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“Geras mąstymas yra geras procesas, geras procesas yra geras rezultatas.” 

(Toyota) 

 

 

ĮVADAS 

 

Mokslinėje literatūroje neabejojama aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymo svarba. Kyla 

klausimas ar įmanoma pasiekti geresnių rezultatų, ugdant intelekto sutrikimą turinčių mokinių 

aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. Harvardo profesorius D. Perkinsas teigia, kad mąstymo įgūdžių 

tobulinimo nederėtų painioti su intelektu. Aukštesniųjų mąstymo įgūdžių tobulinimo prasmingumą 

žemesnių intelektinių gebėjimų mokiniams įžvelgė A. Lukas (1983). Jis atskleidė situaciją apie berniuką, 

kuris buvo labai negabus, nes negalėjo atpasakoti paprasčiausio apsakymo, neišsprendė net lengviausio 

uždavinio, negalėjo mintinai išmokti eilėraščio ar parašyti žodį be klaidų, tačiau jis buvo neprilygstamas 

meškeriotojas. Šiam gebėjimui, autoriaus teigimu, tikrai nepakanka vien vikrumo ir sugebėjimo ištraukti 

žuvį. Berniukas turėjo pasižymėti gebėjimu atlikti visą „žvejybos diagnostiką“ ir  ją pritaikyti žvejybos 

organizavimo procese  -  analizuoti gamtos procesus, žuvų elgesį, įvertinti gamtos orų įtaką žuvų elgesiui 

vandenyje ir kt. (Lukas, 1983). Pavyzdys rodo, kad sistemingai tobulinant intelekto sutrikimą turinčių 

mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimų įgūdžius -  mokant juos sistemiškai analizuoti gyvenimiškas 

situacijas, jų suvokimo lygį atitinkančius gamtamokslinius, socialinius ir kt. reiškinius, atrasti sąryšius, 

argumentuoti pasirinkimus, priimti sprendimus, galima pasiekti gerų rezultatų. 

Mokinių provokavimas atrasti gamtos procesų tarpusavio ir aplinkos ryšius, suvokti 

sudėtingus realybėje neapčiuopiamus, todėl sunkiai įsivaizduojamus fenomenus yra parankus būdas 

tobulinti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. Sudėtingų gamtamokslinių fenomenų suvokimui užsienio 

šalių mokyklose taikomi įvairūs mąstymo vizualizavimo metodai (Mokinių mąstymo gebėjimų ugdymas, 

2014). Informacijos perteikimas vaizdais, kinestetinis mokymosi stilius ypač akcentuojamas ugdant 

nežymų intelekto sutrikimą turinčius mokinius.  

Vienas iš intelekto sutrikimą turintiems mokininiams sunkiau suprantamų gamtamokslinių  

fenomenų – laiko kaita. Dinaminė schema „Metų ratas“ skiriama žemų intelektinių gebėjimų 

mokiniams, formuoti metų laikų, mėnesių kaitos suvokimą, skatinant juos įtemptai mąstyti. Schemos 

elementai sistematizuojami konstruojant juos schemoje, atrandant nuoseklią fenologinių pokyčių kaitą 

metų eigoje, ją siejant su cikliška metų laikų, mėnesių kaita, žemės judėjimu. Žinių įsiminimui ir 

pakartojimui laiko sąvokos siejamos su matematine terminija.  
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METODINĖS PRIEMONĖS APRAŠYMAS 

 

 

Ugdymo įstaiga 

Prienų “Revuonos” pagrindinė mokykla, Specialiojo ugdymo skyrius 

 

Dalykas, sritis 

Gamtamokslinis ugdymas, lietuvių kalba, matematika. 

 

Metodinės priemonės rūšis 

Dinaminė schema 

 

Autorius 

Vida Petrulionienė 

 

Pareigos 

Specialiosios klasės mokytoja 

 

Kvalifikacinė kategorija 

----  

Tikslas:  

Aktyvinant aukštesniuosius mąstymo gebėjimų įgūdžius, padėti mokiniams orientuotis laiko sąvokų 

sistemoje, skatinti suprasti laiko kaitos priežastis ir cikliškumą. 

Uždavinys: 

Konstruojant „Metų ratą“: 

 mokyti pritaikyti savo gamtamokslines žinias ir turimą asmeninę patirtį;  

 padėti interiorizuoti laiko sąvokas;  

 padėti atrasti dėsningumus, siejančius fenologinių reiškinių periodiškumą ir metų laikų, 

mėnesių, ciklišką kaitą; 

 ugdyti jų  aukštesniuosius mąstymo gebėjimų įgūdžius; 

 žadinti mokymosi motyvaciją, savireguliaciją ir savikontrolę. 

Metodinės priemonės tipas: dinaminė schema. 

Metodinės priemonės sudėtis: dinaminė schema, 12 vizualinių elementų, 12 – verbalinių elementų, 12 

elementų su romėniškais skaitmenimis, 12 + 31 elementas su arabiškais skaitmenimis. 

Mąstymo strategija: sisteminamoji, savireguliacijos, savikontrolės. 
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METODINĖS PRIEMONĖS TINKAMUMO,  

UGDYTI INTELEKTO SUTRIKIMĄ TURINČIŲ MOKINIŲ  

AUKŠTESNIUOSIUS MĄSTYMO GEBĖJIMUS, TEORINIS PAGRINDIMAS 

Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas, anot jį tyrinėjusių mokslininkių A. Thomas, G. 

Thorne (2009) reikalauja, kad būtų kažkas daroma su informacija - kad informacija būtų naudojama 

naujame kontekste, sistematizuojama, siejama su kita informacija, atrandamos sąsajos tarp sričių, jų 

pagrindu ieškoma kitų sprendimų, jungiama į visumą, formuluojamos išvados it kt.  

Atsižvelgiant į vaikų su nežymiu intelekto sutrikimu ugdymo specifiškumus ir mąstymo 

ypatymus (labai sunkiai formuojasi nauji laikinieji ryšiai, susiformavę ilgai neišlieka, būna netikslūs), 

laiko suvokimo įgūdžiai formuojami vadovaujantis (Paivio 1969, cit. Hodes, 1994) dvigubo kodavimo 

teorija – derinama vizualinė ir verbalinė informacija. Verbalinė informacija formuoja mintyse 

verbalines savokas, o vizualinė – verbalinių savokų vizualinius atitikmenis. Laiko sąvokoms užfiksuoti 

jos taip pat derinamos su skaitmenine informacija. Informacijos perteikimo derinimas skatina vaiką 

mąstytį, vieną informaciją sieti su kita, suvokti esmę. Dominuojantis  vaizdinis – veiksminis nežymų 

intelekto sutrikimą turinčių mokinių mąstymas realizuojamas jungiant informaciją į vieningą visumą – 

konstruojant „Metų rato“ schemą. Vaizdų jungimas į dinamines schemas vyksta ne dėl paprasto atskirų 

vaizdų elementų susiliejimo, o dėl sudėtingos subjekto mąstymo veiklos (Vygotskis, Выготский Л. С., 

1983). 

Apmąstyti ir planuoti veiklos procesą, atrasti sąryšius tarp elementų, juos susieti tarpusavyje ir 

sujungti schemoje padeda sisteminamoji strategija, o savikontrolės ir saviraguliacijos strategija padeda 

patiems pasitikrinti ir įvertinti ar pavyko atrasti sąsajas tarp elementų ir juos sujungti į schemą. 

Metodinės rekomendacijos. 

1. Atliekant užduotį mokiniams siūloma dirbti poroje arba keturiese.  

2. Priklausomai nuo situacijos (mokinių intelektinės galimybės, turimų žinių bagažas, 

pamokos uždaviniai ir kt. pasirenkamas mokinių savarankiškumo laipsnis atliekant 

užduotį:  

 mokiniai dirba visiškai savarankiškai - planuoja užduoties atlikimą, atlieka užduotį, 

klysta ir patys taiso savo klaidas, pateikia mokytojui galutinį rezultatą, įsivertina. 

 mokiniai kartu su mokytoja planuoja užduoties atlikimo etapus, mokytoja prižiūri ir 

koreguoja veiklą, kartu aptariamas rezultatas; 

 veiklą koordinuoja mokytoja. 
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INTELEKTO SUTRIKIMĄ TURINČIŲ MOKINIŲ AUKŠTESNIŲJŲ MĄSTYMO 

ĮGŪDŽIŲ UGDYMO, KONSTRUOJANT SCHEMĄ „METŲ RATAS“, 

APRAŠYMAS 

 

I. Mokinių susipažinimas su priemone, sudominimas. 

 mąstymo procesas: atradimai 

Mokytoja pasiūlo mokiniams apžiūrėti priemonę, paspėlioti, kokią užduotį jiems teks 

atlikti. Mokiniai apžiūri tuščią schemą, pabando pasukinėti skritulius, galbūt atrasti ryšį 

tarp jų, susipažįsta su  schemos elementais, vizualine, verbaline informacija, ieško ryšių 

tarp elementų, juose esančios informacijos, nuspėti veiklą.  

II. Užduoties skelbimas. (Rekomenduojama užduotį mokiniams užrašyti lentoje arba pateikti atspausdintą). 

 Atraskite ryšius tarp elementų (vaizdų, žodžių, skaitmenų); 

 nuosekliai išdėliokite elementus apskritimuose tokia tvarka, kad iš jų kiekviename 

apskritime susidarytų metų ratas; 

 atraskite, kaip kiekvieno skritulio elementai susiję tarpusavyje; 

 „apsisukite su Žemės planeta aplink Saulę“ ir paaiškinkite, kaip ir kodėl eina metai; 

 įvertinkite, savo veiklas konstruojant „Metų ratą“. 

III. Užduoties atlikimas. 

Kai mokytoja numato koordinuoti (arba koreguoti) schemos konstravimo veiklą, 

mokiniams siūloma užduotį atlikti etapais. Galima laikytis toliau pateikiamo etapų 

nuoseklumo, tačiau nebūtinai – galima elementus dėlioti tokia seka, kurią numatysite 

kartu su mokiniais. 

1. Schemos konstravimo planavimas. 

 mąstymo procesas: seka 

Mokytoja mokinius paskatina pagalvoti ir pateikti minčių, kaip būtų galima lengviausiai, 

nuosekliai surikiuoti elementus schemoje. Mokiniai siūlo įvairias schemos konstravimo 

interpretacijas, diskutuoja, tariasi ir apsisprendžia dėl schemos konstravimo eigos. 

Pvz. skritulys arčiausiai “Saulės” (elementų su metų laikų užrašais nuoseklus 

išdėliojimas ant pirmo skritulio) galėtų būti schemos konstravimo pradžia, kurio 

įgyvendinimas rodytų tolesnę schemos konstravimo eigą – prie metų laikų galėtų būti 

jungiamos atitinkamų mėnesių vizualizacijos sekančiame skritulyje, prie vizualinių 
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elementų galėtų būti jungiama sekančio skritulio elementai - mėnesių pavadinimai, prie 

pavadinimų arabiški mėnesių skaitmenys, o prie šių -  romėniški skaitmenys. 

2. Kortelių apjungimas, suskirstymas į grupes. 

 mąstymo procesas: klasifikacija.  

Klasifikuoja elementus (korteles) atsitiktinai (pvz. grupuoja - paveikslėliai, žodžiai, 

skaitmenys ir kt.).   

 mąstymo procesas: analizė. 

Identifikuoja ir klasifikuoja elementus, ieškodami sąryšių tarp jų (pvz. parenka 

kiekvienam metų laikui tinkančius paveikslėlius, suporuoja paveikslėlius su mėnesių 

pavadinimais, suporuoja arabiškus ir romėniškus skaitmenis ir t.t..). Šiuo atveju, per 

klasifikaciją suvokiama sąvokų apimtis, prasmė, gebėjimas orientuotis sąvokų sistemoje, 

nustatomi analizuojamų laiko sąvokų ryšiai su kitomis laiko sąvokų interpretacijomis. 

 mąstymo procesas: palyginimas 

Klasifikuoja elementus tarpusavyje. Pvz. lygindami kaip geometrines figūras (pagal dydį, 

formą,) pagal spalvas (atrenka metų laikus), surikiuoja mėnesius pagal verbalinę, 

skaitmeninę, vizualinė išraišką ir t.t.  

3. Nuoseklus elementų su metų laikų pavadinimais rikiavimas pirmame skritulyje. 

 mąstymo procesas: sąryšių atradimas. 

Analizuoja spalvas antrame skritulyje, ieško ir atranda sąryšius tarp spalvų ir metų laikų. 

Pvz. vasara – žalia spalva, nes viskas žaliuoja, ruduo – oranžinė spalva, nes taip nusidažo 

medžių lapai ir t.t. 

4. Nuoseklus paveikslėlių grupavimas ir rikiavimas antrame skritulyje. 

 mąstymo procesas: sąryšių atradimas. 

Analizuoja verbalinę informaciją antrame skritulyje ir vizualinę informaciją kortelėse, 

ieško ir atranda sąryšius tarp šių elementų. Pvz.verbalinė informacija „sėja rugius” 

siejama su vizualine informacija „rugių sėjimas”. Kortelės suporuojamos, kortelė su 

verbaline informacija, uždengiama paveikslėliu vaizduojančiu rugių sėją. 

5. Nuoseklus elementų grupavimas ir rikiavimas trečiame skritulyje: 

 mąstymo procesas: asociacijų analizė. 

Analizuoja pačių surikiuotus elementus su vizualine informacija antrame skritulyje ir 

verbalinę informaciją - elementus su mėnesių pavadinimais ir atranda asociacijas tarp 
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vaizdo paveikslėlyje ir mėnesio pavadinimo. Pvz. prisirpsta braškės – birželis. Po 

paveikslėliu su braškėmis, priklijuoja kortelę su mėnesio pavadinimu „birželis“ ir t.t. 

 mąstymo procesas: analogijų atradimas  

Analizuoja pačių surikiuotus vizualinės informacijos elementus antrame skritulyje ir 

verbalinę informaciją - elementus su mėnesių pavadinimais ir atranda analogijas (bendrą 

veiksnį) tarp vaizdinės – verbalinės informacijos. Pvz. paveikslėlis „žydi liepos” ir 

užrašas kortelėje „liepa”. Po žydinčių liepų paveikslėliu, priklijuoja kortelę su mėnesio 

pavadinimu „liepa“ ir t.t. 

 mąstymo procesas: sąryšių atradimas. 

Prisimena verbalinę informaciją po vizualiuoju elementu ir atranda analogijas tarp 

verbalinės informacijos po paveikslėliu, vaizdo paveikslėlyje ir mėnesio pavadinimo 

(pvz. apgavikas vasaros vardu - vasaris);  

 mąstymo procesas: dėsningumų atradimas. 

Išrikiavę elementus trečiajame skritulyje atranda dėsningumus siejančius fenologinių 

reiškinių ir mėnesių kaitą (pvz. keičiantis gamtai, keičiasi ir mėnesiai). 

6. Nuoseklus elementų grupavimas ir rikiavimas ketvirtajame, penktajame  skritulyje: 

 mąstymo procesas: sąryšių atradimas. 

Ieško informacijos, kuris mėnuo yra pirmas, verbalinę informaciją (mėnesio 

pavadinimas) sieja su arabišku ar romėnišku skaitmeniu, poruoja arabiškus ir romėniškus 

skaitmenis.  

7. Rodyklės – “Žemės planetos” apsukimas ratu aplink Saulę, stabtelint ties kiekvienu 

mėnesiu, jį įvardinant:  

 mąstymo procesas: dalis – visuma; 

Išvardinę mėnesius ir apibūdinę veiksmą - Žemės planeta apskriejo aplink Saulę, 

konstatuoja, kad 12 mėnesių sudaro 1 ratą, tai sudaro 1 metus. 

8.  Rodyklės – “Žemės planetos” sukimas ratu aplink Saulę tiek kartų, kiek rodyklę 

sukantis mokinys turi metų, stabtelint ties savo gimimo mėnesiu (ant rodyklės galo 

priklijuoja skaičiuką (mėlynam fone) su savo gimimo diena.  

 mąstymo procesas: priežastis – pasekmė; 

„Sukdamiesi su Žemės planeta aplink Saulę“, atranda, kad dėl Žemės sukimosi aplink 

Saulę slenka metai, eina mėnesiai, dienos, keičiasi metų laikai Žemėje. 
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9. Veiklos konstruojant „Metų ratą“ įsivertinimas ir įvertinimas. 

 mąstymo procesas: apibendrinimas; 

Mokiniai vertina veiklą – kas sekėsi, kas nesisekė, kodėl, ką geriausiai išmoko, ko dar 

nesuprato ir t.t. 
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APIBENDRINIMAS 

 

Dinaminė schema „Metų ratas“ tai mediatorius intelekto sutrikimą turintiems mokiniams  

tarp neapčiuopiamos tikrovės (laiko tėkmė)  ir sukurtos (vizualizuotos, dinamiškos) realybės, sudarantis 

galimybę ugdyti šių ypatingų mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, atrandant fenologinių 

reiškinių periodiškumą, ciklišką metų laikų, mėnesių kaitą, nustatant sąryšius tarp šių dėsningumų ir 

atskirų sričių, sistemą jungiant į bendrą visumą. 
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