
Kalbos viktorina „Moki žodį- žinai kelią“

     Kalba- tai rūbas, į kurį įvilktas visas vaiko gyvenimas, todėl jos lavinimui,  

puoselėjimui taikomi įvairūs metodai ir būdai. Vienas iš būdų - viktorina. Nuo 

ankstyvo lapkričio 19-osios penktadienio ryto vaikai nerimavo. Vis klausinėjo: 

"Kada gi važiuosime į Žadeikius? Kada prasidės viktorina?". Ir štai Žadeikių 

B.  Brazdžionio  edukaciniame  centre  pagaliau  susitiko  Vaškų  vidurinės 

mokyklos  ir  Joniškėlio  G.  Petkevičaitės-  Bitės  gimnazijos  5  ir  6  klasių 

mokymosi, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų turintys mokiniai. Čia 

jie  netradiciškai  pasitikrinti  žinias,  paskatinti  save  kūrybiškiau  pažvelgti  į 

kalbos dalykus, ugdyti savo vaizduotę, žadinti savo kūrybines galias galėjo 

kalbos viktorinoje „Moki žodį- žinai kelią“. Kalbos viktoriną organizavo ir vedė 

Vaškų  vidurinės  mokyklos  logopedė  metodininkė  Kristina  Prakopienė. 

Mokiniai  susitiko ne tik  sudalyvauti  viktorinoje,  bet,  anot  Vaškų mokinių,  ir 

susibičiuliauti. Komandas sudarė po penkis mokinius, likusieji buvo sirgaliai. 

Mokiniams  reikėjo tiesiog trumpučio prisistatymo, šūkio ir geros nuotaikos. 

Viktorinos dalyviams teko įveikti  dešimt užduočių: reikėjo teisingai pasakyti 

antonimą, pataisyti žargonišką kalbą, galvoti žodžius apie rudenį, kai žinoma 

pirma raidė,  galvoti  žodžius,  kai  duoti  dvibalsiai,  surasti  nurodytus žodžius 

„Žodžių  banke“,  sudaryti  sakinius  iš  pabirusių  žodžių.  Kone  įdomiausia 

užduotis buvo „Pasakyk kitaip...“, kurioje vienas komandos narys, išsitraukęs 

lapelį  su  dviem užrašytais  žodžiais,  bandė  vieną  iš  jų  pasakyti  taip,  kad 

nepavartotų to paties užrašyto žodžio, kiti komandos nariai turėjo jį atspėti. 

Sirgaliai visada galėjo ištiesti pagalbos ranką savo komandai, kad tik uždirbtų 

daugiau taškų. Kalbos viktorinos medžiaga, parengta kūrybiškai panaudojant 

informacines  technologijas,  buvo  vizualiai  patraukli,  įdomi,  efektyviau 

padedanti pakartoti ar įtvirtinti kalbos žinias. Mokinių pasiruošimas, jų atkakli 

kova,  išradingumas,  kūrybiškumas,  susitelkimas  į  komandą,  draugiškas 



darbas  joje  nustebino  tiek  pagalbos  mokiniui  specialistes,  tiek  vertinimo 

komisiją.

     Viktorinos metu mokiniai ne tik rungėsi, kas sugalvos daugiau žodžių su 

duotu  dvibalsiu,  geriau  apibūdins  pasirinktą  daiktą  ar  sudės  taisyklingus 

sakinius, bet ir mokėsi reikšti savo nuomonę, bendrauti ir bendradarbiauti su 

savo ir kitos viktorinos komandos nariais. Viktorina – tai nauja vaikų patirtis, 

smagūs  išgyvenimai,  gera  nuotaika. Abiejų  mokyklų  mokiniai  buvo  rimtai 

nusiteikę kovoti ir nugalėti, parodė visą savo išmintį ir sugebėjimus.  Azartas 

didėjo, įtampa augo. Atlikus visas užduotis ir susumavus balus paaiškėjo, kad 

nugalėjo  draugystė.  Pagalbos  mokiniui  specialistės  pasidžiaugė  gražia 

švente, draugiška atmosfera ir „sveika“ konkurencija, mokinių žiniomis.  Visi 

mokiniai gavo padėkos raštą ir atminimo dovanėlę. Akyse žibėjo džiaugsmas, 

lūpose vyravo šypsena. Sugrįžę į mokyklas viktorinos dalyviai džiaugėsi savo 

pasiekimais,  dalijosi  įspūdžiais  su  mokyklos  draugais. Nuostabą  sukėlė 

dalyvių  išsakytos  mintys,  kad  jie  ir  ateityje norėtų  dalyvauti  panašiose 

viktorinose, olimpiadose. Viktorinos vedėja prižadėjo jų nenuvilti ir dar ateityje 

kažką panašaus suorganizuoti. 
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