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Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-293
KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS, KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠNEKUTIS“
RESPUBLIKINĖS VIRTUALIOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ LOGOPEDŲ, SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ PARENGTŲ METODINIŲ
PRIEMONIŲ PARODOS „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ŽODYNO TURTINIMAS“,
VYKUSIOS 2019 M. KOVO 20 D. – GEGUŽĖS 15 D.,
METODINIŲ PRIEMONIŲ KATALOGAS
Parodos tikslas – skatinti skleisti gerąją Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų, specialiųjų pedagogų darbo patirtį, rengiant
metodines priemones, kurios padėtų turtinti vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, žodyną.

Eil.
Nr.
1.

Pedagogo vardas, pavardė, kvalifikacinė
kategorija
Vida Prašmutaitė, vyresnioji logopedė

2.

Vijolė Bulotienė, vyresnioji logopedė

3.
4.

Raimonda Kirvėlienė, logopedė metodininkė,
Justina Imbrasienė, logoterapeutė
Ramunė Čižienė, vyresnioji logopedė

5.

Ona Meškienė, logopedė metodininkė

6.

Aldona Štulienė, vyresnioji logopedė

7.

Lina Stanaitienė, priešmokyklinio ugdymo
pedagogė metodininkė,
Vida Rugienė, logopedė metodininkė
Lina Bartkevičienė, vyresnioji logopedė

8.

Ugdymo įstaigos pavadinimas

Metodinės priemonės pavadinimas

Alytaus lopšelis–darželis „Obelėlė“

„Mįslės“

Anykščių vaikų lopšelis–darželis
„Žiogelis“
Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo –
Vaižganto gimnazija
Elektrėnų sav. Vievio lopšelis–darželis
„Eglutė“
Gargždų lopšelis–darželis „Saulutė“

„Takeliai“

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono
Juškų gimnazija
Kauno lopšelis–darželis „Klevelis“

„Mįslių loto“

Kauno menų darželis „Etiudas“

„Pintinėlės“

„Mįslių namelis“
„Parodyk ir išvardink“
„Žodžiai susidraugavo“

Skaitmeninė ugdymo/si priemonė
„Smagūs žaidimai su raidėmis“
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9.
10.

Rasa Česnavičiūtė, vyresnioji logopedė
Inga Antanaitienė, logopedė metodininkė,
Aldona Vilija Kniukštienė, logopedė
metodininkė
Jurga Legienė, logopedė metodininkė
Aida Daugėlienė, specialioji pedagogė
metodininkė

Kauno lopšelis–darželis „Pušaitė“
Kauno Panemunės lopšelis-darželis

„Balionėlių išdaigos“
„Linksmuoliai vokeliai“

Kauno lopšelis–darželis „Pasaka“
Kauno lopšelis–darželis „Sadutė“

„Ežys“
1. „Aitvarai“
2. „Močiutės“

13.
14.

Jurgita Pileckienė, logopedė metodininkė
Inga Sadlauskienė, logopedė metodininkė

„Garso taisyklingas tarimas“
„Aš mėgstu sultis, salotas ir sriubą“

15.
16.

Zita Linauskienė, logopedė metodininkė
Grasilda Celiešienė, direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas,
Germa Astrauskienė, logopedė ekspertė,
Jadvyga Jokubauskienė, logopedė metodininkė
Germa Astrauskienė, logopedė ekspertė

Kauno lopšelis–darželis „Sadutė“
Kauno sanatorinis lopšelis – darželis
„Pušynėlis“
Kauno lopšelis–darželis „Šilinukas“
Kauno lopšelis–darželis „Šnekutis“

Kauno lopšelis–darželis „Šnekutis“
Kauno lopšelis–darželis „Šnekutis“

Kompiuterinė ugdymo priemonė „Žodžių
daryba su priesagomis“
„Orų ratas“

Kauno lopšelis–darželis „Šnekutis“

„Spalvų pavadinimai“

Kauno lopšelis–darželis „Šnekutis“
Kauno lopšelis–darželis „Šnekutis“

„Koks daikto paviršius?“
„Gyvi ir negyvi objektai“

Kauno lopšelis–darželis „Šnekutis“

„Priešingybės“

Kauno lopšelis–darželis „Šviesa“

„Sudarykime naują žodį!”

11.
12.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.

Agnė Juškevičienė, ikimokyklinio ugdymo
mokytoja
Erika Elvina Žvirblienė, vyresnioji ikimokyklinio
ugdymo mokytoja,
Lolita Petruškevičienė, ikimokyklinio ugdymo
mokytoja,
Vilma Pestrikovienė, ikimokyklinio ugdymo
mokytoja
Dalia Vaitkevičienė, auklėtoja metodininkė
Kristina Januškevičienė, ikimokyklinio ugdymo
mokytoja
Irina Petrukaitienė, vyresnioji auklėtoja,
Greta Šimatonė, ikimokyklinio ugdymo
mokytoja
Aušrinė Giedraitienė, logopedė metodininkė

„Pavadinkime daiktus“
„Gyvūnai su „Bee – bot“ robotuku“
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24.

Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla

„Žodžiai, nusakantys erdvės sąvokas“

Kauno lopšelis–darželis „Varpelis“
Kauno Veršvų gimnazija,
Kauno menų darželis „Etiudas“

„Linksmosios priešybės“
1. „Garsai ir raidės. U – Ū, I – Y, E – Ė
garsų ir raidžių skyrimas I dalis“
2. „Žaidžiame žodžiais“

Kauno lopšelis–darželis „Žara“

28.
29.

Raimonda Žemaitaitienė, logopedė
metodininkė
Renata Ginkuvienė, vyresnioji logopedė
Ingrida Masteikienė, logopedė – specialioji
pedagogė metodininkė,
Milita Akambakienė, logopedė – specialioji
pedagogė ekspertė
Alė Virginija Šoblinskienė, logopedė
metodininkė
Daiva Kondrotienė, logopedė metodininkė
Virginija Česonienė, logopedė metodininkė

30.
31.

Lidija Maciulevičienė, logopedė metodininkė
Vilma Sederevičiūtė, vyresnioji logopedė

32.

Audra Plačienė, logopedė ekspertė

33.

Daiva Šonkevičienė, specialioji pedagogė –
logopedė metodininkė

Klaipėdos lopšelis–darželis „Versmė“
Marijampolės vaikų lopšelis–darželis
„Nykštukas“
Marijampolės vaikų lopšelis–darželis
„Varpelis“
Pakruojo rajono Linkuvos lopšelis–
darželis „Šaltinėlis“

1. „Metų ratas“
2. „Linksmoji savaitė“
„Ežiuko darbeliai“
„Pasakojimo sudarymas pagal serijinius
paveikslėlius“
„Raidės ir žodžiai“
„Apranga“

34.
35.
36.

Eglė Slaninaitė – Bučnė, auklėtoja
Žydrūnė Verygienė, specialioji pedagogė
Erika Ambrozienė, vyresnioji logopedė,
specialioji pedagogė

Palangos lopšelis–darželis „Sigutė“
Palangos lopšelis–darželis „Žilvinas“
Palangos lopšelis–darželis „Žilvinas“

37.

Panevėžio lopšelis–darželis „Vaikystė“

38.

Rimutė Staškūnienė, specialioji pedagogė
metodininkė
Regina Gudavičienė, vyresnioji logopedė

39.

Brigita Stanevičienė, vyresnioji logopedė

25.
26.

27.

Klaipėdos lopšelis–darželis „Ąžuoliukas“
Klaipėdos lopšelis–darželis „Versmė“

Plungės lopšelis–darželis
„Raudonkepuraitė“
Plungės lopšelis–darželis „Saulutė“

1. „Daugiareikšmiai žodžiai“
2. „Kas taškuotas, dryžuotas, languotas?“
1. „Spausdintinių raidžių kraitelė“ I dalis,
pratybų sąsiuvinis (2018 m.)
2.“Rašytinių raidžių kraitelė“ II dalis,
pratybų sąsiuvinis (2018 m.)
„Garsų pamėgdžiojimai“
„Naminiai ir laukiniai gyvūnai“
1. „Paveikslėliai ant raidžių“
2. „Kas kur gyvena? ir „Kas kuo
maitinasi?“
3. „Iš ko pagamintas?“
„Rask, skaičiuok, pasakyk“
„Į svečius pas senelius“
„Mano daržas“
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40.

Ieva Pudžiuvėlienė, pagalbos mokiniui
specialistė metodininkė

Radviliškio rajono Šeduvos lopšelis–
darželis

41.
42.
43.

Laima Kandroškienė, logopedė metodininkė
Daiva Šukienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nida Rubinienė, ikimokyklinio ugdymo
vyresnioji mokytoja
Rita Pilibaitienė, logopedė metodininkė

Rokiškio lopšelis–darželis „Pumpurėlis“
Skuodo vaikų lopšelis–darželis
Skuodo vaikų lopšelis–darželis

Šiaulių lopšelis–darželis „Berželis“

46.
47.

Zita Grinvaldienė, vyresnioji logopedė specialioji pedagogė
Sandra Radavičienė, logopedė metodininkė
Gitana Tarasevičienė, logopedė metodininkė

48.
49.
50.
51.

Aina Kulnickaitė, logopedė metodininkė
Reda Juockuvienė, vyresnioji logopedė
Jovita Raubienė, logopedė
Danguolė Stonienė, vyresnioji logopedė

52.
53.
54.
55.
56.

Eglė Račienė, logopedė metodininkė
Nijolė Kairienė, logopedė
Erika Gudauskienė, logopedė – specialioji
pedagogė metodininkė
Deimantė Kučinskienė, logopedė
Kristina Milkintienė, vyresnioji logopedė

57.
58.

Zita Jankienė, logopedė metodininkė
Viktorija Domarkaitė, logopedė

44.
45.

Skuodo vaikų lopšelis–darželis

1. „Išmaniosios rankelės“
2. „Pro spalvų langelį“
3. „Surask ir užsek“
4. „Armonikėlė“
„Daiktų kortelės“
„Aš ir mano Emociukai“
„Lėlių apyrankių ir pirštukinių lėlyčių
teatras“
1. Žaidimas „Parduotuvėje“
2. Žaidimas „Drabužėliai“
„Metų laikai“

Šiaulių lopšelis–darželis „Berželis“
Šiaulių r. Kužių lopšelis–darželis
„Vyturėlis“
Šiaulių lopšelis–darželis „Rugiagėlė“
Šiaulių lopšelis–darželis „Rugiagėlė“
Šiaulių lopšelis–darželis „Rugiagėlė“
Šiaulių miesto sanatorinis lopšelis –
darželis „Pušelė“
Šilutės raj. švietimo pagalbos tarnyba
Šilutės lopšelis–darželis „Ąžuoliukas“
Tytuvėnų gimnazija

„Žodžių traukinukas“
„Sukurk pasakojimą“

Utenos vaikų lopšelis–darželis „Šaltinėlis“
Viešoji įstaiga Mažeikių nevalstybinis
Valdorfo darželis „Namučiai po smilga“
Viekšnių lopšelis–darželis „Liepaitė“
Vilniaus lopšelis–darželis „Geniukų kalvė“

„Drabužiai“
„Mokausi tarti L ir R garsus“

„Kur tinka?“
„Metų laikai“
„Daržovių lysvė“
„Sudėk į krepšelį“
„Žmogaus kūno dalys ir apranga“
Lėlių komplektas „Raudonkepuraitė“
„Kišenėlės“

„Pamąstyk ir atsakyk“
„Mes meistreliai“
„Kalėdų senelis ir vasara“
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PARODOS ORGANIZATORIAI
Valerija Segalovičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė;
Grasilda Celiešienė, Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas;
Germa Astrauskienė, Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ logopedė ekspertė;
Jadvyga Jokubauskienė, Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ logopedė metodininkė.
Katalogą parengė Germa Astrauskienė, Kauno lopšelio – darželio „Šnekutis“ logopedė ekspertė

2019 m.

