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GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 

Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 
 

Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
 

Žanras  
 

Žaidimas ,,Surink į krepšelį vienodas raideles“ 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Mokomasis žaidimas ,,Surink į krepšelį vienodas raideles“ arba galimas 
variantas žaidimas ,,Kokia raidelė netinka?“ Žaidimas skirtas 4m. vaikams. 
Tikslas. Žadinti norą domėtis raidėmis, lavinti pastabumą, dėmesį, atmintį. 
Skatinti ankstyvąjį skaitymą, kelti vaikų savivertę. 

Autorius arba 
autorių grupė 

Aldona Motuzienė 
 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštasis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtoja  metodininkė 

Rajonas (miestas) Telšiai 
Mokykla Telšių lopšelis-darželis ,,Mastis“ 
Telefonas 8 612 35 703 
Elektroninis paštas aldonamo@gmail.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   
 

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis ,,Mastis“ 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 

Dalykas, sritis  Ikimokyklinis ugdymas 

Tema Gimtosios kalbos ugdymas 

Žanras  Stalo didaktinis  žaidimas ,,Spalvotos raidelės“ 

Anotacija (iki 300 
ženklų) 

Stalo didaktinis žaidimas ,,Spalvotos raidelės“ skirtas raidžių 
pažinimui, žodžių garsinei analizei, mokymuisi skaityti, spalvų 
pažinimui. 

Autorius arba autorių 
grupė 

Aušra Stasiulienė 

Pareigos  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 

Išsilavinimas  Aukštasis universitetinis 

Kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtoja metodininkė 

Rajonas (miestas) Telšiai  
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Mokykla  Telšių lopšelis-darželis ,,Mastis“ 

Telefonas  8 675 24 160 

Elektroninis paštas ausrastasiuliene@gmail.com 

Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   
 

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis ,,Mastis“, ,, Boružiukų“ grupė. 

 
GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 

Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas. 
 

Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
 

Žanras  
 

Teatrinė veikla (popierinės, pirštininės lėlės) „Į pasaką“ 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Vaikams suteikiama galimybė dalyvauti kūrybiniame procese: piešti, 
vaidinti, interpretuoti, atskleisti savo vaizduotės, minčių ir jausmų pasaulį. 
Teatro lėlės -     ne tik puikios žaidimų draugės. Vaidindamas 
vaikas  turtina žodyną, lavina kalbą, mokosi  rišliai pasakoti, pritaikyti 
intonaciją. Bendravimas, įsikūnijimas, susitapatinimas su įvairiais 
personažais formuoja mažojo artisto pasaulėžiūrą, vertybes. 

Autorius arba 
autorių grupė 

Dalia Balsienė  
 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštesnysis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtoja metodininkė 

Rajonas (miestas) Telšiai  
Mokykla Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ 
Telefonas 8 620 94 457 
Elektroninis paštas balsiene.d@gmail,com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 

Dalykas, sritis  Ikimokyklinis ugdymas 

Tema Gimtosios kalbos ugdymas 

Žanras  Vaizdinė priemonė „Pirštininės lėlės“. 

Anotacija (iki 300 
ženklų) 

Teatrinei veiklai, siužetiniams vaidmeniniams žaidimams, kalbos 
ugdymui. 

Autorius arba autorių Dalia Bumblauskaitė 
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grupė 

Pareigos  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 

Išsilavinimas  Aukštasis  

Kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtoja  metodininkė 

Rajonas (miestas) Telšiai  

Mokykla  Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ 

Telefonas  8 646 02 084 

Elektroninis paštas bumblauskaitedalia@gmail.com 

Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ 

 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 

Dalykas, sritis  Ikimokyklinis ugdymas 

Tema Gimtosios kalbos ugdymas 

Žanras  Metodinė priemonė „Pirštukinės lėlės, lėlės -  raidelės“ 

Anotacija (iki 300 
ženklų) 

Pirštukinės lėlės, lėlės - raidelės skirtos vaikų kalbos ugdymui, jos 
skatinimui bei turtinimui, žodžių garsinei analizei, mokymuisi skaityti. 

Autorius arba autorių 
grupė 

Janina Jankauskienė 

Pareigos  Auklėtoja 

Išsilavinimas  Aukštasis universitetinis 

Kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtoja metodininkė 

Rajonas (miestas) Telšiai  

Mokykla  Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ 

Telefonas  8 612 39 515  

Elektroninis paštas janinatuc@gmail.com 
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Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   
 

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, ,,Bitučių“ grupė 

 

 
GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 

Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 
 

Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
 
 

Žanras  
 

Mokomosios užduotys  

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Metodinė mokymo  priemonė susideda iš dviejų  namelių. Pirmame name 
gyvena 12 raidžių (balsių), o antrame -20 (priebalsių). Balsės ir priebalsės 
skirtingų spalvų. Su jomis pateikiamos įvairios ugdomosios užduotys. 
Užduotys diferencijuojamos pagal ugdytinių individualius gebėjimus. 
       

Autorius arba 
autorių grupė 

Jūratė Rubavičienė 
 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštasis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtoja metodininkė 

Rajonas (miestas) Telšiai  
Mokykla Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ 
Telefonas 8 614 73 574 
Elektroninis paštas juraterubaviciene@gmail.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis 

 
Tema Gimtosios kalbos ugdymas 

 
Žanras  
 

Mokomosios užduotys 
 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Žaidimas skirtas raidžių įsiminimui, foneminės klausos lavinimui. 

Autorius arba 
autorių grupė 

Rasa Gudienė 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštasis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtoja metodininkė 

Rajonas (miestas) Telšiai 
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Mokykla Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ 
Telefonas 8 600 68182 
Elektroninis paštas rgudienė@yahoo.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 

Dalykas, sritis  Ikimokyklinis ugdymas 

Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
 

Žanras  Vaizdinė priemonė „Kalbantys kilimėliai“ 

Anotacija (iki 300 
ženklų) 

„Kalbantys kilimėliai“ (žaislai, daržovės, vaisiai), tarties, kalbos, 
gramatiniams gebėjimams ugdyti, naujų sąvokų mokymui, įtvirtinimui 
ir. t.t. Tinka siužetiniams - vaidmenų žaidimams. 

Autorius arba autorių 
grupė 

Valentina Vidmantienė 

Pareigos  Logopedė  

Išsilavinimas  Aukštasis universitetinis 

Kvalifikacinė 
kategorija 

Vyresnioji  specialioji pedagogė - logopedė 

Rajonas (miestas) Telšiai  

Mokykla  Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ 

Telefonas  8 605 25 235  

Elektroninis paštas valentina.vidmantiene@gmail.com 

Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   
 

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ 

 
GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 

Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 
Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
Žanras  
 

Vaizdinė ugdomoji priemonė „Kalendorius“ 

Anotacija 
 

Priemonė skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams. Kalendorių sudaro metų laikų, 
mėnesių, savaitės dienų pavadinimų užrašai, paveikslėliai, sutartiniai gamtos orų 
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žymėjimo ženklai, kortelės. 
Ši priemonė skatina vaikus stebėti ir pažinti aplinką bei gamtą, ugdo 
komunikacinius gebėjimus.  

Autorius arba 
autorių grupė 

Vilija Kergienė 
 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštasis  
Kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtoja metodininkė 

Rajonas 
(miestas) 

Telšiai 

Mokykla Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ 
Telefonas 8 605 01 212 
Elektroninis 
paštas 

vilijak769@gmail.com 

Darbas 
pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinių 
priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   

Darbas 
saugomas 

Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ 

 
GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 

Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 

Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
 

Žanras  
 

Metodinė priemonė kalbos ugdymui 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Priemonę „Linksmieji šaukštai“ sudaro dekoruoti mediniai šaukštai: 
senelis, senelė, trys paršiukai, vilkas, lapė, gaidys, meška, pagrandukas. 
Metodinė priemonė skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 
vaidinimams ir spontaniškiems improvizuotiems žaidimams, siekiant 
turtinti žodyną.   
Tikslas: Kalbos ugdymas pasitelkiant vaidybinę raišką. Lėlės -„Linksmieji 
šaukštai“ , padėtų vaikams įsiminti pasakas, raides, pažinti skaičius, 
ugdytų vaikų kalbą, mąstymą, kūrybingumą, išmokytų reikšti save.  

Autorius arba 
autorių grupė 

Alina Bliūdžiuvienė 
 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštasis universitetinis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtoja 

Rajonas (miestas) Telšiai 
Mokykla Telšių lopšelis-darželis „Žemaitukas“ 
Telefonas 8 680 50 469 
Elektroninis paštas alinuksb@gmail.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Žemaitukas“ 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
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Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 
 

Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
 

Žanras  
 

Stalo žaidimas 

Anotacija 
(iki 300 ženklų) 

Žaidimas “Sudėk žodį” skirtas  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikams;          padeda vaikams susipažinti su raidėmis, įsįminti jų pavadinimus, 
atpažinti jas dviskiemeniame žodyje, nustatyti raidės vietą žodyje, sudėti žodį pagal 
pavyzdį. Žaidžiant lavės ne tik kalbiniai įgūdžiai, bet ir vaiko dėmesys, mąstymas, 
pastabumas lavina vaiko dėmesį. 

Autorius arba 
autorių grupė 

Sigita Seiliuvienė 
 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštasis universitetinis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtoja 

Rajonas 
(miestas) 

Telšiai 

Mokykla Telšių lopšelis-darželis „Žemaitukas“ 
Telefonas 8 616 96 826 
Elektroninis 
paštas 

sigita.seiliuviene@gmail.com 

Darbas 
pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinių 
priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   
 

Darbas 
saugomas 

Telšių lopšelis-darželis “Žemaitukas”  

 

 GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 

Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
 

Žanras Raidžių kortelės 

Anotacija 
(iki300 ženklų) 

 Kūrybinis – vaidmenų žaidimas „Kelionė į mišką“ skirtas 3- 4 metų 
amžiaus vaikams. „Miške“ vaikai atlieka kvėpavimo pratimus, klausosi 
miško dainelės, skina ir uosto gėles, renka grybus, ieško pasislėpusių 
žvėrelių, žaidžia žaidimus. Šio žaidimo metu vaikai supažindinami su 
balsėmis U, I, A, O. Rodomos kortelės su raidėmis ir piešinukais. Vaikai 
kartoja rimuotus sakinius ir įsimena raidės formą. Ši priemonė pažadina 
vaikų norą domėtis raidėmis. 

Autorius arba 
autorių grupė 

Daiva Martinkienė 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštasis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Vyr. auklėtoja 

Rajonas (miestas) Telšiai 
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Mokykla Telšių lopšelis-darželis „Saulutė“ 
Telefonas 8 688 20 744 
Elektroninis paštas martinkienedaiva@gmail.com 
Darbas pristatymas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Saulutė“ 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 
Tema Gimtosios kalbos ugdymas 

 
Žanras  
 

Ugdomoji  priemonė 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Priemonė „Šnekučiai“ skirta  priebalsių s,š,ž  artikuliacijai  tobulinti.  
Vaikai žaisdami su priemone  lavins monologinę  kalbą, turės  galimybę  
skaičiuoti kiekiniais  ir  kelintiniais  skaitvardžiais. Įtvirtins  spalvų 
pavadinimus.   

 
Autorius arba 
autorių grupė 

Daiva  Narmontienė 
 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštesnysis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtoja metodininkė   

Rajonas (miestas) Telšiai   
Mokykla Telšių lopšelis-darželis „Saulutė“ 
Telefonas 8 674 17 246 
Elektroninis paštas narmontienedaiva@gmail.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   
 

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Saulutė“, „Boružiukų“ grupė. 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 
Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
Žanras  
 

Stalo žaidimas „Pažintis su raidėmis“ 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Greitis, pastabumas, tik viena sutampanti raidė bet kuriose dvejose 
kortelėse, skaitymas skiemenimis. 

Autorius arba 
autorių grupė 

Romalda Vaišienė 
 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštasis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Vyr. auklėtoja    

Rajonas (miestas) Telšiai   
Mokykla Telšių lopšelis-darželis „Saulutė“ 
Telefonas 8 618 46 292 
Elektroninis paštas rovaisiene@gmail.com 
Darbas pristatytas Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
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(vieta, data) metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   
 

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Saulutė“, ,,Kodėlčiukų“ grupė. 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 
Tema Gimtosios kalbos ugdymas 

 
Žanras  
 

Ugdymo priemonė 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Stalo teatro eilės „Vištytės pyragas“ suteikia įspūdžių. Inscenizuojant 
pasakos siužetą stalo teatro lėlėmis, siekiama, kad mažyliai suprastų 
kūrinio pagrindinę mintį, skatina pamėgdžioti paukščių balsus. 

Autorius arba 
autorių grupė 

Rūta Pamedytė  

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštasis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Vyr. auklėtoja    

Rajonas (miestas) Telšiai   
Mokykla Telšių lopšelis-darželis „Saulutė“ 
Telefonas 8 605 28 507 
Elektroninis paštas rutapamedyte@gmail.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   
 

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Saulutė”, „Zuikučių” gr. 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 
Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
Žanras  
 

Ugdymo priemonė  

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Ugdymo priemonė „Pastebėk ir pavadink“ skirta 4-6 m. vaikams. Skatinant 
kalboje vartoti apibendrinamąsias sąvokas, žodžius, pavadinti tai grupei 
priklausančius objektus. Lavinti monologinę ir dialoginę kalbą. Grupuoti 
korteles pagal spalvą; lavinti skaičiavimo įgūdžius. 

Autorius arba 
autorių grupė 

Gitana Grikšienė 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštasis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Vyr. auklėtoja    

Rajonas (miestas) Telšiai   
Mokykla Telšių lopšelis-darželis „Saulutė“ 
Telefonas 8 625 69 116 
Elektroninis paštas - 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   
 

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Saulutė“, „Žiogelių“ gr. 
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GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 
Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
Žanras  
 

Metodinė vaizdinė priemonė 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Ugdymo priemonė „Sveikatos ir raidžių kalendorius“ skirta 4-6 m. 
vaikams. Skatinant kalboje vartoti apibendrinamąsias sąvokas, žodžius, 
pavadinti tai grupei priklausančius objektus. Lavinti monologinę ir 
dialoginę kalbą. Grupuoti korteles pagal spalvą; lavinti skaičiavimo 
įgūdžius. 

Autorius arba 
autorių grupė 

Gitana Snieginė 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštasis universitetinis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtoja metodininkė   

Rajonas (miestas) Telšiai   
Mokykla Telšių lopšelis-darželis „Saulutė“ 
Telefonas 8 672 49 043 
Elektroninis paštas gitanasniege@gmail.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   
 

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Saulutė“, „Žiogelių“ gr. 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 

 
Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
Žanras  
 

Filmuota medžiaga 
 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Pasakos ,,Seku seku pasakėlę“ sekime dalyvauja vaikai nuo 2,3m. iki 3m. 
Pirmiausia, kad sukauptų dėmesį  mažieji su auklėtoja deklamuoja 
ketureilį, tuo pačiu  pirštukais rodo judesius (smulkiajai motorikai lav.). Po 
to auklėtoja pradeda sekti pagal knygutės  iliustracijas pasaką.  Vaikam 
užduoda  trumpus klausimus, į kuriuos atsakydami patys seka pasaką. 

Autorius arba 
autorių grupė 

Danguolė Rubežienė 
 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštasis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtoja 

Rajonas (miestas) Telšiai 
Mokykla Telšių lopšelis-darželis „Saulutė“ 
Telefonas 8 682 84 252 
Elektroninis paštas danguolerub@gmail.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   
 

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis ,,Saulutė“ 
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GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas  

 
Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
Žanras  
 

Pranešimas Power Point programa 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Pasaka ,,Gyvūnijos pasaulis“. Skaidrės skirtos vaiko kalbos ugdymui. 
Priemonės pagalba turtėja vaiko žodynas, lavėja pasakojimo įgūdžiai, 
įtvirtinami garsažodžiai ir jų tarimas. Žiūrėdami vaizdinę medžiaga vaikai 
mėgdžios gyvūnėlių balsus apibudins matomus paveikslėlius, kartu seks 
pasaką, mins mįsles.   

Autorius arba 
autorių grupė 

Edita Mitkienė 
 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštasis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtoja 

Rajonas (miestas) Telšiai 
Mokykla Telšių lopšelis-darželis ,,Saulutė“ 
Telefonas 8 685 28 559 
Elektroninis paštas mitkienee@gmail.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   
 

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis ,,Saulutė“ 
  

 
GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 

Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 
 

Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
Žanras  
 

Ugdomosios priemonės 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Ugdomosios priemonės „Raidės aplink mus“ iš gamtinės medžiagos, stalo 
žaidimų, antrinių žaliavų, vaikų kūno, padeda: žaidžiant didaktinį stalo 
žaidimą išmokti raidę, iš savo kūno parodyti raidę, sudėti praleistą raidę 
žodyje, sudėti žodį, kurį girdi, ar daikto pavadinimą pagal paveikslą. 
Ugdo(si) vaiko pasiekimų sritys: aplinkos pažinimas( spalvos, formos, 
dydis, kiekis); smulkioji motorika, savikontrolė, santykiai su suaugusiais ir 
bendraamžiais, meninė raiška (estetinis suvokimas, vizualinė raiška), 
iniciatyvumas, atkaklumas, tyrinėjimas, kūrybiškumas, mokėjimas mokytis. 
Rašytinės kalbos srityje vaikui ugdantis tobulėja: domėjimasis skaitymu, 
raidėmis, žodžiais, trumpų žodelių skaitymu. 

Autorius arba 
autorių grupė 

Erika Tumbrotienė 
 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštasis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Vyr. auklėtoja  

Rajonas (miestas) Telšiai 
Mokykla Telšių ,,Saulėtekio“ pradinė mokykla 
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Telefonas 8 650 45337 
Elektroninis paštas Vezyss1@gmail.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   

Darbas saugomas Telšių ,,Saulėtekio“ pradinė mokykla 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 
Tema Gimtosios kalbos ugdymas 

 
Žanras  
 

Mokomoji priemonė 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

„Raidžių žvejas“- šią priemonę sudaro  22  magnetinės abėcėlės raidės. Prie 
raidžių dėžutėje rasite meškerę skirta joms žvejoti. Dar dėžutėje yra 
kortelės su paveikslėliais,  kurios skirtos pagal  paveikslą  pažinti ir 
įvardinti  pirmą žodžio raidę.  Naudojimas šitos priemonės: su meškere 
žvejojama raidė ir ieškomas paveiksliukas su  tokia pat raide. Priemonė 
skirta 4-6 metų vaikų kalbai, pažinimui  ir  smukiajai motorikai ugdyti.    

Autorius arba 
autorių grupė 

Viktorija Šimkevičienė 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštasis universitetinis  
Kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtoja 

Rajonas (miestas) Telšiai 
Mokykla Telšių „Saulėtekio“ pradinė mokykla 
Telefonas 8 616 89 238 
Elektroninis paštas bunkuteviktorija@ gmail.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   
 

Darbas saugomas Telšių „Saulėtekio“ pradinė mokykla 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 
Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
Žanras  
 

Lavinamasis žaidimas 
 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Lavinamasis žaidimas „Vaiko kelias į gražią kalbą“ skirtas ikimokyklinio 
amžiaus vaikams, kurie dar nepažįsta raidelių. Prie paveikslėlio prisukamas 
dangtelis su tinkama raidele. Metodinė priemonė ugdo gebėjimą pažinti 
raideles, išskirti pirmą žodžio garsą, lavina pastabumą, skatina susikaupti, 
tvirtėja smulkieji rankos raumenys.  

Autorius arba 
autorių grupė 

Vilma Pociuvienė  

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštasis universitetinis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtoja 

Rajonas (miestas) Telšiai 
Mokykla Telšių „Saulėtekio“ pradinė mokykla 
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Telefonas +370 444 60 271 
Elektroninis paštas rastine@telsiusauletekis.lt 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė‘, 2017-02-10   
 

Darbas saugomas Telšių „Saulėtekio“ pradinė mokykla. 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 

 
Tema Gimtosios kalbos ugdymas 

 
Žanras  
 

Priemonė – knyga. 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Knygutė „Raidelės pabiro“ pagaminta iš natūralių medžiagų ( vilna, linas), 
ją sudaro 12 puslapių su spalvingomis užduotėlėmis. Knygutė užsegama 
saga ir  kilpute, puslapiai surišti juostele, taip kiekvieną puslapį galima 
išsegti ir naudoti atskirai. Priemonė – knyga skirta ikimokyklinio amžiaus 
vaikams nuo 4m.  
Kurdama priemonę siekiau, kad ugdytiniai patirtų kuo daugiau teigiamų 
emocijų,  žaismingai ir kūrybiškai susipažintų su raidelėmis, lavintų 
smulkiąją motoriką ir loginius gebėjimus. Siekiau, kad spalvingos raidės su 
užduotėlėmis sužadintų vaiko smalsumą ir norą pažinti raideles, ugdytų 
rišliąją kalbą, turtintų žodyną, ugdytų pastabumą ir gebėjimą sutelkti 
dėmesį.  

Autorius arba 
autorių grupė 

Natalija Dacienė 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštasis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Vyr. auklėtoja 

Rajonas (miestas) Telšiai 
Mokykla Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“ 
Telefonas 8 671 02 789 
Elektroninis paštas N.Daciene@gmail.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   
 

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“ 
 

                                                               GEROSIOS  PATIRTIES  KORTELĖ 
Dalykas , sritis Ikimokyklinis ugdymas 
Tema Vaiko kalbinių gebėjimų ugdymas 
Žanras Vaizdinis pranešimas – skaidrės PowerPoint programa, ugdomoji 

veikla grupėje ,,Seku ,seku pasaką“ 
Anotacija( iki 300 
ženklų) 

 Šioje veikloje pagal H. Gardnerio teoriją išskiriamos ugdymo sritys. 
Kalbinė (ugdytiniai klausysis sekamos pasakos “Juodoji avelė“, 
natūraliai išreikš savo išgyvenimus, mintis). Asmeninė – 
tarpasmeninė (laikysis sutartų taisyklių, supras, kas blogai, kas gerai, 
sužinos, kaip elgtis, pozytyviai bendraus vieni su kitais). Loginė  
(ieškos išeičių kasdieniniams sunkumams bei iššūkiams įveikti, 
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išbandydami, tyrinėdami supras ir vartos žodžius, kuriais apibūdins 
daiktų panašumus ir skirtumus). Erdvinė (jaus meninės raiškos 
džiaugsmą, savitai išreiks patirtas emocijas žaisdami, dalyvaudami 
meninėje veikloje. Ekologinė (smalsaus, stebės pasakos, ką pastebėjo, 
atrado, pajuto). Kalbinę aplinką grupėje kūriau kartu su vaikais. Ji 
svarbi ne tik ugdymo proceso planavimui, bet ir ugdymo tikslų 
įgyvendinimui, ugdymo proceso organizavimui. Priemonės, idėjos 
skatinančios kalbinių gebėjimų ugdymą. Rengdama  ugdomosios 
veiklos planą  stengiaus kad  ,kuo daugiau užduočių tektų  kalbinei 
sričiai, bet vien tuo neapsiribojau, juk ugdant ir kitas  sritis lavėja  
vaikų  kalbiniai gebėjimai, todėl stengiaus parengti kuo įdomesnių  ir 
įvairesnių užduočių, kad veikla būtų  žaisminga. 

Autorius  Virginija Balnienė 
Pareigos  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas  Aukštesnysis 
Kvalifikacinė  
kategorija 

Vyr. auklėtoja  

Rajonas( miestas) Telšiai  
Mokykla Telšių lopšelis-darželis ,,Nykštukas“ 
Telefonas 8 600 02 614 
Elektroninis paštas virginijabalniene27@gmail.com 
Darbas  pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   
 

Darbas  saugomas Telšių lopšelis-darželis ,,Nykštukas“ 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 

 
Tema Gimtosios kalbos ugdymas 

 
Žanras  
 

Didaktinė priemonė 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Megstos įvairaus dydžio lazdelės, iš kurių galima sudaryti įvairias raides ir 
ieškoti pirmąsias raides atspindinčius daiktus. 

 
Autorius arba 
autorių grupė 

Dalia Kušeliauskienė 
 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštesnysis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Vyr. auklėtoja 

Rajonas (miestas) Telšiai 
Mokykla Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ 
Telefonas 8 688 79 227 
Elektroninis paštas daliakuseliauskiene@gmai.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „raidelių mugė“, 2017-02-10   
 

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ 



15 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 

 
Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
Žanras  
(monografija,  

Metodinė priemonė lėlė 
 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Priemonė lėlė Onutė - „Staigmena“ skirta vaikams mokyti pažinti raides, 
pasakų veikėjus. Siegdami segtuka su paveiksluiku gali pažinti raidę, 
pasakų veikėją. Raidelės taikomos garsų tarimui. Lavina vaikų 
kūrybiškuma ir smulkiaja motorika. 

Autorius arba 
autorių grupė 

Danutė Zaveckienė 
 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštesnysis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Vyr. auklėtoja 

Rajonas (miestas) Telšiai 
Mokykla Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ 
Telefonas 8 628 77 382 
Elektroninis paštas zaveckienedanute@gmail.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   
 

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 

Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
Žanras  
 

Metodinė priemonė „Saulutė kalbininkė“ 
  

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Priemonę sudaro įlaminuotas saulutės paveiksliukas su abėcėlės raidėmis 
A-Ž, mediniai segtukai su paveiksliukais, kurių pavadinimai prasideda iš 
abėcėlės raidžių. Metodinė priemonė skirta ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų smulkiajai motorikai lavinti, kurti 
pasakojimus, pažinti raides, pavadinti matomus paveiksliukus, juos 
atitinkamai prisegti prie raidžių, siekiant turtinti žodyną.   
Tikslas: Kalbos ugdymas pasitelkiant sakytinę ir rašytinę kalbą. „Saulutė 
kalbininkė“ , padėtų vaikams sekti pasakojimus, pažinti raides, ugdytų 
vaikų kalbą, mąstymą, kūrybiškumą, lavintų smulkiają motoriką. 

Autorius arba 
autorių grupė 

Danutė Žažeckienė 
 

Pareigos Ikimokyklinis ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštasis universitetinis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtoja 

Rajonas (miestas) Telšiai 
Mokykla Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ 
Telefonas 8 684 17 726 
Elektroninis paštas danute.dargyte@gmail.com 
Darbas pristatytas Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
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(vieta, data) metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   
 

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 

 
Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
Žanras  
 

Teatro lėlės 
 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

„Mes iš pasakų atklydę“, (teatro lėlės, skirtos įvairiai vaikų veiklai).  
Vaiko vaidyba leidžia tarsi mostelėjus burtu lazdele persikelti į pasaką ir 
tapti jos herojais. Vienas ar kartu su suaugusiuoju vaikas galės sekti, 
atkartoti,  kurti trumpas pasakėles. Mėgdžiodamas pasakų personažus, 
išmėginti kalbines raiškos priemones. Vaidindamas, inscenizuodamas, 
žiūrėdamas ar klausydamas sekamų pasakų, vaikas lavins klausymo ir 
kalbėjimo įgūdžius.  

 
Autorius arba 
autorių grupė 

Irena Rupšienė 
 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
 

Išsilavinimas Aukštasis universitetinis 
 

Kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtoja metodininkė 

Rajonas (miestas) Telšiai 
 

Mokykla Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ 
Telefonas 8 672 28 754 
Elektroninis paštas rupsiene.telsiai@gmail.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 

 
Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
Žanras  
 

Didaktinė priemonė 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Didaktinė priemonė ,,Kubas“ lavina vaikų pirštukus, smulkiąją motoriką, 
akies ir rankos koordinaciją, spalvų pažinimą jų grupavimą.  Suteikia 
vaikui galimybę sukaupti ir išlaikyti valingą dėmesį, savarankiškumo. 
Priemonė padeda patirti sėkmės džiaugsmą, ugdo pasitikėjimą savimi. 
 

Autorius arba 
autorių grupė 

Jurgita Simaitienė, Rosita Kertenienė 
 

Pareigos Auklėtojos 
Išsilavinimas Aukštasis universitetinis 
Kvalifikacinė Vyr. auklėtojos 
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kategorija 
Rajonas (miestas) Telšiai 
Mokykla Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ 
Telefonas 8 675 63 082 
Elektroninis paštas jsimait@gmail.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 

Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
Žanras  
 

Edukacinių žaidimų rinkinys  

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Edukacinių žaidimų rinkinys, kurį sudaro trys žaidimai: „Kas toliau 
nueis?“, „Pagauk žuvį“, „Paveikslėlis, žodelis, raidelė“. Žaidimai skirti 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams supažindinti su 
raidėmis, garsais, siekiant turtinti žodyną. Vaikai žaisdami lavins dėmesį, 
atmintį, mąstymą. 

Autorius arba 
autorių grupė 

Reda Miknienė 
 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštesnysis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtoja metodininkė 

Rajonas (miestas) Telšiai 
Mokykla Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ 
Telefonas 8 688 87 990 
Elektroninis paštas reda.mikniene@gmail.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 

Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
Žanras  
 

„Miklūs piršteliai-graži kalba“ 
 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Smulkioji motorika yra labai svarbi vaiko raidos dalis-pirštų galiukuose 
esantys aktyvūs centrai, susiję su galvos smegenų zonomis, atsakingomis 
už kalbą. Smulkiosios motorikos lavinimo pratimai, žaidimai lavina 
kūrybinius-pažintinius gebėjimus, saviraišką, dėmesį, kalbos ritmo pojūtį, 
plėtoja bendravimo įgūdžius. 

Autorius arba 
autorių grupė 

Rasa Dagienė 
 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštesnysis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtoja metodininkė 

Rajonas (miestas) Telšiai 



18 
 

Mokykla Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ 
Telefonas 8 610 90 624 
Elektroninis paštas rasa.lenkaite@gmail.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 
Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
Žanras  
 

Projektas „Miklūs piršteliai-graži kalba“ 
 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Smulkioji motorika yra labai svarbi vaiko raidos dalis-pirštų galiukuose 
esantys aktyvūs centrai, susiję su galvos smegenų zonomis, atsakingomis 
už kalbą. Smulkiosios motorikos lavinimo pratimai, žaidimai lavina 
kūrybinius-pažintinius gebėjimus, saviraišką, dėmesį, kalbos ritmo pojūtį, 
plėtoja bendravimo įgūdžius. 

Autorius arba 
autorių grupė 

Vida Intaitė 
 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštesnysis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Vyresnioji auklėtoja 

Rajonas (miestas) Telšiai 
Mokykla Lopšelis-darželis „Eglutė“ 
Telefonas 8 647 81 798 
Elektroninis paštas intaitevida@gmail.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   

Darbas saugomas Lopšelis-darželis „Eglutė“ 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas  

 
Tema Žaidybinių elementų raiška ir taikymas logopedo veikloje 

 
Žanras  
 

Power Point programa, mokomosios vaizdinės priemonės 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Žaidybiniai elementai naudojami logopedinių užsiėmimų metu padeda 
skirtingoms kalbos kompetencijoms (gramatikai, žodynui, fonetikai, 
rišliajai kalbai) ugdyti. Patrauklūs, nuotaikingi veikėjai padeda sukaupti 
dėmesį, teigiamai motyvuoja, skatina pasakoti, kurti ir pan. Tokiu būdu  
turtėja žodynas, tikslėja žodžių tarimas, formuojasi kalbos gramatinė 
sandara ir t.t. 
 

Autorius arba 
autorių grupė 

Lina Sakienė 
 

Pareigos Logopedė 
Išsilavinimas Aukštasis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Logopedė 
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Rajonas (miestas) Telšiai 
Mokykla Telšių lopšelis-darželis "Eglutė" 
Telefonas 8 655 45 785 
Elektroninis paštas sakiene@gmail.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis "Eglutė" 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 

Dalykas, sritis  Ikimokyklinis ugdymas 

Tema Gimtosios kalbos ugdymas 

Žanras  Pristatymas Prezi programa „Raidelių paieškos meninėje veikloje“ 

Anotacija (iki 300 
ženklų) 

Rašytinę ir sakytinę kalbą galima integruoti į įvairias veiklas, o ypač 
tam puikiai pasitarnauja meninė veikla. Daug emocijų vaikams 
suteikia raidelių pažinimas, naudojant kuo įvairesnes meninės raiškos 
formas. Smagūs, spalvingi ir tuo pačiu naudingi rankyčių lavinimui 
užsiėmimai, vaikams suteikia skirtingų pojūčių, kurie glaudžiai susijęs 
su kalbos raida. 

Autorius arba autorių 
grupė 

Jurgita Nagienė 

Pareigos  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 

Išsilavinimas  Aukštasis universitetinis 

Kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtoja metodininkė 

Rajonas (miestas) Telšiai  

Mokykla  Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ 

Telefonas  8 618 86 742 

Elektroninis paštas jurgita.nagiene@gmail.com 

Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ 

 
GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 

Dalykas, sritis  Ikimokyklinis ugdymas 
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Tema Gimtosios kalbos ugdymas 

Žanras  Megztos pirštininės teatro lėlės 

Anotacija (iki 300 
ženklų) 

Megztos pirštininės teatro lėlės pasakai „Katinėlis ir gaidelis“. Vaikai 
žaisdami su teatro lėlėmis „Katinėlis ir gaidelis“ mėgdžios pasakų 
personažus, išmėgins kalbines raiškos priemones. Vaidindamas, 
inscenizuodamas, žiūrėdamas ar klausydamas sekamų pasakų, vaikas 
lavins klausymo ir kalbėjimo įgūdžius. 

Autorius arba autorių 
grupė 

Virginija Bundulienė 

Pareigos  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 

Išsilavinimas  Aukštesnysis 

Kvalifikacinė 
kategorija 

Vyresnioji auklėtoja 

Rajonas (miestas) Telšiai  

Mokykla  Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ 

Telefonas  8 603 43 615 

Elektroninis paštas virginija.bunduliene@gmail.com 

Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ 

 
GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 

Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 
Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
Žanras  Didaktinė priemonė.  
Anotacija 
(iki 300 ženklų) 

„Pagavo“ - projekto „Kalbėtis mokomės žaisdami“ priemonės 
tikslas padėti ikimokyklinio amžiaus vaikams (4-5 m.) per žaidimą turtinti 
žodyną, formuoti taisyklingos ir rišlios kalbos įgūdžius. Didaktinės 
priemonės galimi du panaudojimo variantai: 
1. Ant stalo padėti apversti paveikslėliai: gulbė, gandras, genys, gegutė, 
balandis, gervė, gyvatė, sraigė, kregždė, uodas, skruzdėlė ir (ar) kiti. 
Vaikas savo plaštaką suka virš paveikslėlių – imituoja vanago skraidymą.  
Sako: 
- Vanagas skrenda, skrenda .... ir pagavo ... (paima paveikslėlį, sako, ką 
pagavo). 
2. Panašiai dinozauras skraido, - ant plaštakos užsidėti kumštinę pirštinę. 
Paveikslėliai: begemotas, raganosis, dramblys, gorila, orangutangas, 
buldogas, raganosis, jaguaras, leopardas ir (ar) kiti. 
Išgelbėti grobikų aukas galima sudarant sakinius.  
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Autorius arba 
autorių grupė 

Živilė Toliušytė 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštasis universitetinis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Bakalauro diplomas, pedagogikos bakalauro laipsnis, socialinio pedagogo 
kvalifikacija 

Rajonas (miestas) Telšiai 
Mokykla Telšių rajono Nevarėnų pagrindinė mokykla, ikimokyklinio ugdymo grupė 
Telefonas +370 696 52 281 
Elektroninis paštas ziviletoliusyte@gmail.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   

Darbas saugomas Darbas saugomas Telšių r. Nevarėnų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio 
ugdymo grupė 

 
GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 

Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 
 

Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
Žanras  
 

Metodinė priemonė kalbai ugdyti 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 
 

Metodinės priemonės pavadinimas ,,Beno knyga“. Ši knygelė skirta 
vaikams nuo 2 metų ir vyresniems. Pasiūta iš medžiagos knyga su 
užduotimis. Joje 10 puslapių. Knyga skirta kalbos ugdymui, smulkiosios 
motorikos lavinimui, spalvų, formų, skaičių įtvirtinimui.  

Autorius arba 
autorių grupė 

Jolanta Mockevičienė 

Pareigos Logopedė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštasis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Vyr. logopedė, auklėtoja 

Rajonas (miestas) Telšiai 
Mokykla Telšių ,,Vilties“ mokykla 
Telefonas 8 675 34 263 
Elektroninis paštas jolantam9@gmail.com 

Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   

Darbas saugomas Telšių ,,Vilties“ mokykla 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 

 
Tema Gimtosios kalbos ugdymas   
Žanras  
 

Metodinė priemonė 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Metodinę priemonę “Kas užaugo sode“ sudaro sodo medžiai (obelis, 
kriaušė, slyva, vyšnia) su išpjovomis ir jų vaisiais paklijuotais ant 
plastmasinių butelių kamštelių. Priemonė skirta ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems 
specialiųjų ugdymosi poreikių. 
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Tikslas: Skatinti vaiką pažinti  vaisius, įsiminti jų pavadinimus, įsiklausyti į 
pedagogo frazes. Žaidžiant lavės ne tik vaikų kalbos įgūdžiai, bet ir 
smulkioji motorika,  mąstymas, dėmesys, pastabumas,  plėsis jų akiratis, o 
ugdymo procesas bus įvairesnis. 

Autorius arba 
autorių grupė 

Laima Švaravičienė 
 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštasis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Vyr. auklėtoja 

Rajonas (miestas) Telšiai 
Mokykla Telšių ,,Vilties“ mokykla 
Telefonas 8 675 20 419 
Elektroninis paštas 66.laima@gmail.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   

Darbas saugomas Telšių ,,Vilties“ mokykla 
 

GEROSIOS PATIRTIES KORTELĖ 
Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 

Tema Gimtosios kalbos ugdymas 
Žanras  
 

Metodinė priemonė „Saulutė“ skirta garso „s'“ įtvirtinimui  kalboje 
(veiksmai ir daiktų pavadinimai ,žodyno plėtimas), taktilijai. 

Anotacija 
 (iki 300 ženklų) 

Metodinė priemonė supažindinimui su raidėmis, girdimajam suvokimui 
lavinti, rišliai kalbai ugdyti, žodynui plėsti, kūrybiškumui ugdyti. 

Autorius arba 
autorių grupė 

Stanislava Balčiūnienė 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
Išsilavinimas Aukštesnysis 
Kvalifikacinė 
kategorija 

Vyr,auklėtoja 

Rajonas (miestas) Telšiai 
Mokykla Telšių lopšelis-darželis ,,Berželis'' 
Telefonas 8 620 84 520 
Elektroninis paštas stanislava.balciuniene@gmail.com 
Darbas pristatytas 
(vieta, data) 

Telšių švietimo centras, Telšių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinių priemonių paroda „Raidelių mugė“, 2017-02-10   

Darbas saugomas Telšių lopšelis-darželis ,,Berželis'' 
 


