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Šis metodinių priemonių aplankas parengtas pagal
šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų
mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendrystės
projekto "Pedagogų bendradarbiavimas kuriant
vaikams" dalyvių sukurtas metodines ugdymo(si)
priemones.
Projektas vyko šių metų spalio 1-28 dienomis.
Šiuo projektu buvo siekiama sustiprinti ugdymo įstaigų
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir
švietimo pagalbos specialistų bendrystę, kuriant
metodines priemones vaikams, kurios padėtų pasiekti
aukštesnių vaikų ugdymo(si) rezultatų ir atskleistų jų
gebėjimus.

Už šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų
mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendrystės
projekto "Pedagogų bendradarbiavimas kuriant vaikams"
metodinių priemonių aplanko turinį bei autorines teises,
atsako priemonių aprašymus pateikę asmenys.

Klaipėdos lopšelis-darželis "Eglutė"
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Renata Marcinkevičienė
logopedė Alvinija Stalnionienė

"PASAKŲ NAMELIS"

Priemonės tikslas - turtinti žodyną, mokyti taisyklingai tarti garsus ir
skiemenis.
Trumpas priemonės aprašymas.
Pirštininė lėlė, tai užmaunama ant žmogaus rankos lėlė. Ranka
suteikia pirštininei lėlei formą ir judesį tiesiogiai. Pirštininės lėlės
padeda lavinti vaikų pirštukus, riešą ir rankos plaštaką. Tai vaizdinė
priemonė, kuri turtina žodyną, skatina kalbinę raišką, taisyklingą garsų
ir skiemenų tarimą bei lavina oratorystės meną, suteikia daug
teigiamų emocijų. Taip pat galima rengti vaidinimus, kūrybiškai
panaudoti teatriniuose žaidimuose, kūrybinėse improvizacijose ir
inscenizacijose.

Klaipėdos lopšelis-darželis "Eglutė"
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Renata Marcinkevičienė
logopedė Alvinija Stalnionienė

"IŠTARK GARSUS Š, Ž TAISYKLINGAI"

Priemonės tikslas - mokyti tarti garsus š, ž žodžiuose, sakiniuose.
Trumpas priemonės aprašymas.
Tai yra 9 lapų paveikslėlių rinkinys, susegtas į knygelę. Priemonė
naudojama logopedinėse pratybose arba mokytojų užsiėmimuose,
siekiant tikslinti, įtvirtinti garsų š, ž tarimą įvairiose žodžio pozicijose,
taisyklingą vartojimą sakiniuose. Galima paprašyti vaikų, remiantis
paveikslėliais, sugalvoti sakinių, taigi formuojamas gebėjimas
formuluoti įvairios struktūros sakinius, aiškiai išsakyti mintis. Priemonė
gali būti naudojama garsinės analizės įgūdžių ugdymui. Vaikai gali
pasakyti, kurioje pozicijoje-žodžio pradžioje ar viduryje yra mokomi
tarti garsai š, ž. Galima paprašyti suskiemenuoti žodį, nustatyti žodžio
skiemenų skaičių.

Kauno lopšelis-darželis "Pasaka"
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Rima Stanulionienė
švietimo pagalbos specialistė Laura Dirsė

"SKARDIEJI IR DUSLIEJI PRIEBALSIAI"

Priemonės tikslas - lavinti foneminę klausą, mokyti raidžių pažinimo.
Trumpas priemonės aprašymas.
Priemonė parengta 5-7 metų vaikams.
Plakatėliai skirti nustatyti skardžiajam arba dusliajam priebalsiui
žodžio pradžioje ir žodžio viduryje.
Užduotis: taisyklingai tariant įvardinti paveikslėlius. Nurodytai raidei
rasti tinkamą paveikslėlį, jį pažymėti žetonu ar akmenuku.

Vilniaus lopšelis-darželis "Pasaka"
Metodinės priemonės autorės:
socialinė pedagogė Edita Juršėnienė
psichologė Indrė Gaižiūtė

"VABALIUKO ŽAIDIMAS"

Priemonės tikslas - pasikalbėti/padiskutuoti/išsiaiškinti, kaip tu ar
tavo draugas jaučiasi, kai kažkas jį
apkalbinėja/skriaudžia/tyčiojasi/nedraugauja/atstumia ir ką
padaryti/pasakyti, kad jaustųsi geriau.
Trumpas priemonės aprašymas.
Sukurtas vabaliuko žaidimas, su klausimais. Orientuotas į vaikų
jausmus, draugystę, pyktį, patyčias.
Dalyvauja vaikų grupė, vaikas išsitraukia klausimą (pvz: Onutė
pralaimėjo stalo žaidimą. Kaip ji jaučiasi? Įvardink keletą jausmų.), jei
į jį atsako, tuomet meta kamuoliuką, kiek išmeta taškų tiek paeina su
ėjiku ėjimų.

Kauno lopšelis-darželis "Smalsutis"
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja metodininkė Vilma Paulauskienė
logopedė Giedrė Černikienė

"GEOMETRINIŲ FIGŪRŲ RATAS"

Priemonės tikslas - supažindinti vaikus su geometrinėmis figūromis.
Trumpas priemonės aprašymas.
Geometrinių figūrų komplektą sudaro 2 komplektai, kuriuose yra šios
geometrinės figūros: skritulys, trikampis, kvadratas, stačiakampis. Viso
20 vnt. Idėjos yra skirtos geometrinių figūrų pažinimui, rūšiavimui ir jų
pavadinimui.
Ši priemonė skirta ir lavinti vaikų kalbą, turtinti žodyną, kadangi šios
geometrinės figūros gali ir ,,kalbėti‘ bei bendrauti.

Šiaulių lopšelis-darželis "Gluosnis"
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Rimanta Daiginienė
logopedė Aušra Adomaitienė

"KURIU PASAKĄ"

Priemonės tikslas - vaikai su siužetiniais (vaizdiniais) žaislais žaidžia,
vaidina, ugdoma vaikų kalba, vaizduotė, kūrybiškumas, vaidybiniai
sugebėjimai.
Trumpas priemonės aprašymas.
Vaikai nuo pat pradžios pasirenka veikėjus, seka pasaką. Pasakos
„siena“ su kliūtimis, kurias veikėjams teks įveikti, pvz.: praeiti mišką,
pereiti tiltelį, įkopti į kalną, emocijų šulinys, vaikas atsidūręs ties šia
vieta turės papasakoti kokios nuotaikos, emocijos lydi veikėjus. Pasiekę
galutinį tikslą – vaivorykštę, mažieji turės įvardinti spalvas. Pasekus
pasaką ir teisingai įvardinus spalvą bus galima tikėtis paskatinimo,
pagyrimo. Galima panaudoti ne tik pasakų kūrimui, bet ir figūrų,
spalvų, skaičių pažinimui.

Šiaulių lopšelis-darželis "Gluosnis"
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Rimanta Daiginienė
logopedė Aušra Adomaitienė

"ŽUVYTĖ"

Priemonės tikslas - ugdyti vaikų sakytinę kalbą ir lavinti smulkiąją
motoriką.
Trumpas priemonės aprašymas.
Žaidimas skirtas 2-4 metų vaikų smulkiosios motorikos lavinimui. Vaikai
suks ritinėlį ir trauks žuvytę į save. Komentuos žaidimo eigą, kurs
istoriją.

Šiaulių ,,Dermės” mokykla, ikimokyklinio ugdymo skyrius
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Rasa Arlauskienė
logopedė Daiva Jankauskė

"SKAIČIAI IR GĖLYTĖS"

Priemonės tikslas - matematinių įgūdžių formavimas.
Trumpas priemonės aprašymas.
Priemonė skirta 5-7 metų amžiaus vaikų matematinių įgūdžių
formavimui: skaičiavimo nuo 1 iki 10 mokymui, sąvokų skaičius ir
skaitmuo skyrimui. Skaičiaus ir skaitmens atitikties bei skaičiaus
sandaros įtvirtinimui ir atminties, pastabumo, smulkiosios motorikos
lavinimui.
Priemonė susideda iš 10 kortelių su skaitmenimis ir perkirptų 10 kortelių
su gėlytėmis. Vaikas išdelioja korteles su skaitmenimis, o apačioje
kiekvieno jų deda po 2 korteles su gėlytėmis ( pvz. Po kortele su
skaitmeniu 4 deda kortelę su 1 gėlyte ir su 3 gėlytėmis).

Šiaulių ,,Dermės” mokykla, ikimokyklinio ugdymo skyrius
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Rasa Arlauskienė
logopedė Daiva Jankauskė

"DARŽOVĖS IR VAISIAI"

Priemonės tikslas - ,,vaisių” ir ,,daržovių” įtvirtinimas.
Trumpas priemonės aprašymas.
Priemonė skirta 4-5 metų amžiaus vaikų kalbos pradmenų ugdymui,
daržovių ir vaisių supažindinimui, apibendrinančių sąvokų ,,Daržovės”,
,,Vaisiai” formavimui. Priemonė susideda iš 20 kortelių su daržovėmis ir
vaisiais. Vaikas išdėlioja vaisius ir daržoves į 2 eilutes. Prašoma išskirti
pirmąjį žodžio garsą ir pažymėti jį raide. Skatinti vaikus sudaryti
sakinius su nurodytu žodžiu.

Vilniaus lopšelis-darželis "Šilelis"
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Regina Švench
logopedė Liudmila Balajeva
socialinė pedagogė Jekaterina Gomolko

"RUDENS SPALVOS"

Priemonės tikslas - įtvirtinti vaikų idėjas apie rudenį, medžius rudenį.
Trumpas priemonės aprašymas.
1. Surinkite lapus pagal spalvą 2. Suraskite porą 3. Atpažinkite lapus ir
nurodykite jų pavadinimus 4. Surinkite tokį lapų skaičių, kuris nurodytas
5. Nupieškite ir nuspalvinkite arba nudažykite juos 6. Ritminis žaidimas
(sukimas ratu, šokių judesiai, mokytojo signalu surandas tinkamas
lapas). 7. Išimkite netinkamą lapą pagal spalvą, formą, dydį.

Panevėžio lopšelis-darželis "Sigutė"
Metodinės priemonės autorė:
mokytoja Dalia Tamošiūnaitė

"NUO TAŠKELIO, PRIE TAŠKELIO"

Priemonės tikslas - pagrindinių spalvų įtvirtinimas, geometrinių figūrų
pažinimas ir įtvirtinimas, smulkiosios motorikos lavinimas.
Trumpas priemonės aprašymas.
Ant medinių lentelių padarytos skylutės ir nupiešiami įvairūs, skirtingi
daiktai. Vaikai su virvelėmis turi suverti tą paveikslėlį, kokį išgirdo žodį.
(Pvz., saulė raudoname fone, 1 paveikslėlis).

Radviliškio lopšelis-darželis "Eglutė"
Metodinės priemonės autorė:
vyresnioji mokytoja ir specialioji pedagogė Kristina Jankutė

"PAŠĖLĘ PLAUKAI"

Priemonės tikslas - smulkiosios motorikos lavinimas, spalvų pažinimas,
įtvirtinimas.
Trumpas priemonės aprašymas.
Pagamintas klouno plaukų (nupiešiant įvairias, skirtingas linijas,
zigzagus) trafaretas įlaminuojamas. Ant linijų, zigzagų vaikai iš
plastilino, modelino lipdo suformuotas lazdeles („siūlus“).

Radviliškio lopšelis-darželis "Eglutė"
Metodinės priemonės autorė:
vyresnioji mokytoja ir specialioji pedagogė Kristina Jankutė

"SPALVŲ MANDALA"

Priemonės tikslas - spalvų pažinimas, įtvirtinimas, smulkiosios motorikos
lavinimas, nusiraminimas.
Trumpas priemonės aprašymas.
Tai sensorinė terapinė ugdymo priemonė. Ant rėmeliuose esančio stiklo
karštais klijais nupiešiami įvairūs ornamentai. Į skirtingus indelius
supilamos spalvotais Holi milteliais nudažytos manų kruopos. Klausantis
ramios muzikos vaikai savarankiškai (pirštais, šaukšteliais) sukuria
spalvotus piešinius – mandalas.

Kauno lopšelis-darželis "Bitutė"
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Natalija Butėnienė
logopedė Rasa Česnavičiūtė

"LAUKINIAI IR NAMINIAI GYVŪNAI"

Priemonės tikslas - įtvirtinti laukinių ir naminių gyvūnų pavadinimus,
mokyti juos skirti, lavinant skaitymo įgūdžius, sieti žodį su paveikslėliu.
Trumpas priemonės aprašymas.
Laminuotos kortelės ant kurių užrašyti laukinių ir naminių gyvūnų
pavadinimai ir šių gyvūnų paveikslėliai. Priemonė skirta priešmokyklinio
amžiaus vaikams, kurie turi ne tik įvardinti gyvūnus, juos suskirstyti į
kategorijas „naminiai“ ir „laukiniai“, bet ir kortelę su pavadinimu priskirti
reikiamam gyvūnui.

Vilniaus Volungės darželis-mokykla
Metodinės priemonės autorė:
mokytoja Giedrė Valatkevičiūtė

"JONAS"

Priemonės tikslas - vaikų emocinio intelekto ugdymas: emocijų
suvokimas ir raiška, žodyno lavinimas.
Trumpas priemonės aprašymas.
Jonas (vardą sugalvojo vaikai), ateivis iš kitos planetos, kuris nežino,
kas yra jausmai ir emocijos, nepažįsta žmonių ir neturi draugų. Kartais
jo šviečiančioje dėžutėje, kuri yra širdelės vietoje, atsiranda daiktų, ir
užklumpa jausmas, kurio negali įvardinti ar atpažinti. Jonas įžengia į
Ryto ratą, nes šviečiančioje dėžutėje atsiranda daiktas, kuris įveda į
pokalbį apie jausmus, o pokalbio metu vaikai atskleidžia savo patirtį,
nuomonę ir padeda Jonui surasti išeitį. (pvz. Jono širdelėje „akmuo“, ir
šiandien jis jaučia sunkumą – vaikai pasakoja, kada jiems sunku ir ką
būtų galima patarti Jonui).

Raseinių rajono Ariogalos lpošelis-darželis
Metodinės priemonės autorė:
mokytoja Jūratė Viganauskienė

"PAŽINTIS SU EMOCIJOMIS"

Priemonės tikslas - padėti išmokti atpažinti jausmus bei suprasti, kodėl
toks jausmas kyla ir kaip socialiai priimtinu būdu reikšti savo emocijas,
bendraujant tiek su suaugusiais, tiek su vaikais.
Trumpas priemonės aprašymas.
Priemonę sudaro spalvotos dėžutės, emocijų nameliai, jausmų
laikrodukas, emocijų veidukai, jausmų stiklainiai, spalvoti debesėliai,
situacijų paveikslėliai. Skirta lavinti vaikų smulkiąją motoriką, pažinti
spalvas, ugdyti vaikų kalbą, atpažinti ir įvardinti savo jaučiamas
emocijas. Vaikai apžiūrinėdami emocijų veidukus ir laikroduką
susipažįsta su pagrindinėmis emocijomis, žaisdami mokinasi pažinti
spalvas, geometrines figūras, grupuoti jas pagal spalvą į tam skirtas
dėžutes, namelius, skaičiuoja, bando lyginti ir perteikti savo emociją, ją
atpažįsta ir įvardija pasukdami jausmų laikroduką.

Vilniaus Volungės darželis-mokykla
Metodinės priemonės autorė:
mokytoja Giedrė Valatkevičiūtė

"ROBOTAS"

Priemonės tikslas - didžiųjų ir mažųjų raidžių pažinimui,
smulkiosios motorikos lavinimui.
Trumpas priemonės aprašymas.
Roboto mechanizmas sudarytas iš mažųjų ir didžiųjų raidžių, kurias
reikia sujungti pagaminant laidus iš plastilino. Priemonė naudojama
individualiai vaiko veiklai arba darbui porose. Raides galima sujungti
ne tik plastilinu, bet ir mažais laideliais, naudojant pincetą,
padidinamąjį stiklą ir t.t.

Vilniaus Volungės darželis-mokykla
Metodinės priemonės autorė:
mokytoja Viktorija Masiulianec

"SKAIČIAVIMAS IKI 10 - SKAIČIUOJU LINKSMAI"

Priemonės tikslas - spalvingos ir linksmos priemonės pagalba plėsti ir
įtvirtinti vaikų skaičiavimo įgūdžius iki 10.
Trumpas priemonės aprašymas.
Spalvotose kortelėse užrašyti matematiniai veiksmai. Vaikai žiūrėdami į
pasirinktos kortelės uždavinį, tą patį veiksmą atlieka su mediniais
segtukais.
Garsiai skaičiuodami smeigtukus, vaikai lavina savo skaičiavimo
įgūdžius, tuo pačiu teisingai atlieka veiksmą, kurį patikrina šalia
esančioje kortelėje.

Vilniaus Volungės darželis-mokykla
Metodinės priemonės autorė:
mokytoja Viktorija Masiulianec

"PAŽĮSTU IR SKIRIU DIDŽIĄSIAS
BEI MAŽĄSIAS RAIDELES"

Priemonės tikslas - padėti vaikams skirti didžiąsias ir mažąsias raides,
jas tarpusavyje sieti.
Trumpas priemonės aprašymas.
Priemonė pagaminta naudojant antrines žaliavas – kamštelius. Ant
kamštelių uždėtos didžiosios raidės, o kortelėse parašytos - mažosios.
Vaikai ieško ir uždeda didžiųjų raidžių kamštelius ant atitinkamų
kortelių su mažosiomis raidėmis.
Uždėjus visus kamštelius ant kortelių, kartu su mokytoja tikrina ar
raidelės nesusipyko.

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Obelėlė“
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja metodininkė Danutė Imbrasienė
specialioji pedagogė Inesa Turova

"SMAGIAI ŽAIDŽIU SPALVŲ, SKAIČIŲ,
DYDŽIŲ KARALYSTĖJE"

Priemonės tikslas - įsisavinti skaičių pavadinimus, spalvas, dydžius ,,didelis-mažas“, ,,trumpas-ilgas“.
Trumpas priemonės aprašymas.
Žaisdami vaikai mokosi dėmesingumo, lavėja smulkioji motorika
(smulkūs skaičiai, pagaliukai, skalbinių spaustukai), įtvirtinami spalvų ,
skaičių pavadinimai. Imdami kortelę vaikai pirštuku suskaičiuoja esamus
daiktus, priskiria tiems daiktams skaičių, jį pavadina, prisega prie jo
spaustuką, sudeda šalia tiek pat didelių ir mažų pagaliukų. Spalvotų
skaičių krūvoje suranda tokį patį skaičių, prie kurio yra spaustukas ir
padeda šalia pagaliukų. Įvardina (pvz: šešios mašinėlės, jos raudonos,
šeši 6 dideli ir šeši 6 maži pagaliukai, jie raudoni...). Naudojamos
kortelės įvairiose veiklose, kalbos (tariant taisyklingai spalvas, skaičius),
lavinant matematinius gebėjimus, pastabumą, rūšiuojant, grupuojant
daiktus pagal spalvą, dydį, lavinant sensomotoriką.

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Šilelis“
Metodinės priemonės autorė:
vyresnioji mokytoja Inga Naimušina

"ATMINTIES KORTELĖS"

Priemonės tikslas - padėti vaikams greičiau išmokti eilėraščius.
Trumpas priemonės aprašymas.
Poezijos įsiminimas prisideda prie bendro žmogaus kultūros lygio
formavimo. Susiformuoja kalbos pojūtis. Vaikas įsimena frazes, todėl
mokydamasis eilėraštį mintinai užsifiksuoja atmintyje, kaip teisingai
derinti vieną žodį su kitu. Pastebėjau, kad kai kuriems vaikams, ypač
kitakalbiams, sunku įsiminti eilėraščius. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikai turi labiausiai išvystytą vaizdinę atmintį, todėl norint,
kad vaikas geriau įsimintų bet kokią informaciją, būtina naudoti įvairias
vaizdines priemones, tarp jų ir atminties kortelės. Kilo mintis sukurti
atminties korteles, kurios padeda vaikams greitai išmokti eilėraščius.
Taip pat tokias korteles galima panaudoti perpasakojimui.

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Obelėlė“
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja metodininkė Asta Damaškienė
specialioji pedagogė Inesa Turova

"LINKSMOJI SKAIČIŲ, SPALVŲ MUZIKA"

Priemonės tikslas - pažinti skaičius iki 5, juos grupuoti, skirti spalvas,
ritmuoti.
Trumpas priemonės aprašymas.
Ant didelės medžiagos nupiešiama muzikinė penklinė, smuiko raktas.
Ant penklinės prisiūnami dvipusės lipnios medžiagos ,,lipukai“,
limpančios spalvotos natelės (4 spalvų: raudona, geltona,žalia,mėlyna)
bei skaičių kortelės iki 5. Pedagogas išdėlioja spalvotas nateles ant
stalo ir pasiūlo vaikui ,,sukurti‘‘ muzikėlę iš natelių su skaičiumi 1 (ir t.t).
Vaikai prisega nateles prie penklinės, jas suskaičiuoja, įvardina natelių
spalvą. Galima kurti iš įvairių spalvų natelių, jas skaičiuoti, įvardinti
spalvą, paploti tiek kartų, kiek vienos ar kitos spalvos natelių yra.
Vaikai gali ,,kurti‘‘spalvotą muziką.

Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“
Metodinės priemonės autorė:
vyresnioji specialioji pedagogė Roberta Račienė

"ŠIAUDELIAI"

Priemonės tikslas - smulkiosios motorikos, savireguliacijos ir
dėmesio lavinimas.
Trumpas priemonės aprašymas.
Šiaudelius reikia sudėti ant šepečio spygliukų. Šiaudelius
galima sudėti pagal spalvas, jas įvardyti, galima sudėjus
suskaičiuoti.

Panevėžio lopšelis-darželis "Sigutė“
Metodinės priemonės autorė:
mokytoja Ingrida Ivanova

"PIRŠTINĖS - MOKAUSI, GEBU"

Priemonės tikslas - pagrindinių spalvų įtvirtinimas, geometrinių figūrų
pažinimas ir įtvirtinimas, smulkiosios motorikos lavinimas.
Trumpas priemonės aprašymas.
Pasiūtos penkios medžiaginės pirštinės ir padarytos įvairios kilputės,
sagutės, juostelės, geometrinės figūros. Vaikai su pirštukais turi suverti
virvutes į tam skirtas vietas, užsegti ir atsegti sagutes, turi užklijuoti
geometrines figūras ant tam tikros spalvos ir figūros, užsegti kilputes.

Vilniaus lopšelis-darželis "Medynėlis"
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Rasa Bakšenskaitė-Jankauskė
logopedė metodininkė Viktorija Merkelienė

"PIRMAS ŽODŽIO GARSAS, TARIU - SKAITAU"

Priemonės tikslas - mokyti nustatyti pirmą žodžio garsą, jį taisyklingai tarti ir
mokyti skaityti.
Trumpas priemonės aprašymas.
Ant popierinių kortelių nupiešiami įvairūs, skirtingi daiktai, reiškiniai, gyvūnai.
Vienoje kortelėje vaizduojamas tik vienas daiktas.
Ant plokščios formos akmenukų akriliniais dažais užrašoma po vieną
spausdintinę lietuvių kalbos abėcėlės raidę. Pedagogas išrenka keturias
skirtingais paveikslėliais dekoruotas korteles ir išdėlioja jas į vieną liniją, iš
anksto numatęs kortelių išdėstymo seką. Vaikas garsiai įvardija pavadinimus
daiktų, matomų kortelėse, nustato ištartų daiktų pavadinimų pirmus garsus,
juos garsiai pakartoja ir ieško akmenukų su raidėmis, kurios atitinka jo
nustatytus garsus. Pvz., matoma kortelė, kurioje pavaizduota saulė. Tariamas
žodis “SAULĖ”, nustatomas pirmas žodžio garsas “S”, surandamas akmenukas
su užrašyta raide “S”. Teisingai surastas akmenukas dedamas žemiau
kortelės. Sudėjus akmenukus su raidėmis po atitinkamais paveikslėliais, iš
raidžių sudaromas žodis, pvz., “SALA”. Vaikas, tardamas raidę po raidės,
perskaito žodį.

Vilniaus lopšelis-darželis "Šilelis"
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Natalija Silvanavičienė
logopedė Liudmila Balajeva

"PASAULIO PAŽINIMUI NAUDOJU SKAIČIUS
IR SKAIČIAVIMUS"

Trumpas priemonės aprašymas.
Paruošti dideles korteles iš raudonos spalvos kartono, ant kurių
pavaizduotos boružėlės. Iš kairės pusės boružėlės turi taškelius
(skrituliukus), o iš dešines – ne. Iškirpti iš juodos spalvos kartono mažus
skrituliukus ir padaryti korteles su skaičiais, matematikos ženklais.
Pedagogas padeda kortelę su boružėle. Vaikas skaičiuoja garsiai
kiek yra taškelių kairėje pusėje. Prašomas pedagogo, vaikas galės atlikti
keletą matematinių užduočių. Priemonė skirta susieti taškelių kiekį su
atitinkamu skaičiumi, žyminčiu simboliu; palyginti pagal taškelių kiekį;
suprasti ir vartoti sąvokas tiek pat, iš viso, daugiau/mažiau, po lygiai,
vienu, dviem daugiau/mažiau, kairėje pusėje, dešinėje pusėje, pridėti,
atimti, lygu.

Radviliškio lopšelis-darželis "Eglutė"
Metodinės priemonės autorė:
logopedė Gitana Ryšienė

"EILĖRAŠTIS ,,ŠALIA ŠILO“ GARSO ,,Š‘‘
TARIMO LAVINIMUI“"
ŠALIA ŠILO
Šalia šilo, šalia šilo
Šoko šarka šokį.
Ša ša šo, ša ša šo.
Šoko šitą šokį.
Šalia šilo, šalia šilo
Šoko šarka su meška.
Ša ša šo, ša ša šo.
Šoko šitą šokį.
Šalia šilo, šalia šilo
Šoko kiškis su meška.
Ša ša šo, ša ša šo.
Šoko šitą šokį.
Šalia šilo, šalia šilo
Šoko šeškas su meška.
Ša ša šo, ša ša šo.
Šoko šitą šokį.
( Aut. Gitana Ryšienė)

Priemonės tikslas - mokyti ir įtvirtinti garso ,,Š“ tarimą.
Trumpas priemonės aprašymas.
Eilėraštukas ,,ŠALIA ŠILO“, skirtas garso ,,Š‘‘ tarimui.

Telšių lopšelis-darželis "Saulutė"
Metodinės priemonės autorė:
mokytoja Rūta Pamedytė

"SPALVOTIEJI KAMUOLIUKAI"

Priemonės tikslas - kamuoliukų seka pagal duotą pavyzdį, spalvų
skyrimas ir pavadinimas, pavadinti nurodytą spalvą.
Trumpas priemonės aprašymas.
Ant popieriaus lapo pritvirtinti vienkartiniai puodeliai. Padaromos
kortelės su skirtinga spalvotų skrituliukų seka. Ant puodelių išdėlioti
kamuoliukus pagal pateiktą kortelę.

Klaipėdos Marijos Montessori mokykla-darželis
Metodinės priemonės autorė:
mokytoja Ingrida Jachontovienė

"ATMINTIES ŽAIDIMAS"

Priemonės tikslas - įtvirtinti skaičių pavadinimus ir skaičiavimo iki 9 įgūdžius,
lavinti atmintį, dėmesingumą.
Trumpas priemonės aprašymas.
Ant kortelių užrašomi skaičiai iki 9. Kortelės sudedamos į dėžutę. Į indelį
sudedami graikiniai riešutai. Jų turi būti 45. Vaikas išsitiesia 2 kilimėlius taip,
kad jie būtų vienas nuo kito nutolę. Ant vieno kilimėlio padeda dėžutę su
užverstomis skaičių kortelėmis, o ant kito indelį su graikiniais riešutais ir
padėkliuką. Vaikas traukia užverstą skaičiaus kortelę, ją atverčia, pasako,
koks skaičius joje parašytas, kortelę užverčia, padeda prie viršutinio kilimėlio
krašto ir eina ant kilimėlio, kur padėtas indas su graikiniais riešutais.
Suskaičiuoja tiek riešutų, koks skaičius buvo parašytas kortelėje. Juos sudeda
į padėkliuką ir tyliai nuneša ant kilimėlio, kur padėta užversta skaičiaus
kortelė. Riešutus ima po vieną, skaičiuoja ir deda po užversta kortele. Tą patį
padaro su visomis skaičių kortelėmis. Kai visos kortelės užverstos ir sudėtos
prie viršutinio kilimėlio krašto, o riešutukai suskaičiuoti, vaikas atverčia po
vieną kortelę ir dar kartą suskaičiuoja po ja sudėtus riešutus. Jei riešutų
indelyje nebeliko arba jų nepritrūko, vadinasi vaikas suskaičiavo teisingai.

Klaipėdos lopšelis-darželis "Aitvarėlis"
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Jurgita Krivickienė
švietimo pagalbos specialistė Andžela Juodienė

"SPALVŲ IR FORMŲ DOMINO"

Priemonės tikslas - siekti, kad vaikai grupuotų korteles pagal spalvą, formą.
Lavinti vaikų kalbą, mąstymą žaidimo metu. Mokyti suprasti žodžius: vienas,
daug, nei vieno; mokyti pavadinti ir skirti skritulį, kvadratą, trikampį,
stačiakampį; skaičiuoti. Įtvirtinti sąvokas: arti, toli, arčiau, toliau.
Trumpas priemonės aprašymas.
Sukarpytas kortelėmis baltas kartonas ir ant jo užklijuoti pagrindinių spalvų
ir formų iškirpti trafaretai. Visos kortelės įlaminuotos. Priemonė skirta 3-6
metų vaikams. Rinkinyje 72 kortelės. Žaisti kaip žaidimą domino lyginant
formas ir spalvas, nuosekliai uždedant vieną kortelę ant kitos ar pridedant
vieną kortelę prie kitos. Žaidžiant įvardinti spalvų, formų pavadinimus,
suskaičiuoti gautas ar likusias korteles. Galima dėlioti įvairius ornamentus,
naudoti kaip „pinigus“ vaidmeniniuose žaidimuose.

Klaipėdos lopšelis-darželis "Aitvarėlis"
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Jurgita Krivickienė
švietimo pagalbos specialistė Andžela Juodienė

"KAS KĄ VEIKIA?"

Priemonės tikslas - mokyti taisyklingo asmeninių įvardžių vartojimo.
Trumpas priemonės aprašymas.
Asmeninių įvardžių taisyklingas vartojimas, mokant vaikus pasakoti,
sudarant sakinį.

Kauno lopšelis-darželis "Giliukas"
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Vaida Krygerienė
logopedė Asta Krygerytė

"RIDENU IR TARIU"

Priemonės tikslas - lavinti girdimąjį suvokimą, tobulinti skaičiavimo
įgūdžius, plėsti žodyną bei lavinti akies – rankos koordinaciją.
Trumpas priemonės aprašymas.
Metodinė priemonė skirta girdimąjam suvokimui lavinti, žodynui turtinti
bei tobulinti skaičiavimo ir akies – rankos koordinacijos įgūdžius.
Priemonę sudaro lentelės su paveiksliukais, du žaidimo kauliukai ir
apskritimai, akmenukai ar kitos priemonės, kurios uždengtų pasakytą
žodį. Kaip žaisti? Kauliukai paduodami vaikui, jis juos meta ir iškritus
atitinkamam taškelių skaičiui vaikas turi surasti atitinkamą paveikslėlį, jį
įvardinti, nustatyti girdimą garsą (vienu atveju o - uo; kitu atveju e-ė-ie)
ir ,,paslėpti“ paveikslėlį. Taip pat paveikslėliai pavaizduoti metodinėje
priemonėje gali būti sukarpyti. Tokiu atveju vaikai gali būti mokomi
rūšiuoti paveikslėlius pagal temas (augalai, gyvūnai, maistas, transporto
priemonės).

Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“
Metodinės priemonės autorė:
specialioji pedagogė, judesio korekcijos specialistė metodininkė
Jolanta Terminienė

"KIEK SPYGLIŲ EŽYS TURĖJO?"

Priemonės tikslas. Priemonė skirta mokyti pažinti skaičius, skaičiuoti
iki 10. Lavinti smulkiosios motorikos įgūdžius.
Trumpas priemonės aprašymas.
Pagaminami ir įlaminuojami ežio trafaretai, kuriuose nurodyti
skaičiai (iki 10). Vaikas pirštais vedžioja skaitmenį, jį įvardija. Ant
ežio prikabina atitinkamą skalbinių segtukų kiekį.

Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“
Metodinės priemonės autorė:
specialioji pedagogė, judesio korekcijos specialistė metodininkė
Jolanta Terminienė

"SURASK GILIUKO KEPURĖLĘ"

Priemonės tikslas. Priemonė skirta mokyti pažinti skaičius,
matematinius simbolius, skaičiuoti iki 10, ugdyti gebėjimą skaičių sieti
su matematiniu simboliu.
Trumpas priemonės aprašymas.
Pagaminami ir įlaminuojami ąžuolo gilės trafaretai, kuriuose nurodyti
skaičiai ir matematiniai simboliai (iki 10). Pasirinkęs norimą gilę,
vaikas įvardija matomą skaičių ir jam parenka atitinkamą gilės
kepurėlę su joje pavaizduotais matematiniais simboliais (taškeliais).

Vilniaus lopšelis-darželis „Žiburėlis“
Metodinės priemonės autorės:
vyresnioji mokytoja Monika Andrijanovienė
vyresnioji mokytoja Nijolė Matulionienė

"PASTATOMOS KNYGELĖS"

Priemonės tikslas - mokymasis pasakoti ir atminties lavinimas.
Trumpas priemonės aprašymas.
Knygelė ypatinga tuo, kad ją galima patogiai pasidėti. Pedagogas
skaito tekstą, o vaikai susėdę priešais, mato teksto iliustraciją, kadangi
vienoje pastatytos knygelės pusėje yra paveikslėliai, o kitoje (kurią mato
pedagogas) yra tekstas. Vaikų neblaško rašytinis tekstas, jie gali
susitelkti į vaizdus – pratinami suprasti pasakojimą pagal paveikslėlius
be rašytinio teksto. Vaikai gali aktyviai dalyvauti skaitymo veikloje,
reaguoti į pasakojamą istoriją, reikšti emocijas. Knygelės puslapiai gali
būti surišami virvele, kurią galima nesunkiai atrišti ir atskirti knygelės
lapus. Tai suteikia galimybę atlikti įvairias užduotis po skaitymo.
Knygelės lapai gali būti atrišami ir išdėliojami atsitiktine tvarka. Vėliau
vaikai sudeda paveikslus iš eilės.

Vilniaus lopšelis-darželis „Žvangutis“
Metodinės priemonės autorės:
mokytojos Gertrūda Narkovič ir Daiva Sebeckienė
socialinė pedagogė Audronė Baltujonytė
psichologė Ernesta Karaciejienė

"MANO ŠUNIUKO VARDAS"

Priemonės tikslas - skatinti pedagogų kūrybiškumą, gaminant
priemones.
Trumpas priemonės aprašymas.
Priklijuojame šuniuko paveikslėlį, iškerpame atskiras korteles su
įvairiais daiktais. Pagal kortelių pirmąsias žodžio raides sudedame
šuniuko vardą. Raides užrašome ant akmenukų ir dedame po
paveikslėliu. Perskaitome šuniuko vardą. Panaudojama įvardinti
paveikslėlio- žodžio pirmąsias raides, mokytis skaityti.

Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Kristina Kelpšienė
švietimo pagalbos specialistė Asta Ignotienė

"METODINĖ PRIEMONĖ SKIRTA KALBINIO
KVĖPAVIMO LAVINIMUI IR S GARSO ŽODŽIO
PRADŽIOJE ĮTVIRTINIMUI "

Priemonės tikslas - lavinti kalbinį kvėpavimą ir įtvirtinti S garso
tarimą.
Trumpas priemonės aprašymas.
Į skaidrią dėžutę įpilame manų kruopų, o po ja padedame kortelę su
paveikslėliais, skirtais S garso žodžio pradžioje įtvirtinimui. Vaikai su
šiaudeliu nupučia manų kruopas ir pamatę paveikslėlį, jį taisyklingai
įvardina (ištaria).Tokiu būdu lavinamas kalbinis kvėpavimas ir
įtvirtinamas garsų tarimas. (Kortelės gali būti įvairiems garsams
įtvirtinti).

Vilniaus Salininkų lopšelis-darželis
Metodinės priemonės autorė:
mokytoja Giedrė Cikanauskienė

"RYTO RATO SAULUTĖ"

Priemonės tikslas - skatinti vaikų kalbą.
Trumpas priemonės aprašymas.
Skirta 2-6 metų amžiaus vaikams. Priemonė skirta sukviesti vaikučius
į ryto rato veiklą, mokymui susėsti ratu, susipažinimui su draugais,
vaidybinių inprovizacijų pritaikymui. Priemonė skirta S raidės tarimui.

Kauno lopšelis-darželis „Žara“
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Goda Marcinkutė
logopedė Kristina Vidikienė

"PASAKYK, KAS PASISLĖPĖ?"

Priemonės tikslas - įtvirtinti abėcėlės raides ir diferencijuoti garsus
tariant, atpažįstant ir pažymint raidę.
Trumpas priemonės aprašymas.
Priemonė skirta sudominti raidžių pažinimo procesu. Veiklai atlikti
reikėtų: vatos, markerio, pipetės, vandens ir įlaminuotų lapų su abėcėle.
Pirmiausia ant balto popieriaus lapo vaikai juodu markeriu nukopijuoja
raides. Po to ant kiekvienos raidės uždėti vatos tamponėlius. Tada vaikai
vandens ir pipečių pagalba turi sušlapinti vatos tamponėlį, o kai raidė
pasirodo ją atpažinti, įvardinti ir tokią pačią raidę kitame lape turi
apibraukti. Priemonė gali būti panaudojama ir girdimojo suvokimo
ugdymui, ir smulkiosios motorikos lavinimui, ir pažinimo srities ugdymui.
Priemonė gali būti naudojama kaip raidžių diktantas, kai ugdytiniai turi
pažymėti sakomas mokytojo raides. Priemonė skirta pirmam žodžio
garsui nustatyti.

Vilniaus lopšelis- darželis „Pagrandukas“
Metodinės priemonės autorės:
mokytojos Rasa Vaitkienė ir Inga Bagonienė
psichologė Simona Beniušienė

"MANO EMOCIJOS"

Priemonės tikslas - pastebėti, atpažinti ir įvardinti emociją.
Trumpas priemonės aprašymas.
Priemonė skirta vaikų emocinės raiškos tobulinimui. Emocijų kortelės
suteikia galimybę vaikui atpažinti savo ar kito žmogaus emociją bei
ją įvardinti. Tai skatina apmąstyti priežastis bei situacijas, kuriose
emocija pasireiškė. Kartu ugdoma sakytinė ir rašytinė vaiko kalba.

Kauno lopšelis- darželis „Varpelis“
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Lina Dagilienė
logopedė Renata Ginkuvienė

"PAPUOŠK SRAIGĘ"

Priemonės tikslas. Ši priemonė skirta nustatyti, ar yra nurodytas
garsas žodyje (nebūtinai pirmas) bei painiojamiems garsams
diferencijuoti.
Trumpas priemonės aprašymas.
Priemonę sudaro 2 A4 formato laminuoti sraigių paveikslėliai, ant
kurių centre pritvirtintas Velcro juostos gabalėlis raidei prisegti ir
pažymėtos vietos skrituliukams su reikiamu paveikslėliu bei uždėti
paveikslėliai, esantys ant skrituliukų. Pedagogas, atsižvelgdamas į
turimus ugdytinio sunkumus, parenka raides ir paveikslėlius, vėliau
kuriuos ugdytiniai įvardija nustatydami, ar yra įvardintas žodžio
garsas ir uždeda ant pasirinktos sraigės.

Vilniaus lopšelis- darželis „Vandenis“
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Božena Navikienė
socialinė pedagogė Dovilė Laimikienė

"SKALBINIAI"

Priemonės tikslas - vaikai domėsis spalvomis, tyrinės raštus, rūšiuos
pagal spalvas, ugdys socialinius įgūdžius (džiauti skalbinius) ir lavins
smulkiąją motoriką.
Trumpas priemonės aprašymas.
Vaikas savarankiškai turi surasti kojinei porą, suradus jas pakabinti ant
skalbinių virvės (siūlo, virvelės ir pan.) naudojant segtuką. Priemonė
skirta spalvų pažinimui, dėmesio koncentracijai ir smulkiąjai rankų
motorikai lavinti. Ši priemonė gali būti naudojama įvairiose veiklose:
spalvoms pažinti, raidžių garsams atpažinti, mokantis skaičiuoti,
aplinkos objektams ir reiškiniams tyrinėti, vaikų atminčiai ir loginiam
mąstymui lavinti.

Vilniaus lopšelis- darželis „Šilelis“
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Dileta Opulskytė
logopedė Vitalija Ališkevičiūtė

"1-2-10"

Priemonės tikslas - ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos
gramatinės sandaros gebėjimus.
Trumpas priemonės aprašymas.
Priemonė skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams, ugdyti jų kalbos
gramatinės sandaros gebėjimus. Vaikai mokosi įvardinti pirmą žodžio
garsą, mokosi raidžių, mokosi derinti skaitvardį su daiktavardžiu,
parinkti tinkamas žodžių galūnes, plečia žodyną.
Vaikai iš eilės įvardina, ką mato paveikslėliuose, mokosi išlaukti savo
eilės. Mokosi skaičiuoti iki 10. Mokosi raidžių ir įvardinti pirmą žodžio
garsą. Mokosi derinti kalbos dalis (vienas autobusas, du autobusai,
dešimt autobusų).
Ugdo rišliosios kalbos gebėjimus, įvardinat ką mato paveikslėliuose ir
sudarant sakinius ar trumpas frazes.

Kauno lopšelis-darželis “Pušaitė“
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Rasa Dambrauskienė
logopedė Jurga Legienė

"RAIDŽIŲ TRAUKINUKAS"

Priemonės tikslas. Priemonė skirta garsų tarimo žodžiuose įtvirtinimui
ir diferenciacijai, garsinės analizės pradmenų formavimui bei
gramatinių gebėjimų tobulinimui, mokant nustatyti žodžio pirmą ir
sekančius garsus.
Trumpas priemonės aprašymas.
Spalvotas traukinukas turi keturių spalvų vagonus.
1. Priklijavus paveikslėlį, vaikas pasako pavadinimą, nustato pirmą
žodžio garsą, padeda atitinkamą raidę, įvardina spalvą, apibūdina
daiktą (pvz. raudonas kamuolys).
2. Mokyti(s) jungti atskirus kalbos garsus į visumą (formuoti(s)
garsinę žodžio analizę) atvirame žodžio skiemenyje.

Kauno rajono Domeikavos lopšelis-darželis „Luknė“
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Vlada Žukauskienė
logopedė Jurga Legienė

"IŠ RAIDELIŲ SUDĖK ŽODELĮ"

Priemonės tikslas - supažindinti su spausdintinėmis didžiosiomis
raidėmis, įgyti skaitymo pradmenis – simbolių prasmės suvokimą,
pirmųjų raidžių, trumpų žodžių atpažinimą ir siejimą su garsais.
Trumpas priemonės aprašymas.
Priemonę sudaro 40 kortelių su daiktais ir jų pavadinimais, putų
polietileno ritinėliai su raidėmis.
Pavadiname paveikslėlyje esantį daiktą. Suskaičiuojame raides,
įvardiname jas. Pasakome koks pirmas garsas, antras ir t.t. Sudedame
žodį. Pasitikriname ar teisingai sudėjome žodį. Perskaitome.

Šiaulių miesto lopšelis-darželis ,,Žirniukas“
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Loreta Kondratavičienė
logopedė Jurgita Lendraitienė

"Kahoot" programėlės žaidimas
,,PIRMA ŽODŽIO RAIDĖ, GARSAS"

https://create.kahoot.it/v2/details/68a937da678c-4492-a206-f756fa9b9af1

"Wordwall" programėlės žaidimas
"ĮRAŠYK RAIDĘ"

https://wordwall.net/resource/27221527/%c4%afr
a%c5%a1yk-raid%c4%99

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Žiogelis“
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Oksana Macikianec
psichologė Božena Ragelienė

"MANO NUOTAIKŲ KAITA"

Priemonės tikslas - mokyti vaikus pažinti savo ir kitų emocijas bei
stebėti kaip keičiasi ne tik jų, draugų, suaugusiųjų nuotaikos, bet ir
gamta skirtingais metų laikais.
Trumpas priemonės aprašymas.
Iš kartono pagamintas medis, kuris keičiasi pagal metų laikus (rudenį
puošiamas lapais, žiemą snaigėmis, pavasarį gėlėmis, o vasarą uogomis)
ir boružėlių nuotaikų kortelės. Boružėlės paveikslėlis pasirinktas kaip
simbolis, nes vaikai lanko ,,Boružėlės“ grupę. Kelios boružėlės
pagamintos be nuotaikos, kad vaikai patys galėtų nupiešti. Kiekvieną
rytą kartu su mokytoja vaikai priklausomai nuo tos dienos nuotaikos,
pasirenka kortelę su boružėlės nuotaikos paveikslėliu, įvardija, kokia
dabar jų nuotaika ir klijuoja ant medžio.

Kėdainių lopšelis-darželis ,,Žilvitis“
Metodinės priemonės autorė:
mokytoja Lina Macienė

"SPALVOS"

Priemonės tikslas - pažinti spalvas.
Trumpas priemonės aprašymas.
Priemonė skirta 3-5 metų amžiaus vaikams. Mažiesiems skirta surasti
spalvas (dedant ant jų puodelius), rodant korteles su spalvomis, taip
pat ir gretimą spalvą, pažinti ir įvardinti.
Vyresni vaikai, gali žaisti tarpusavyje, rodydami vienas kitam
korteles, ieškoti spalvos tarp daugiau spalvų.

Marijampolės vaikų lopšelis – darželis „Vaivorykštė“
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Asta Blaškevičienė
logopedė Vaida Bružinskienė

"PAVADINK PAVEIKSLĖLĮ IR SUDĖK RAIDĘ"

Priemonės tikslas - garsų S, Š, Ž, R, L, K tarimo žodžiuose, sakiniuose
įtvirtinimas. Taip pat šią priemonę galima panaudoti foneminės klausos
lavinimui, rišliosios kalbos ugdymui, smulkiosios motorikos lavinimui.
Trumpas priemonės aprašymas.
Iš dėlionės detalių vaikas turi sudėlioti mokomą garsą, pavaizduotą
popieriaus lape. Prašoma, kad imdamas kiekvieną detalę, pasakytų, kas
ant jos pavaizduota. Foneminės klausos lavinimui prašoma nustatyti,
kurioje žodžio vietoje yra mokomas garsas. Žodyno turtinimui,
(sudėliojus visą dėlionę), galima sugalvoti sakinių su detalėse
pavaizduotais paveikslėliais.

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Žiogelis“
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Audronė Gedvilaitė
vyresnioji logopedė Julija Silko

"SMURFO ZOOLOGIJOS SODAS"

Priemonės tikslas - mokyti vaikus pažinti gyvūnus, kurie gyvena
zoologijos sode. Diskutuoti apie gyvūnų mitybą, kailio spalvą, pomėgius.
Plėtoti vaiko žodyną. Skatinti kurti pasakojimus.
Trumpas priemonės aprašymas.
Yra 18 pagrindinių kortelių ant kurių smurfas užšifravo zoologijos sodo
gyventojus, norėdamas sužinoti, kas slepiasi po jomis, turi įvardinti.
Pirmosios žodžio raidės ir bus atsakymas. O jį galėsi sudėlioti iš atskirų
kortelių. Ant vienos pusės kortelėje yra piešinys ,o kitoje pusėje tos
pačios kortelės piešinys su atitinkama abėcėlės raide. (Palengvinta
forma kam sunkiai sekasi susieti paveikslėlio pavadinimą su pirmąją
raide). Yra viena pagrindinė kortelė tuščia ant kurios gali vaikas su
markeriu pats sugalvoti ir užšifruoti zoologijos sodo gyventojus, žodį
dalinti skiemenimis, bandyti užrašą skaityt.

Panevėžio lopšelis-darželis „Nykštukas“
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Ieva Simsonaitė
logopedė-specialioji pedagogė Daiva Kuzmienė

"LINKSMIEJI LANGELIAI"

Priemonės tikslas - pirmojo garso nustatymas, atitinkamos raidės
parinkimas, garso R tarimo įtvirtinimas.
Trumpas priemonės aprašymas.
Paveikslėlių langeliai užversti, raidelės atverstos. Vaikas atverčia
pasirinktą paveikslėlį, ištaria jo pavadinimą aiškiai tardamas garsą R,
nustato pirmąjį žodžio garsą ir suranda atitinkamą jį žyminčią raidę.
Raidė užverčiama. Vienu metu gali žaisti vienas ar du vaikai ( vienas
verčia paveikslėlius ir nustato pirmąjį garsą, kitas suranda raidę).
Galima pasiūlyti sugalvoti sakinuką su atversto paveikslėlio pavadinimu.
Tiek paveikslėliai, tiek raidelės gali būti keičiamos pagal temas ar
mokomus tarti garsus.

Kauno lopšelis/darželis ,,Žara“
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Beata Jarutienė
logopedė Alė Virginija Šoblinskienė

"SUSKAIČIUOK IR PASAKYK"

Priemonės tikslas - lavinti vaikų skaičiavimo įgūdžius, turtinti žodyną
būdvardžiais bei tikslinti gramatinę kalbos sandarą, mokant derinti
būdvardį ir skaitvardį su daiktavardžiu.
Trumpas priemonės aprašymas.
Vaikai supažindinami su skaitmenimis nuo 1 iki 7. Jie mokosi skaičiuoti
vyriškos ir moteriškos giminės daiktavardžius: vienas berniukas ir
viena mergaitė; du vilkai ir dvi lapės. Vaikai mokosi apibūdinti
paveikslėlius: koks berniukas? ir kokia mergaitė?; kokie vilkai? ir
kokios lapės?

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“
Metodinės priemonės autorės:
neformaliojo švietimo mokytoja Inga Kuzminskienė
logopedė Greta Aputytė

"SUKURK, ATPAŽINK, IŠTARK"

Priemonės tikslas - ugdyti regimąjį dėmesį, mokyti atpažinti raides,
formuoti garsinės analizės ir sintezės įgūdžius, plėtoti žodyną.
Trumpas priemonės aprašymas.
1. Užduotis. Vaikas(ai) atpažįsta raidę ir naudodami butelio kamštelius,
pratęsia mokytojo ar logopedo parodytą ar paties sugalvotą spalvų
seką.
2. Užduotis. Mokytoja ar švietimo pagalbos specialistas išdėlioja tris
korteles, kurių pavadinimuose yra anksčiau atpažinta raidė. Vaikas(ai)
įvardija paveikslėlių pavadinimus ir pasako, kurioje žodžio vietoje yra
garsas, paveikslėlius sudeda atitinkama tvarka. Taip pat užduotį galima
atlikti leidžiant vaikui(ams) patiems iš atitinkamo skaičiaus paveikslėlių
išrinkti tinkamus.
3. Užduotis. Vaikas(ai) iš tai raidei skirtų skiemenų, pagal vieną iš
paveikslėlių, sudėlioja žodį, jį perskaito.

Vilniaus lopšelis-darželis „Žiburėlis“
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Lina Nikalajevienė
švietimo pagalbos specialistė Ilona Tamulevičiūtė-Bagdonė

"ŽVEJYS"

Priemonės tikslas - įtvirtinti garsų tarimą; išmokti atpažinti raides ir jas
susieti su atitinkamo žodžio (daiktavardžio) pirmos raidės garsu ir
atvirkščiai.
Trumpas priemonės aprašymas.
Ant kilimėlio ar stalo išdėliojamos žuvytės, kurių kitoje pusėje priklijuoti,
parašyti paveikslėliai arba raidės. Vaikai sėdi ratu ir sako: „Kibkit
žuvelės, didelės ir mažos.“ Tada vienas vaikas eina žvejoti. Ištraukęs žuvį
parodo draugams, – pasako paveikslėliui tinkamą raidę arba raidei
(žiūrint ką ištraukia) – gyvūno ar daikto pavadinimą.
Užduoties papildymas. Ištrauktas žuveles galima dėti kairėje
kilimėlio/stalo pusėje, nuo viršaus į apačią. Kaskart vaikui ištraukus
naują žuvelę ir įvardinus raidę ar pavadinimą, galima ieškoti poros jau
ištrauktai ir kairėje pusėje padėtai žuvytei.

Vilniaus lopšelis –darželis ‘’Žvangutis”
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Rasa Paznėkienė
socialinė pedagogė Audronė Baltujonytė
psichologė Ernesta Karaciejienė

"PASAKYK KĄ MATAI"

Priemonės tikslas - skatinti pedagogų kūrybiškumą gaminant
priemones. Padėti pradedantiems kalbėti.
Trumpas priemonės aprašymas.
Priklijuojame namelio paveikslėlį, iškerpame atskiras korteles su
įvairiais daiktais. Pagal kortelių pirmąsias žodžio raides sudedame
pavadinimą. Raides užrašome ant akmenukų ir dedame po
paveikslėliu. Pasakome kiekvieną raidę, po to pakartojame
skiemenimis. Panaudojama įvardinti paveikslėlio - žodžio pirmąsias
raides, bandyti teisingai ištarti.

Šiaulių „Ringuvos“ mokykla
Metodinės priemonės autorės:
mokytojo padėjėja Živilė Grigorienė
specialioji pedagogė (mokytoja) Raimonda Vaitiekūnaitė

"PRIKLIJUOK TINKAMĄ SKAIČIŲ"

Priemonės tikslas - pažinti ir įtvirtinti skaičius.
Trumpas priemonės aprašymas.
Mokinys turi parinkti tinkamą skaičių ir priklijuoti prie varlytės.
Metodinė priemonė tinkama naudoti dirbant su specialiųjų
ugdymosi poreikių mokiniais, turinčiais didelių ir labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių. Autizmo spektro mokiniais, kurie turi
žymų ir labai žymų kalbos neišsivystymą.

Šiaulių „Ringuvos“ mokykla
Metodinės priemonės autorės:
mokytojo padėjėja Živilė Grigorienė
specialioji pedagogė (mokytoja) Raimonda Vaitiekūnaitė

"ATPAŽINK IR ĮTVIRTINK ŽMOGAUS KŪNO DALIS"

Priemonės tikslas - pažinti ir įtvirtinti žmogaus kūno dalis.
Trumpas priemonės aprašymas.
Mokinys atpažįsta ir įvardija žmogaus kūno dalis. Metodinė
priemonė tinkama naudoti dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių
mokiniais, turinčiais didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi
poreikių. Autizmo spektro mokiniais, kurie turi žymų ir labai žymų
kalbos neišsivystymą. Elgesio ir emocijų sutrikimą turinčiais
mokiniais.

Vilniaus lopšelis-darželis „Spygliukas“
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Oksana Bublevičienė
švietimo pagalbos specialistė Birutė Gribauskaitė-Vaicekavičienė

"SKIEMENŲ SPRAGĖSIAI"

Priemonės tikslas - ugdyti gebėjimą nustatyti skiemenų kiekį žodžiuose.
Trumpas priemonės aprašymas.
Paruošiamos ir atspausdinamos trys spragėsiams skirtos dėžučių kortelės
su skaitmenimis nuo 1 iki 3 bei plojimo veiksmo paveiksliukais. Ant
spragėsių trafaretų priklijuojami bei įlaminuojami įvairūs paveikslėliai su
skiemenimis užrašytais jų pavadinimais. Priešais vaikus išdėliojamos
spragėsių dėžučių kortelės bei užversti spragėsiai su paveiksliukais.
Vaikai paeiliui traukia po spragėsių kortelę, garsiai įvardija, kas joje
pavaizduota, suploja tiek kartų, kiek žodis turi skiemenų ir padeda
spragėsį prie atitinkamą skaičių turinčios dėžutės kortelės. Vėliau vaikai
randa ir įvardija, kurie žodžiai ilgiausi, kurie trumpiausi.

Vilniaus lopšelis-darželis „Spygliukas“
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Oksana Bublevičienė
švietimo pagalbos specialistė Birutė Gribauskaitė-Vaicekavičienė

"MOLIŪGŲ LAUKAS: DARŽOVES BEI VAISIUS PAŽĮSTU,
PIRMĄ GARSĄ TARIU IR RAIDELĘ RANDU"

Priemonės tikslas - garsinės analizės ir sintezės įgūdžiams lavinti pirmam žodžio garsui nustatyti, taisyklingai tarti ir garsą susieti su
raide. Kartu ugdomi pažintiniai vaikų gebėjimai – vaikai gebės atpažinti
ir įvardinti įvairias daržoves, vaisius bei uogas, plėsis žodynas.
Trumpas priemonės aprašymas.
Ant moliūgų trafaretų priklijuojami bei įlaminuojami įvairių daržovių,
vaisių, uogų paveikslėliai. Moliūgų kortelės pritvirtinamos prie pagaliuko.
Kiaušinių dėklas nudažomas, kiekviename kiaušinio skyrelyje užrašomos
pirmosios paveikslėliuose pavaizduotų daržovių, vaisių ar uogų raidės.
Pedagogas vaikams rodo po vieną moliūgo kortelę, vaikai įvardina,
kokią daržovę, vaisių ar uogą mato, nustato pirmąjį žodžio garsą ir
paeiliui kviečiami suranda ant kiaušinio dėklo užrašytą pirmąjį žodžio
garsą atitinkančią raidę. Garsiai pakartoja pirmąjį žodžio garsą.
Galiausiai vaikai įsmeigia pagaliuką su moliūgo kortele į tam skirtą
vietą prie tinkančios raidės.

Vilniaus lopšelis-darželis “Vandenis”
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Dovilė Laimikienė
logopedė Indrė Samaitė

"GARSŲ KIRMĖLYTĖ"

Priemonės tikslas. Priemonė skirta, pirmam žodžio garsui nustatyti, tarti.
Trumpas priemonės aprašymas.
Susimaketuojame kirmėlytę bei kirmėlytės kojas „Word“ lape. Ant
kirmėlytės kūno užrašome dešimt skirtingų priebalsių (C, Č, K, G, R, L, S,
Š, Z, Ž), o ant kojų pavaizduojame įvairius skirtingus daiktus, kurių
pavadinimai prasidėtų pasirinktais priebalsiais (C, Č, K, G, R, L, S, Š, Z,
Ž). Turi būti po dvi kojas kiekvienam priebalsiui. Atsispausdiname,
išsikerpame bei įsilaminuojame. Kojas priklijuojame ant nedidelių
skalbinių segtukų.
Kirmėlytę sudedame eilute bei šalia padedame kojas. Vaikas garsiai
įvardija pavadinimus daiktų, matomus kirmėlytės kojose, nustato ištartų
daiktų pavadinimų pirmus garsus, juos garsiai pakartoja ir ieško
kirmėlytėje raidelės, kuri atitinka jo nustatytą, ištartą garsą. Tuomet
koją prisega prie atitinkamos kirmėlytės raidės.

Vilniaus lopšelis – darželis „Žilvitis“
Metodinės priemonės autorė:
mokytoja Viktorija Svorobovič

"SPALVOS"

Šakių raj. Panemunių mokykla-daugiafunkcis centras, Lekėčių skyrius
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Lina Jančaitienė
specialioji pedagogė Rasa Dumskienė

"IŠMANIOSIOS PĖDUTĖS"

Priemonės tikslas - lavinti lytėjimo pojūčius.
Trumpas priemonės aprašymas.
Ant tvirto kartono yra nupiešiamos pėdutės ir iškerpamos. Vėliau
padengiamos baltu guašu.. Ant jų karštais klijais suklijuojama kuo
įvairesnė medžiaga. Priemonė tinka vaikams ir ypač spec. poreikių
vaikams, nes jie jaučia per lytėjimą. Tai puiki galimybė ne tik lytėjimo
pojūčiams ugdytis, bet ir spalvų, formų/dydžių pažinimui.

Vilniaus m. lopšelis- darželis ,,Medynėlis“
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Kristina Rastenienė
mokytoja Daiva Donelaitė-Adomavičienė
specialioji pedagogė, logopedė Jolanta Sakalauskienė

DĖLIONĖ "GYVŪNAI"

Priemonės tikslas. Priemonė skirta gyvūnų pavadinimų įtvirtinimui,
skaičių eilės nuo 1 iki 10 įtvirtinimui. Ją gali naudoti 4-7 metų vaikai.
Trumpas priemonės aprašymas.
Priemonę sudaro 8 gyvūnų nuotraukos, sukarpytos lygiomis
numeruotomis juostelėmis. Reikia sudėti gyvūno paveikslėlį, dedant nuo 1
iki 10 eilės tvarka.
Gyvūnai: ZEBRAS, DRAMBLYS, LAPĖ, LOKYS, VOVERĖ,
LEOPARDAS, ELNIAS, TIGRAS. Šio žaidimo metu galima pasakoti, kaip
gyvūnas atrodo, kur gyvena., t.y. rišliosios kalbos ugdymui.
Galima sugrupuoti į mūsų kraštų ir tolimųjų kraštų gyvūnus.

Vilniaus m. lopšelis- darželis ,,Medynėlis“
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Kristina Rastenienė
mokytoja Daiva Donelaitė-Adomavičienė
specialioji pedagogė, logopedė Jolanta Sakalauskienė

DĖLIONĖS "SAULĖ" IR "ŠARKA"

Priemonės tikslas. Priemonė skirta foneminės klausos lavinimui, garsų S
ir Š diferenciacijai. Priemonė skirta 3-7 metų vaikams.
Trumpas priemonės aprašymas.
Priemonę sudaro 4 paveikslėliai: 2 su saulės vaizdu; 2 su šarkos vaizdu.
Paveikslėliai sukarpyti į 4 ir 10 dalių.
Jaunesniems, ar neturintiems įgūdžių vaikams, dėlionė iš 4 dalių.
Pažengusiems – iš 10 dalių.
Reikia sudėlioti paveikslėlį iš detalių. Dėliodami dėlionę vaikai taria
žodžius: saulė, šarka, tikslina garsų tarimą. Galima organizuoti lenktynes
tarp dviejų vaikų, katras greičiau sudėlios.

Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“
Metodinės priemonės autorė:
mokytoja Lina Virbalienė

"SUSKAIČIUOK PIRŠTUKUS"

Priemonės tikslas. - lavinti pirštukų koordinaciją, dėmesio koncentraciją,
savikontrolę, ugdyti matematikos įgūdžius, mokytis skaičiuoti iki
dešimties.
Trumpas priemonės aprašymas.
Priemonė pagaminta iš fetros padėkliuko, prie kurio pritvirtinti du iš
fetros iškirpti delniukai, užmauti ant ledų pagaliukų bei dešimt fetros
apskritimų, ant kurių užrašyti skaičiai. Pirštų galuose ir delniukų
centruose pritvirtinti lipdukai, leidžiantys lenkiamus pirštelius fiksuoti.
Priemonė skirta pažinti skaičius, mokytis skaičiuoti. Lenkiant pirštukus,
vaikai juos skaičiuos ir bandys surasti tinkamą skaičių. Mokės
suskaičiuoti iki 10.
Žinos skaičių sandarą ir atliks veiksmus skaičiaus 10 ribose.
Plės žodyną, lavins kalbinius gebėjimus.
Gebės sukoncentruoti dėmesį.

Vilniaus lopšelis-darželis „Žilvitis“
Metodinės priemonės autorės:
mokytojos Daiva Stakėnė ir Daiva Vaitkevičienė

"ŽUVYTĖ"

Priemonės tikslas - pažinti skaičius ir išmokti skaičiuoti, lavinant
smulkiąją motoriką.
Trumpas priemonės aprašymas.
Priemone žaidžia vienas vaikas, arba keli vaikai paeiliui. Atskirai
padėti krapštukai ir skaičių lentelė su skaitmenimis. Vaikas į žuvytę
kiša tiek krapštukų, kokį skaičių išsitraukia.

Vilniaus lopšelis-darželis „Žilvitis“
Metodinės priemonės autorės:
mokytojos Daiva Stakėnė ir Daiva Vaitkevičienė

"OBUOLIUKAS & KIRMĖLYTĖS"

Priemonės tikslas - susipažinti su skaičiaus kaimynais 10 ribose.
Trumpas priemonės aprašymas.
Pagal pateiktą skaičių vaikas turi rasti teisingą kirmėlytę, kurioje
parašyti nurodyto skaičiaus kaimynai.

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija
Metodinės priemonės autorė:
logopedė-specialioji pedagogė Gitana Rutkauskienė

"LINKSMOS SKIEMENUOTĖS"

Priemonės tikslas - lavinti kalbinius įgūdžius taisyklingai tarti garsus
R-L, P-B, S-Š,T-D, K-G, Z-Ž.
Plėsti žodyną, ugdant rišlios ir gramatiškai taisyklingos kalbos
įgūdžius bei lavinti foneminę klausą.
Trumpas priemonės aprašymas.
Skiemenuočių korteles (sukarpytas) galima užverstas išdėlioti ant
stalo ir paprašyti vaiko paduoti pasirinktą kortelę. Mokytoja
perskaito, o vaikas pakartoja tardamas taisyklingai, galima su
plojimu, trepsėjimu. Vėliau galima pereiti ir prie sudėtingesnių
užduočių: pakartoti ir užrašyti skiemenuotę, sugalvoti sakinuką,
nupiešti atitinkantį paveikslėlį.

Kauno Šančių lopšelis darželis
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Gina Jurevičienė
švietimo pagalbos specialistė Edita Rinkevičė

"STEBUKLINGI VOKELIAI"

Priemonės tikslas. Priešmokyklinio amžiaus vaikų pažintinei ir
komunikavimo kompetencijoms ugdyti, turtinti žodyną.
Trumpas priemonės aprašymas.
Priemonę sudaro 28 vokeliai kiekvienai abėcėlės raidei (nosinės raidės
kartu Ą-Ą). Juose žodžių kortelės, prasidedančios atitinkančia vokelio
raide: A- ANTIS, AVILYS, ANKŠTIS... Priemonę naudojame mokantis
naują raidę. Pirmiausia susiskaičiuojame kortelių kiekį, skaitome
žodžius, išplojame žodžių skiemenis, juos kopijuojame, ieškome daiktų
kortelių atitinkančių žodį.

Kauno Šančių lopšelis darželis
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Kristina Sakalė
švietimo pagalbos specialistė Edita Rinkevičė

"RAIDĖS"

Priemonės tikslas. Priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo,
pažinimo kompetencijoms ugdyti.
Trumpas priemonės aprašymas.
Priemonė skirta mokytis išgirsti pirmąjį žodžio garsą, nurodyti tinkamą
raidę ir surasti atitinkamą paveikslėlį. Gali žaisti vienas vaikas arba keli
paeiliui. Vaikas turi ištarti žodį (pasiimto paveikslėlio), išgirsti pirmąjį
žodžio garsą, tada atrasti tinkamą raidę (lėkštę).

Vilniaus lopšelis-darželis „Šilelis“
Metodinės priemonės autorė:
mokytoja Elvyra Riabceva

"ŽODŽIŲ KODAVIMO LENTELĖ
ANAGRAMA
KAŠTONINĖS RAIDĖS"

Priemonės tikslas. Dirbu su vaikais lenkų ugdomąja kalba.
Pastaruoju metu Lietuvoje plečiamos galimybės kurti valstybinės
kalbos mokymo nelietuvių darželiuose bei mokyklose sistemą. Tačiau jau
dabar reikėtų pažymėti, jog tautinių mažumų vaikų kalbinio ugdymo
tikslas - išugdyti dvikalbius visuomenės narius, gebančius laisvai vartoti
gimtąją ir valstybinę kalbas visose gyvenimo srityse ir visiems
poreikiams tenkinti.
Trumpas priemonės aprašymas.
1. Darželyje vaikas lavina kalbą įvairiose veiklose, todėl savo darbe
mokant valstybynės kalbos naudoju pačias įvairiausias technikas.
Vaikams labai svarbu kalbą ne tik girdėti ar ja šnekėtis, bet ir jausti,
todėl dažnai naudoju kalbos mokymą per žodžių kodavimo lentelę.
(vaikai gauna lapą su paveikslėliais, kuriose užkoduotos raidės);
2. Anagramų sprendimas: vaikai turi atrasti žodį tarp gausybės raidžių.
3. Kaštoninės raidės: vaikai susipažįsta su raidėmis, sudeda žodžius.

Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“
Metodinės priemonės autorė:
mokytoja Rasa Budrienė

"SPALVOTA PIEVA"

Priemonės tikslas - surasti ir grupuoti atitinkamas spalvas, bei skatinti
susidomėjimą, sutelkti dėmesį, samprotauti ir kritiškai mąstyti.
Trumpas priemonės aprašymas.
Metodinę priemonę sudaro 10 vaizdinių spalvotų kamštelių, lentelė
dekoruota spalvotais balionėliais ir gėlytėmis (10 skirtingų spalvų:
geltona, raudona, žalia, juoda, ruda, balta, mėlyna, rožinė, violetinė,
oranžinė). Lentelė keturkampės formos, pagaminta iš kieto kartono
popieriaus ir faneros lapo. Tuščiaviduriai balionėliai bei gėlytės iškirpti iš
spalvoto popieriaus ir priklijuoti prie lentelės. Tuščiavidurių balionėlių,
gėlyčių vietoje – priklijuoti plastikiniai žiedai su sriegiais. Parinkus
atitinkamos spalvos kamštelį reikia jį užsukti ant sriegio esančio ant
tokios pačios spalvos balionėlio, gėlytės. Spalvų žaidimą galima žaisti
vienam arba dviem žaidėjams.
Plėsti žodyną, lavinti kalbinius gebėjimus. Lavinti dėmesį, smulkiąją
motoriką, akies – rankos koordinaciją, pastabumą bei atmintį.

Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Čiauškutis“
Metodinės priemonės autorė:
specialioji pedagogė Inesa Turova

"AŠ SKAIČIUOJU"

Priemonės tikslas - mokyti skaičiuoti. Lavinti akies-rankos koordinaciją.
Mokyti spalvų ir skaičių pavadinimų. Ugdyti savarankiškumo gebėjimus.
Mokyti įvardyti atliekamus veiksmus.
Trumpas priemonės aprašymas.
Įlaminuotas lapas su atspausdintais apskritimais, atskirai pagaminti ir
įlaminuoti skrituliukai su skaičiais ir tušti. Mokytojas iš anksto paruošia ir
užklijuoja (velkro lipdukai su švelnia/ šiurkščia pusėmis) skrituliukus su
skaičiais, atsižvengiant į individualius vaikų gebėjimus (5-ių ar 10-ties
ribose). Vaikas turi rasti tokios pat spalvos skrituliukus ir reikiamą jų
kiekį priklijuoti į jiems skirtas vietas. (žalias skrituliukas, skaičius 2vaikas užklijuoja 2 žalios spalvos skrituliukus.)

Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Čiauškutis“
Metodinės priemonės autorė:
specialioji pedagogė Inesa Turova

"SPALVOTI PAGALIUKAI"

Priemonės tikslas - lavinti smulkiąją motoriką. Mokyti sąvokų „Ilgastrumpas“. Mokyti/prisiminti raides. Lavinti kalbinius gebėjimus. Mokyti
spalvų ir įvairių daiktų/objektų pavadinimų. Skatinti savarankiškumo
įgūdžius.
Trumpas priemonės aprašymas.
Spalvoti pagaliukai, dviejų dydžių. Lentelės (iš kartono): ant vienų
pavaizduoti įvairūs objektai, ant kitų raidės. Pedagogas leidžia vaikams
patiems (atsižvelgiant į individualius vaikų gebėjimus) išsirinkti
reikiamas korteles arba iš anksto paruošia ir paduoda jau parinktas
korteles (kortelę, kurioje nupiešta raidė E ir kitą kortelę, kurioje
pavaizduota eglė). Vaikas turi pasirinkti reikiamo dydžio pagaliukus
(ilgą/trumpą) ir sudėti į atitinkamas vietas, kaip pavaizduota.

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija ir
Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių skyrius
Metodinės priemonės autorės:
vyresnioji mokytoja Jovita Zakarevičienė
vyresnioji specialioji pedagogė Lijana Mačėnienė

"GYVŪNAI IŠ GEOMETRINIŲ FIGŪRŲ"

Priemonės tikslas - lavinti regimąjį dėmesį, erdvinį suvokimą, rankosregėjimo judesių koordinaciją, mąstymą, smulkiąją motoriką; Ugdyti,
gebėjimą lyginti ir analizuoti, atpažinti dydžius, geometrines formas,
spalvas; Kurti pasakojimą, vartojant prielinksnius(už, virš, ant, po);
Formuoti erdvinius vaizdinius (kairė, dešinė, viršus, apačia, vidurys,
toliau, arčiau, aukščiau, žemiau).
Trumpas priemonės aprašymas.
Vaikai(-as) pasirenka vieną iš pateiktų žvėrelių, taisyklingai tardami(as) pavadinimus įvardina iš kokių geometrinių figūrų jis sudarytas. Ieško
tokių pat geometrinių figūrų, sudeda žvėrelį. Skaičiuoja kiek kokių
geometrinių figūrų panaudojo. Įvardina spalvas, dydžius (didesnis,
mažesnis, toks pat).
Žvėrelius tvirtina ant langų, sienų, aplink juos komponuoja įvairias
dekoracijas (medžius, žolę, saulę, debesis ir kt.) kuria siužetus, pasakoja
ką pavaizdavo, vartodami prielinksnius, apibūdindami erdvinius
vaizdinius atsako į užduodamus klausimus.

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija ir
Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių skyrius
Metodinės priemonės autorės:
vyresnioji mokytoja Jovita Zakarevičienė
vyresnioji specialioji pedagogė Lijana Mačėnienė

"BORUŽĖLĖS SKAIČIUOJA"

Priemonės tikslas - lavinti loginį mąstymą, dėmesio koncentraciją,
smulkiąją motoriką. Ugdyti matematinius gebėjimus: erdvinį ir mintinį
skaičiavimą, skaitmenų pavadinimus, sandarą).
Trumpas priemonės aprašymas.
1 variantas. Mokytojas/spec. pedagogas ant boružėlės uždeda (sumos)
kortelę su skaitmeniu nuo 1 iki 20(atsižvelgiant į vaiko amžių,
gebėjimus), vaikas ant abiejų boružėlės sparnelių padeda tiek taškelių,
koks skaitmuo parašytas. Skaičiuoja kiek taškelių yra ant vieno sparnelio
ir kiek ant kito. Suranda ir padeda korteles su atitinkamu skaitmeniu.
Dar kartą pasitikrina ar teisingai suskaičiavo ir parinko korteles.
2 variantas. Vaikas deda taškelius ant sparnelių, juos suskaičiuoja (ant
kiekvieno sparnelio atskirai), padeda kortelę su atitinkamu skaitmeniu.
Suskaičiuoja kiek iš viso yra taškelių ant abiejų sparnelių, padeda
atitinkamą (sumos)kortelę.
3 variantas. Mokytojas/spec. pedagogas padeda (sumos) kortelę ant
boružėlės ir vieną (pirmo dėmens) kortelę ant vieno sparnelio. Vaikas
padeda tiek taškelių koks skaitmuo parašytas ant vieno sparnelio
kortelės, randa skirtumą tarp sumos ir pirmo dėmens.

Vilniaus lopšelis-darželis „Obelėlė“
Metodinės priemonės autorė:
mokytoja Aistė Kairionienė

"KABANČIOS RAIDELĖS"

Priemonės tikslas - pažinti raides, jas jungti, bei mokytis skaityti.
Trumpas priemonės aprašymas.
Rankų darbo metodinė priemonė padedanti vaikams mokytis raides, jas
jungti bei skaityti. Priemonės gamybai reikalingos trys medinės lentos
(apatinės lentos ir dviejų medžio šakų ilgiai 66cm, šoninių lentų ilgiai po
70cm). Lentas kurių ilgiai yra po 70cm, pritvirtiname prie trumpesnės
kraštų. Medžio šakose kurias tvirtiname tarp lentų įsikume kabliukus kas
5-6cm. Dar vieną medžio šaką supjaustome mažais „blynukais“, į juos
taip pat įsukame kabliukus, tuomet juodais akriliniais dažais užrašome
lietuvių kalbos abecėlės raides (pripjaustome apie 30-40vnt), ant likusių
užrašome daugiau balsių ir priebalsių raidelių, kad turėtumėme
galimybę sudėti daugiau įvairesnių žodžių. Apačioje dedame krepšelį ar
dėžutę, laikyti raidelėms. Raideles reikia kabinti ant šakos kabančių
kabliukų.

Alytaus lopšelis- darželis ,,Vyturėlis‘‘
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Angelė Markevičienė
logopedė Rimutė Cibulskienė

"SPALVŲ DĖŽUTĖ"

Priemonės tikslas - pažinti spalvas, emociškai pajausti, pavadinti
daiktus, tikslinti tartį.
Trumpas priemonės aprašymas.
Antram gyvenimui ,,prikeliamos‘‘ panaudotos popierinės dėžutės, esant
reikalui apklijuojamos spalvotu popieriumi.
Priemonė skirta pažinti spalvas, emociškai pajausti, pavadinti daiktus,
tikslinti tartį.
Pedagogui pasiūlius vaikai pasirenka patikusios spalvos dėžutę: geltoną,
raudoną, baltą, juodą ir pan. Ją reikia pripildyti daiktais. Vaikas ieško
grupės kambario erdvėse pasirinktos spalvos daiktų ir deda į dėžutę.
Veikdamas susikoncentruoja į spalvą. Baigęs veikti vaikas garsiai
įvardija spalvą, pasako surinktų daiktų pavadinimus, po to išnešioja,
sudeda daiktus į vietą.
Panaudojimo galimybės gali būti lengvinamos ar sunkinamos,
atsižvelgiant į vaikų amžių.

Vilniaus lopšelis-darželis "Vieversys"
Metodinės priemonės autorė:
logopedė Daiva Gudonė

"GARSŲ TARIMO ĮTVIRTINIMAS SKIEMENYSE"

Priemonės tikslas - sudominti vaikus žaisminga priemone bei padėti
logopedui ir kitiems pedagogams kūrybiškai pažvelgti į garsų tarimo
mokymą bei įtvirtinimą.
Trumpas priemonės aprašymas.
Priemonė skirta S Z C Š Ž Č L garsų tarimo įtvirtinimui atviruose ir
uždaruose skiemenyse. Ją sudaro laminuoti paveikslėliai, ant kurių
klijuojasi limpantys piešinėliai su skiemenimis. Kai vaikas ištaria –
užklijuoja.

Plungės lopšelis - darželis "Saulutė"
Metodinės priemonės autorės:
mokytoja Laima Ringienė
švietimo pagalbos specialistė Brigita Stanevičienė

"MINKŠTAS - KIETAS"

Priemonės tikslas - mokyti skirti ir įvardinti minkštus bei kietus
daiktus.
Trumpas priemonės aprašymas.
Vaikas ima daiktą, liečia, spaudžia, apžiūri ir pasako, koks jis minkštas ar kietas. Tada atitinkamai deda į minkštų daiktų dėžutę
(pažymėtą pagalvės simboliu) arba į kietų daiktų dėžutę
(pažymėtą akmens simboliu). Išmokus skirti ir pavadinti minkštus ir
kietus daiktus, galima mokyti šių būdvardžių derinimo su
daiktavardžiu, pavyzdžiui: minkšta vata, minkštas kamuolys.

