
SUDERINTA 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas 

…………………………………… 

…………………………………… 

MOKYKLOS PAVADINIMAS 

 

Mokinio pavardė, vardas:  

Gimimo metai: 

Klasė: 

.......................................... PROGRAMOS PRITAIKYMAS/INDIVIDUALIZAVIMAS 2011-2012 m.m. 

             Dalyko pavadinimas 

Išvada apie mokinio SUP grupę  :  Programą pritaikė/individualizavo: ……………............... 

………………………………………………………..                             (mokytojo vardas, pavardė) 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Mokinio gebėjimai …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Naudojami vadovėliai: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Programos tikslai:......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

ŠVIETIMO PAGALBA: .............................................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

APROBUOTA 

Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdyje 

…………………. protokolas Nr………………… 

 

 

 

 

 



Data 

 

Mokamosios medžiagos turinys Kaip pritaikomas/individualizuojamas ugdymo turinys Pastabos 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAAIŠKINIMAI: rašomos 

pamokos temos, kurių mokinys 

mokysis šiais mokslo metais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAAIŠKINIMAI: rašoma, kaip konkrečiai keičiamos temos. 

Paprastinti, konkretinti, siaurinti turinį, daugiau laiko skirti tų pačių 

dalykų kartojimui. Įtraukti temas, kurių vaikas neįsisavino praitais 

mokslo metais. 

Naudoti alternatyvius mokymo būdus: 

 Mažinamos mintino mokymosi užduočių apimtys; 

 Atsakinėjama su(si)darytu planu; 

 Atsakinėjant naudojamasi iliustracijomis; 

 Naudojamos paprastos schemos, grafiniai piešiniai, 

žemėlapiai (jei mokinys negeba jais naudotis, pamokyti); 

 Mažinama užduoties apimtis; 

 Duodama daugiau laiko užduočiai atlikti; 

 Susisteminama informacija; 

 Mokoma naudotis papildoma medžiaga; 

 Leidžiama naudotis įsimintinos rašybos, skyrybos, formulių 

atmintinėmis, žodynėliais, žinynais rašant kontrolinius; 

 Mokoma naudotis planu, veiksmo etapų sekomis pasakojant 

(atsakinėjant), atliekant kūrybines užduotis; 

 Sudėtingos ir didelės apimties užduotys skaidomos į dalis, 

atliekama etapais. 

 

LIETUVIŲ KALBOS PRITAIKYTOS PROGRAMOS 

PAVYZDYS MĖNESIUI 

 

PAAIŠKINIMAI: 

Parašomos temos, 

užduotys, kurių mokinys 

aiškiai nepajėgus išmokti. 

 Lietuvių pasakos „Sesuo kvailutė“ 

sekimas 

Pasakos skaitymas. 

 

 

 Minkštumo ženklas prieš 

būdvardžių priesagą –ausias. 

Žodžių rašymas pagal pavyzdį.  

 Diktantas. Aiškinamasis žodžių diktantas.  



 Būdvardžių priesagos; jų reikšmė 

ir vartojimas. 

Būdvardžių rašymas pagal pavyzdį.  

 Rašinys apie gėles. Pasakojimas pagal paveikslėlį.  

 Priešdėliai są-, į- Žodžių su priešdėliais sudarymas pagal pavyzdį.  

 Velykinių sveikinimų rašymas.   

 Kontrolinis diktantas. Žodžių diktantas.  

 Rašinys „Mano daina“. Pasakojimas žodžiu pagal planą.  

 Teksto plano užrašymo tvarka, 

skyryba. 

Plano pavyzdžio nurašymas.  

 Eilėraščio mokymasis mintinai. Raiškusis eilėraščio skaitymas.  

 Būdo prieveiksmiai, atsakantys į 

klausimą, kaip? 

Sakinių sudarymo pratybos.  

 Diktantas. Gražaus rašto pratimai. Nosinės raidės galūnėse.  

 Mokymasis atpasakoti dalykinį 

tekstą. 

Žodyno plėtimo pratybos.  

 ... ...  

 

 


