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Tau, mamyte 
 
Tau, mamyte, 
Ryto saulė 
Uždega šviesas anksti. 
Vos prašvitus, 
Laša saujon 
Saulės spinduliai karšti. 
 
Tau, mamyte, 
Pievų gėlę 
Vėjas glosto sparneliu. 
Čiulba rytą 
Vyturėliai 
Virš miškų, laukų žalių... 
 
Tau, mamyte, 
Skamba gojai, 
Mirga pievų žaluma. 
Tau kas rytą 
Aš dainuoju: 
- Būk laiminga, būk linksma. 
 

Kostas Kubilinskas 
 
 

 
 

Egidijus Miškinis. „Gėlės mamai“ 
 
 

Mielos mamos (globėjos), sveikiname Jus su 
Motinos diena! Būkite laimingos!  

 
 

Atvelykio mugė 
Auklėtoja - mokytoja Jolanta Drumstaitė 

 
Sekmadienį, Vilniaus mokytojų namų 

renginių kiemelyje šurmuliavo šilta ir jauki 
Atvelykio mugė ,,Angelų vaikai – su meile 
Jums“. Ši šventė, kurią kasmet organizuoja 
Vilniaus mokytojų namai kartu su Valstybės 
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, skirta 
vaikams iš specialiųjų ugdymo įstaigų. Renginio 
metu vaikai pramogavo, klausėsi koncerto ir 
turėjo galimybę prekiauti savo darbeliais. Mūsų 
mokyklos komanda (auklėtojos J. Drumstaitė, R. 
Paraukienė ir mokinės P. Naskauskaitė, S. 
Matulevičiūtė, B. Andriuškevičiūtė) taip pat 
dalyvavo Atvelykio mugėje. Mergaitės mokėsi 
prekiauti, pristatyti savo ir draugų darbelius 
pirkėjams. Tokie renginiai yra didelė paskata 
vaikams daryti rankdarbius laisvalaikio metu, 
pamokose ir už tai gauti atlygį. 

 

 
 

Paroda Kaune 
Mokytoja Eglė Šadeikienė 

 
Meninėje veikloje lavinamųjų ir socialinių 

įgūdžių ugdymo klasių mokiniai taiko įvairias 
dailės technikas. Taip jie mokosi išreikšti savo 
emocijas, jausmus, įspūdžius ne vien žodžiais. 
Technologijų pamokose mokiniai įgyja 

ESAME DRAUGE 



kasdieniam gyvenimui reikalingų gebėjimų: siūti 
siūles, įsiūti sagas, kirpti, daigstyti audinį, nerti, 
velti ir kitų naudingų dalykų. Šios veiklos 
mokinių yra labai mėgiamos, jų metu gimsta daug 
meniškų, linksmų, išradingų piešinių ir darbelių. 
Kad mokiniai pajustų savo darbo prasmę, svarbu, 
kad jų kūryba būtų praktiškai panaudojama 
puošiant patalpas, dovanojant, eksponuojant. 
Ugdytinių dailės kūrinėliais, meniniais darbais 
puošiama aplinka, mokykloje organizuojamose 
parodėlėse jais gėrisi tėveliai ir mokytojai. 
Velykų proga mokiniai sukūrė spalvingų, mielų 
darbelių, kuriuos nusprendėme parodyti platesnei 
visuomenei. Ugdytinių piešinių ir darbelių paroda 
„Rid rido Velykos“ iškeliavo į Kauno miesto 
Vinco Kudirkos viešąją biblioteką, kur šventiniu 
laikotarpiu džiugino lankytojus ir bibliotekos 
darbuotojas.  

 

 
 
 

„Spalvota muzika“ 
Mokytoja Renata Sladkevičienė 

 
Šiais metais lavinamųjų ir socialinių 

įgūdžių ugdymo klasių mokiniai vykdo 
neformaliojo vaikų šveitimo programą „Tėviškės 
spalvos“. Balandžio 27 dieną vyko koncertas – 
susitikimas „Spalvota muzika“. Jau tapo gražia 
tradicija pasikviesti Kaišiadorių meno mokyklos 
atstovus. Šį kartą mums grojo mokiniai Jokūbas 
Plenta (mokyt. O.Kupčiūnienė) ir Rytis 
Girdžijauskas (mokyt. R.Griesiuvienė), mokytojų 
duetas Rima Lukoševičienė ir Onutė 
Kupčiūnienė. Klausydami klasikinių kūrinių 
bandėme įsivaizduoti ir įvardinti, kokias spalvas 
skleidžia akordeono ir smuiko garsai.  

Visi puikiai praleidome laiką. Vaikai 
atlikėjams negailėjo šypsenų ir plojimų. 
Susitikimo akimirkas įamžinome nuotraukose. 

Džiaugiamės, kad turime gerų draugų, kurie 
mielai mums dovanoja savo šilumą, nuoširdumą 
ir talentą. Tikimės, kad susitiksime dar ne kartą. 

 

 
 
 

Akcija ,,DAROM“ 
Renginio koordinatorė auklėtoja R. Paraukienė 

 
Jau tapo gražia tradicija dalyvauti 

kasmetinėje respublikinėje akcijoje, „DAROM”. Į 
aplinkos gražinimo talkas kviečiame dalyvauti 
visus bendruomenės narius. Šiemet mūsų devizas: 
„Darom ir gamta Tau padėkos”. Visą savaitę 
informavome bendruomenę apie antrinių žaliavų 
rūšiavimą, žalingą atliekų poveikį gamtai ir 
žmonėms, su vaikais aptarėme internetinėje 
svetainėje talpinamą akcijos „DAROM” istoriją. 
Šiemet talkoje dalyvavo tik 33 dalyviai, nepabūgę 
šalto oro ir blogų Naglio Šulijos orų prognozių. 
Pasidalinę į tris grupes tvarkėme „Inkilų alėjos” 
pamiškę, karių kapus ir riedutininkų poilsio 
aikštelę. Talkos metu pririnkome 10 maišų 
šiukšlių. Ko tik neradome: ir tris patalynės 
komplektus, ir seną televizorių ir net lipdukais 
apklijuotą klozeto dangtį! Talkos dieną nors saulė 
ir nešvietė, bet nelijo, ir gamta mums leido 
šauniai pasidarbuoti bei kartu smagiai praleisti 
laiką bendradarbiaujant. Drauge talkininkaudami 
mokėmės vertinti švarą, tvarką, grožį ir 
sveikatingumą, praktiškai prisidėdami prie 
aplinkosaugos, pilietiškumo ir savanorystės. 

 

 
 
 



Neformaliojo švietimo programa  
„Praeitis, dabartis, ateitis...“ 
Programos vadovė Inga Kisielienė 

 
2017 m. I pusmetį buvo vykdoma 

neformaliojo švietimo programa „Praeitis, 
dabartis, ateitis...“ Šios programos tikslas – 
skatinti mokinių pilietinę savimonę ugdant 
vertybines nuostatas bei mokyti jomis grįsti savo 
elgesį ir veiklą. Programos metu per įvairią 
ugdomąją ir pažintinę veiklą skatinome mokinius 
ugdytis pasididžiavimą savo tautiniu tapatumu 
gilinant ir plečiant žinias apie gimtąjį kraštą, 
papročius, tenkinant pilietinės saviraiškos 
poreikius, sudarėme galimybę pajusti 
demokratinio bendrumo, draugiškumo principus 
bendruose renginiuose. 

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dieną, į svečius pasikvietėme Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų karius ir Kaišiadorių 
Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos mokinius bei 
mokytojus. Mokytoja Asta Kaselienė priminė, 
kodėl mums svarbi ši data, Kaišiadorių 208 
lengvosios pėstininkų kuopos kariai dalijosi 
mintimis apie pilietiškumą, papasakojo apie 
karinę tarnybą Lietuvoje, kariuomenės struktūrą, 
rodė filmuotą medžiagą apie skirtingas 
kariuomenės pajėgas, demonstravo karių 
savanorių ginkluotę, bendravo su jaunuoliais ir 
atsakė į jų smalsius klausimus.  

 

 
 
Kovo mėnesį mokykloje organizavome 

mokinių piešinių parodą „Lietuva“. Socialinių 
įgūdžių ugdymo klasės mokiniai dalyvavo 
respublikiniame Kovo 11-osios atviruko ir 
plakato konkurse Vinco Kudirkos muziejuje. Už 
sėkmingą dalyvavimą Aurimas Tomaševskij 
(mokytoja A.Kaselienė) apdovanotas padėkos 
raštu. 

Balandžio mėnesį vykome į Trakų istorijos 
muziejų. Mokiniai dalyvavo edukacinėje 
programoje „Viduramžių karyba“. Jie susipažino 
su viduramžių karybos ypatumais, sužinojo, kaip 
kito riterio šarvuotė, kuo kalavijas skiriasi nuo 
kardo, arbaletas nuo lanko, apžiūrėjo ginklų 
ekspoziciją. 

Integruotoje popamokinėje veikloje 
„Mokyklos istorijos puslapiai“ mokytojas Juozas 
Šiurkus supažindino su mokyklos istorine 
praeitimi, kartu su mokiniais aptarė mokyklos 
vertybes bei tradicijas. 

 

 
 
Gegužės mėnesį dar žadame keliauti į 

Brazauskų namus – muziejų bei organizuoti 
sportines varžybas „Vienybėje – jėga, tikėjime-
pergalė“ su Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
tarnybos komanda. 

 
Vaikų Velykėlių šventė mokykloje  

Auklėtoja Valė Janušienė 
 

Kartu su atbudusia gamta, grįžtančių 
paukščių čiulbėjimu, ateina graži Kristaus 
prisikėlimo šventė – Velykos. Velykinių švenčių 
ciklas prasideda Verbų sekmadieniu ir baigiasi 
Atvelykiu arba Vaikų Velykėlėmis. Todėl ir mūsų 
mokyklos ugdytiniai skubėjo ruoštis šventei. Po 
pamokų margino kiaušinius, o kitą dieną, kartu su 
auklėtojomis, dalyvavo „Vaikų Velykėlėse“ 
Šventės metu vaikai minė mįsles, mėgdžiojo 
paukščių balsus, rungtyniavo, žaidė liaudies 
žaidimus. O labiausiai visiems patiko loveliu 
ridenti margučius ir išbandyti kiaušinio tvirtumą.  

Turiningai leisdami laisvalaikį vaikai 
užmiršo visus nesutarimus, buvo draugiški, 
linksmi, išradingi. Renginys suteikė ne tik daug 
džiugių emocijų, bet ir pripildė vaikų širdis 
gerumo, draugiškumo, atjautos. 

 



 
 

Metodinė diena  
Lavinamųjų klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė 

Eglė Šadeikienė 
 

Balandžio 13-ąją Kaišiadorių rajono 
specialiųjų pedagogų metodinio būrelio nariai, 
lankydamiesi Prano Daunio ugdymo cente, 
domėjosi jų darbo patirtimi dirbant su vaikais, 
turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Mūsų 
mokyklos pedagogės Ema Karpinienė ir Palmyra 
Norkūnienė skaitė pranešimą „Tas pats ir kitoks 
pasaulis: dideli ir labai dideli specialieji 
ugdymosi poreikiai“. Centro pradinių klasių 
mokytoja metodininkė Laima Baliukonienė 
pasidalijo patirtimi pritaikant bendrojo ugdymo 
programas mokant vaikus autistus. Vyresnioji 
specialioji pedagogė Vaiva Alijauskienė pasakojo 
apie struktūruoto ugdymo ypatumus dirbant su 
vaikais, turinčiais ASS. Specialusis pedagogas 
ekspertas Valdas Urbonavičius skaitė pranešimą 
„Globalaus skaitymo mokymas dirbant su ASS 
turinčiais vaikais”, pasidalijo praktinio mokymo 
patirtimi „Bendravimo mokymas pagal PECS 
metodiką”. Susipažinome su mokykla, kabinetų 
įranga, turimų priemonių taikymo metodika. 

 

 
 

 
 
 
 

Gražiausių žodžių medis 
Mokytoja Asta Šimaitė 

 
Lietuvos Respublikos Seimas, vertindamas 

lietuvių kalbos išskirtinumą ir originalumą ir 
siekdamas atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos, kaip 
kultūros paveldo, svarbą visuomenei, nusprendė 
2017-uosius paskelbti Lietuvių kalbos kultūros 
metais. Šalyje bus organizuojami įvairūs 
renginiai, skirti lietuvių kalbos sklaidai, kalbos 
prestižui kelti. 

Mūsų mokykloje vyko renginys, skirtas 
gimtajai kalbai – viktorina „Gražiausių žodžių 
medis“. Viktorinoje dalyvavo 8, 9, 10 klasių 
mokiniai. Dalyviai, pasiskirstę į komandas, atliko 
įvairias užduotis, kuriomis buvo ugdomas 
mokinių kūrybiškumas, bendradarbiavimas, 
pilietiškumas bei skatinamas domėjimasis 
lietuvių kalba ir jos kultūra. 

 

 
 
 

   
 

Primename: 
 
Vasaros atostogos pradinių ir 5 klasių mokiniams 
prasideda 2017-05-31; 
6 – 10 specialiųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo 
klasių mokiniams – 2017-06-05. 
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