
 
Rekomendacijų   Šiaulių rajono mokytojų metodinių priemonių 

pateikimui 

4 priedas 

 

METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ 

 

Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 

Tema  „Skaičių kaimynai“ 

 

Anotacija  

(iki 300 ženklų) 

Priemonė parengta kompiuterinėse laikmenose, kuriose panaudoti paveikslėliai iš 

internetinės erdvės. Priemonė skirta 5 metų vaikus mokyti pažinti skaitmenis 10-

ties ribose, suvokti skaičių iki 10-ties seką. Stebėdami demonstruojamą laikmeną 

vaikai turi įvardinti, kokį skaičių mato ir kokio gretimo skaičiaus (-ių) trūksta, koks 

turėtų būti. Gali vaikai atsakymus pateikti naudodami skaičių korteles (turimas 

grupėje ar savo pasigamintas). Priemonė tinkama naudoti ir nuotoliniam ugdymui 

(internetinė nuoroda: https://drive.google.com/file/d/1y9TjxES5yXYcm-

z3PnTH7aoBLtRtE2pw/view?usp=sharing). 

 

Žanras 

 

Skaitmeninė matematinė priemonė 

 

Autorius  

 

Irmina Burneckienė 

 

Pareigos 

 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą 

 

Išsilavinimas 

 

Aukštasis universitetinis 

 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Vyresnioji 

 

Miestas 

 

Gruzdžiai 

 

Institucija 

 

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis 

 

Telefonas 

 

8 68082975 

 

Elektroninis paštas 

 

irmina.burneckiene@gruzdziudarzelis.lt 

 

Parengimo data 

 

2022 m.  

 

Darbas saugomas 

 

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis  

https://drive.google.com/file/d/1y9TjxES5yXYcm-z3PnTH7aoBLtRtE2pw/view?usp=sharing
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Rekomendacijų   Šiaulių rajono mokytojų metodinių priemonių 

pateikimui 

4 priedas 

 

METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ 

 

Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 

Tema  „Išridenu taškus ir atlieku pratimą“ 

 

Anotacija  

(iki 300 ženklų) 

Priemonė – didelis medžiaginis kubas su taškais ant sienelių iki šešių,  atspausdinti 

ir įlaminuoti šešetas skirtingų pratimų pavyzdžių su šalia pažymėtais taškais. 

Priemone gali naudotis įvairaus amžiaus vaikai. Priemonė skatina vaikus judėti, 

savarankiškai organizuoti sportinę veiklą bei lavina skaičiavimo gebėjimus. Gali 

žaisti visa grupė vienu metu. Vienas žaidėjų išridena taškus ir pagal juos parengtą 

pavyzdį-paveikslėlį visi atlieka pratimą. Sekantį kartą ridena taškų skaičių kitas. 

Pratimo kartojimą gali atlikti pagal tą patį taškų skaičių. 

 

Žanras 

 

Aktyvaus laisvalaikio priemonė 

 

Autorius  

 

Irmina Burneckienė 

 

Pareigos 

 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą 

 

Išsilavinimas 

 

Aukštasis universitetinis 

 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Vyresnioji 

 

Miestas 

 

Gruzdžiai 

 

Institucija 

 

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis 

 

Telefonas 

 

8 68082975 

 

Elektroninis paštas 

 

irmina.burneckiene@gruzdziudarzelis.lt 

 

Parengimo data 

 

2022 m.  

 

Darbas saugomas 

 

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis  

 



 

Rekomendacijų   Šiaulių rajono mokytojų metodinių priemonių 

pateikimui 

4 priedas 

 

METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ 

 

Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 

Tema  „Dešimtys ir vienetai“ 

 

Anotacija  

(iki 300 ženklų) 

Priemonę sudaro atspausdintos skaitmenų (dešimties ir vienetų) kombinacijos ir 

taip paruoštos įlaminuoto spalvoto popieriaus kortelės. Papildomai panaudojami 

įvairūs turimi konstruktoriai, gamtinė medžiaga ar kitos priemonės. Priemonė skirta 

priešmokyklinio amžiaus vaikams, lavinti matematinius-sudėties pradmenis. 

suvokti skaičių iki 20-ies sandarą. Vaikas stebi atsitiktinai pasirinktos kortelės 

skaitmenis ir turi teisingai sudėlioti-sukonstruoti vieną dešimtį ir nurodytą vienetų 

skaičių. Sukurti statinį ar dėlioti detales gali ant pačios kortelės. 

 

Žanras 

 

Matematinė priemonė 

 

Autorius  

 

Irmina Burneckienė 

 

Pareigos 

 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą 

 

Išsilavinimas 

 

Aukštasis universitetinis 

 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Vyresnioji 

 

Miestas 

 

Gruzdžiai 

 

Institucija 

 

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis 

 

Telefonas 

 

8 68082975 

 

Elektroninis paštas 

 

irmina.burneckiene@gruzdziudarzelis.lt 

 

Parengimo data 

 

2022 m.  

 

Darbas saugomas 

 

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis  

 
 



Rekomendacijų   Šiaulių rajono mokytojų metodinių priemonių 

pateikimui 

4 priedas 

 

METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ 

 

Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 

Tema  „Įsivertinimo pelėdos“ 

 

Anotacija  

(iki 300 ženklų) 

Priemonės dalys: medžio pagrindas-lenta su rankenėlėmis pakabinimui, iš 

įlaminuotos medžiagos iškirptos pelėdos (pagal grupės pavadinimą ,,Pelėdžiukai”), 

paruoštos pakabinimui. Priemonė skirta 6 metų vaikams  savęs įsivertinimui, 

kritiško mąstymo bei skaitymo pradmenų ugdymui. Po ugdomosios veiklos 

kiekvienas ugdytinis savo pelėdą, pažymėtą vardu, kabina ant pasirinktos pakabėlės 

su vienu iš užrašų: man pavyko, labai gerai, reikėjo pagalbos, buvo sunku. Savo 

pasirinktus įsivertinimus vaikai komentuoja. 

 

Žanras 
Įsivertinimo priemonė 

 

Autorius  

 

Irmina Burneckienė 

 

Pareigos 

 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą 

 

Išsilavinimas 

 

Aukštasis universitetinis 

 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Vyresnioji 

 

Miestas 

 

Gruzdžiai 

 

Institucija 

 

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis 

 

Telefonas 

 

8 68082975 

 

Elektroninis paštas 

 

irmina.burneckiene@gruzdziudarzelis.lt 

 

Parengimo data 

 

2022 m.  

 

Darbas saugomas 

 

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis  

 
 



Rekomendacijų   Šiaulių rajono mokytojų metodinių priemonių 

pateikimui 

4 priedas 

 

METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ 

 

Dalykas, sritis Ikimokyklinis ugdymas 

Tema  „Raidžių tarakonai“ 

 

Anotacija  

(iki 300 ženklų) 

Iš popieriaus iškirptos tarakonų formos, ant jų nupieštos raidės, kad būtų po dvi 

vienodas ir du musių mušekliai. Papildomai gali būti naudojamos raidžių kortelės, 

kad vaizdžiai nurodyti ieškomų raidžių. Priemonė skirta 4-5 metų vaikams, mokyti 

raidžių pažinimo, ugdyti pastabumą, suteikti judėjimo džiaugsmo. Vaikai su 

mušekliais rankose skuba prie išdėliotų tarakonų ir turi surasti bei ,,numušti” 

tarakonus su raide, kokia paskelbta ar parodyta. Galima žaisti komandomis. Galima 

įsigyti daugiau priemonių ir vienu metu gali žaisti daugiau vaikų. 

 

Žanras 
Rašytinės kalbos srities priemonė 

 

Autorius  

 

Irmina Burneckienė 

 

Pareigos 

 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą 

 

Išsilavinimas 

 

Aukštasis universitetinis 

 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Vyresnioji 

 

Miestas 

 

Gruzdžiai 

 

Institucija 

 

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis 

 

Telefonas 

 

8 68082975 

 

Elektroninis paštas 

 

irmina.burneckiene@gruzdziudarzelis.lt 

 

Parengimo data 

 

2022 m.  

 

Darbas saugomas 

 

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis  

 


