  
 

Mokinio vardas, pavardė__________________________________________________________  
Klasė __________________________________________________________________________ 
Dalyko mokytojo vardas, pavardė, parašas___________________________________________                                                                                                                                  
Individualūs ugdymo tikslai/uždaviniai______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, papildoma literatūra, naudojama mokinio ugdymui  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Ugdymo(si) sunkumus sąlygojančios priežastys (pildo specialusis pedagogas)________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Specialiojo pedagogo teikiamos pagalbos kryptys 

 

 girdimojo suvokimo 
ir kalbinių procesų  
lavinimas; 
 vizualinio suvokimo 
ir orientacijos erdvėje 
ugdymas; 
 erdvės suvokimo ir 
orientacijos erdvėje 
ugdymas; 
 
 
 

 girdimosios 
atminties treniruotės; 
 regimosios atminties 
treniruotės; 
 racionalių įsiminimo 
būdų mokymas; 
 įsimenamos 
medžiagos 
struktūrinimas; 
 mokymas naudotis 
įvairiais informacijos 
šaltiniais 

 skatinimo sistemos 
naudojimas vaiko 
tinkamo    elgesio 
formavimui; 
 mokymas planuoti, 
nuosekliai organizuoti 
ir kontroliuoti savo 
veiklą; 
 užduočių pateikimas 
etapais, 
 savikontrolės 
mokymas. 



17 priedas 
 

TAIKOMI UGDYMO BŪDAI IR METODAI 
 

 Sumažinamas užduočių kiekis. 
 Supaprastinamos užduotys. 
 Rašo tik dalį diktanto. 
 Rašo kas antrą diktuojamą sakinį. 
 Vadovėlio užduotys keičiamos mokytojo sudarytomis užduotimis. 
 Disgrafinių klaidų grupė skaičiuojama kaip viena klaida (painiojamos panašios grafemos, 
grafiniai vienetai, simboliai). 
 Nereikalaujama dailaus rašto. 
 Leidžiama rašyti spausdintinėmis raidėmis. 
 Rašymui pateikiami lapai paryškintomis linijomis, šriftu. 
 Rašydamas taria žodžius garsiai arba pašnibždomis. 
 Mažinamos skaitymo užduotys. 
 Nereikalaujama skaityti sudėtingesnės struktūros žodžių, sakinių. 
 Nereikalaujama skaityti garsiai prieš klasę. 
 kita....................................................................................................................................................... 
 kita....................................................................................................................................................... 
Tekstai mokiniui perskaitomi:  visada;  kartais. 
 Skaitomą tekstą seka naudodamas pagalbines priemones (pieštuką, liniuotę, eilutės trafaretą ir 
pan.). 
 Prieš pateikiant užduotis suformuluojami konkretūs klausimai. 
 Nereikalaujama mokytis atmintinai. 
 Mažinamos mintino mokymosi užduočių apimtys. 
 Atsakinėti leidžiama, naudojantis mokytojo sudarytu planu, pagalbiniais klausimais. 
 Aiškinant žodžiu naudojama iliustruojama medžiaga. 
 Nagrinėjant tekstą jis suskirstomas pastraipomis, išskiriami esminiai dalykai. 
Pamokų metu leidžiama naudotis: 
 taisyklių rinkiniais, raidynu; 
 atliktų analogiškų pratimų pavyzdžiais; 
 kitomis papildomomis priemonėmis (išvardinti).............................................................................. 
NAUDOJAMOS DĖMESĮ ORGANIZUOJANČIOS PRIEMONĖS: 
 periodiškai atkreipiamas dėmesys į mokinio atliekamą užduotį; 
 fiksuoti dėmesio, veiklos organizavimo pasiekimus; 
 naudojamas tarpinis atsiskaitymas atliekant užduotį; 
 naudojami mokytojo ir mokinio susitarimai, organizuojantys dėmesį; 
 naudojamos įvairios paskatinimo priemonės; 
 akcentuojamos sėkmės; 
 kita..................................................................................................................................................... 
KONTROLINĮ DARBĄ RAŠO: 
1. savarankiškai;  su pagalba; 
2.  kartu su visais klasėje;  atskirai, kitu laiku;  pas spec. pedagogą; 
3.  sumažinamas užduočių kiekis;  pateikiamos atskirai paruoštos užduotys;  
 leidžiama naudotis papildomomis priemonėmis. 
 
 
APROBUOTA           SUDERINTA 
VGK  posėdyje           Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
20…. m. ....................... d. prot. Nr. .................................................................. 

 



17 priedas 
 

PRITARTA 
                      Kauno r. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus 

Kauno r. PPT 
                                                                                       Kauno r. specialiųjų pedagogų ir logopedų  

 metodinio būrelio 
2012 m. birželio 11 d. protokolo Nr. 6 

 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 

(mokykla) 

 
PRITAIKYTA MATEMATIKOS MOKYMO PROGRAMA 

201_ / 201_ m. m.  
 
 

Mokinio vardas, pavardė__________________________________________________________  
Klasė __________________________________________________________________________ 
Dalyko mokytojo vardas, pavardė, parašas___________________________________________                                                          
Individualūs ugdymo tikslai/uždaviniai 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, papildoma literatūra, naudojama mokinio ugdymui  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Ugdymo(si) sunkumus sąlygojančios priežastys (pildo specialusis pedagogas)________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Specialiojo pedagogo teikiamos pagalbos kryptys 
 
 įliustruojami tekstiniai uždaviniai; 
 mokoma naudotis atramine medžiaga, įvairiais informacijos šaltiniais; 
 vizualinio suvokimo ir orientacijos erdvėje ugdymas; 
 erdvės suvokimo (formų, dydžių, krypties, lokalizacijos erdvėje) ir orientacijos erdvėje ugdymas; 
 girdimosios atminties treniruotės; 
 regimosios atminties treniruotės; 
 racionalių įsiminimo būdų mokymas; 
 mokomosios medžiagos struktūrinimas; 
 skatinimo sistemos naudojimas vaiko tinkamo elgesio formavimui; 
 mokymas planuoti, nuosekliai organizuoti ir kontroliuoti savo veiklą; 
 užduočių pateikimas etapais; 
 savikontrolės mokymas. 

 
 



17 priedas 
 

TAIKOMI UGDYMO BŪDAI IR METODAI 
Sumažinamas užduočių kiekis. 
 Supaprastinamos užduotys. 
 Užduotys keičiamos kitomis, lengvesnėmis. 
Tekstai mokiniui perskaitomi: visada;  kartais. 
 Prieš pateikiant užduotis suformuluojami konkretūs klausimai. 
 Nereikalaujama atsakinėti prieš klasę. 
 Mažinamos mintino mokymosi užduočių apimtys. 
 Nereikalaujama dailaus rašto. 
 Rašymui pateikiami lapai paryškintomis linijomis. 
 Aiškinant žodžiu naudojama iliustruojama medžiaga. 
 Schemos, grafiniai piešiniai, žemėlapiai komentuojami žodžiu. 
 Naudojamos paprastos schemos, grafiniai piešiniai, žemėlapiai. 
 Naudojamos specialiai parengtos užduotys, kuriose aiškiai išdėstoma skaičių struktūra (dešimtys, 
šimtai, tūkstančiai ir t.t.). 
 Skaitomą uždavinį seka naudodamas pagalbines priemones (pieštuką, liniuotę ir pan.). 
 Tekstiniai uždaviniai analizuojami naudojant uždavinio sprendimo schemas, sutrumpinta sąlygą. 
 Tekstiniai uždaviniai atspindi gyvenimiškas situacijas artimas vaiko aplinkai. 
 Pateikiamos nuorodos apie uždavinio sprendimo veiksmus ir jų eiliškumą. 
 Nereikalaujama atlikti braižymo užduočių. 
 Mažinamas braižymo užduočių kiekis. 
 Nereikalaujama mokytis atmintinai. 
 kita.................................................................................................................................................... 
PAMOKŲ METU LEIDŽIAMA NAUDOTIS: 
 taisyklių, formulių rinkiniais; 
 daugybos lentele; svorio, ilgio, laiko ir kt. matų lentelėmis; 
 sąsiuviniu, knyga; 
 skaičiuotuvu; 
 atraminėmis schemomis; 
 analogiškai išspręstų užduočių pavyzdžiais; 
 kitomis papildomomis priemonėmis (išvardinti).............................................................................. 
Naudojamos dėmesį organizuojančios priemonės: 
 periodiškai atkreipiamas dėmesys į mokinio atliekamą užduotį; 
 fiksuoti dėmesio, veiklos organizavimo pasiekimus; 
 naudojamas tarpinis atsiskaitymas atliekant užduotį; 
 naudojami mokytojo ir mokinio susitarimai, organizuojantys dėmesį; 
 naudojamos įvairios paskatinimo priemonės; 
 akcentuojamos sėkmės; 
 kita....................................................................................................................................................... 
KONTROLINĮ DARBĄ RAŠO: 
1.  savarankiškai;  su pagalba; 
2.  kartu su visais klasėje;  atskirai, kitu laiku;  pas spec. pedagogą; 
3.  sumažinamas užduočių kiekis;  
 pateikiamos atskirai paruoštos užduotys;  
 leidžiama naudotis papildomomis priemonėmis. 
 
APROBUOTA           SUDERINTA 
VGK  posėdyje           Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
20…. m. ....................... d. prot. Nr. .................................................................. 

PRITARTA 



17 priedas 
 

                      Kauno r. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus 
                      Kauno r. PPT 

                                                                                       Kauno r. specialiųjų pedagogų ir logopedų  
metodinio būrelio 
2012 m. birželio 11 d. protokolo Nr. 6 
 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 

(mokykla) 
 

PRITAIKYTA UŽSIENIO _________________________KALBOS MOKYMO PROGRAMA 
          (anglų/prancūzų/rusų/vokiečių) 
 

201_ / 201_ m. m.  
 

Mokinio vardas, pavardė__________________________________________________________  
Klasė __________________________________________________________________________ 
Dalyko mokytojo vardas, pavardė, parašas___________________________________________                                                                                                                 
Individualūs ugdymo tikslai/uždaviniai______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, papildoma literatūra, naudojama mokinio ugdymui  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Ugdymo(si) sunkumus sąlygojančios priežastys (pildo specialusis pedagogas)________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 



17 priedas 
 

TAIKOMI UGDYMO BŪDAI IR METODAI 
 

 Sumažinamas užduočių kiekis. 
 Supaprastinamos užduotys. 
 Rašo tik dalį diktanto. 
 Vadovėlio užduotys keičiamos mokytojo sudarytomis užduotimis. 
 Disgrafinių klaidų grupė skaičiuojama kaip viena klaida (painiojamos panašios grafemos, grafiniai vienetai, 
simboliai). 
 Nereikalaujama dailaus rašto. 
 Rašydamas taria žodžius garsiai arba pašnibždomis. 
 Mažinamos skaitymo užduotys. 
 Nereikalaujama skaityti sudėtingos struktūros sakinių. 
 Nereikalaujama skaityti garsiai prieš klasę. 
Tekstai mokiniui perskaitomi:  visada;  kartais. 
 Skaitomą tekstą seka naudodamas pagalbines priemones (pieštuką, liniuotę ir pan.). 
 Prieš pateikiant užduotis suformuluojami konkretūs klausimai. 
 Nereikalaujama mokytis atmintinai. 
 Mažinamos mintino mokymosi užduočių apimtys. 
 Atsakinėti leidžiama, naudojantis mokytojo arba paties sudarytu planu, pagalbiniais klausimais. 
 Aiškinant žodžiu naudojama iliustruojama medžiaga. 
 Nagrinėjant tekstą jis suskirstomas pastraipomis, išskiriami esminiai dalykai. 
PAMOKŲ METU LEIDŽIAMA NAUDOTIS: 
 taisyklių rinkiniais, raidynu; 
 sąsiuviniu, knyga; 
 atraminėmis lentelėmis, schemomis; 
 atliktų analogiškų pratimų pavyzdžiais; 
 žodynais; 
 kitomis papildomomis priemonėmis (išvardinti)............................................................................. 
NAUDOJAMOS DĖMESĮ ORGANIZUOJANČIOS PRIEMONĖS: 
 periodiškai atkreipiamas dėmesys į mokinio atliekamą užduotį; 
 fiksuoti dėmesio, veiklos organizavimo pasiekimus; 
 naudojamas tarpinis atsiskaitymas atliekant užduotį; 
 naudojami mokytojo ir mokinio susitarimai, organizuojantys dėmesį; 
 naudojamos įvairios paskatinimo priemonės; 
 akcentuojamos sėkmės; 
 kita.................................................................................................................................................. 
KONTROLINĮ DARBĄ RAŠO: 
1.  savarankiškai;  su pagalba; 
2.  kartu su visais klasėje;  atskirai, kitu laiku;  pas spec. pedagogą; 
3.  sumažinamas užduočių kiekis;  pateikiamos atskirai paruoštos užduotys;  
 leidžiama naudotis papildomomis priemonėmis. 
 
 
 
 
 
 
APROBUOTA           SUDERINTA 
VGK  posėdyje           Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
20…. m. ....................... d. prot. Nr. .................................................................. 


