
MAŢEIKIŲ LOPŠELIS-DARŢELIS ,,BITUTĖ“ GEROSIOS PATIRTIES BANKO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas,                                                    

sukūrimo metai  

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant formą 

kaip parengta   

Autorius/ 

autoriai                                 

(pedagogo 

vardas, 

pavardė) 

Dalykas – tikslinė 

grupė  

Ugdymo įstaiga 

1.  „Daugiafunkcinė lenta“ 

2018 

Priemonė tinkama įvairiose veiklose ir įvairiems 

įgūdţiams ugdyti (smulkiąjai motorikai lavinti, 

skaičiavimo gebėjimams ugdyti, geometrinėms 

figūroms paţinti, orentavimuisi ervėje paţinimui 

bei įtvirtinimui, daiktų lyginimui ir t.t. 

Vaida 

Trakšelė 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis 

ugdymas 

L/d „Bitutė“ 

2.  „Mokomės skaičiuoti“ 

2019 

 Mokymo priemonė padės vaikams geriau paţinti 

skaičius, įsiminti eiliškumą, suvokti jų sandarą. 

Gali atlikti įvairius matematinius veiksmus: 

palyginti (daugiau, maţiau ar lygu), sudėti, 

atimti.  Ţaidţiant  lavės vaikų mąstymas, dėmesys,  

smulkioji motorika, plėsis vaikų akiratis. 

Vaida 

Trakšelė 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis 

ugdymas 

L/d „Bitutė“ 

3.  Knyga „Ţaidimai ir pasakos“, 

2013m. 

Knygoje pateikiami ţaidimai elementarių 

matematinių vaizdinių formavimui, socialinės, 

paţintinės kompetencijos ugdymui, smulkiosios 

motorikos lavinimui, priemonės individualiai 

veiklai, matematinės pasakos bei pasakos vaikų 

Zuzana 

Strakšienė 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis ir 

specialusis 

ugdymas 

L/d „Bitutė“ 



uţsispyrimui įveikti. 

https://duomenys.ugdome.lt/?/veikla/virtp/s=1/k=41 

4.  „Suskaičiuok“, 2016m. Priemonė skirta skaičiavimo, skaitmenų, 

orientacijos lape  įtvirtinimui. Priemonę sudaro 20 

numeruotų kortelių su tam tikru kiekiu taškų ir  

lapai su lentelėmis individualiam darbui. 

Zuzana 

Strakšienė 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis ir 

specialusis 

ugdymas 

L/d „Bitutė“ 

5.  „Įrašyk trūkstamą raidę“, 

2016m. 

Priemonę sudaro 20 kortelių su dviskiemeniais 

ţodţiais, du lapai su lentelėmis individualiam 

darbui. Pasinaudojus kortele reikia įrašyti trūkstamą 

raidę. 

Zuzana 

Strakšienė 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis ir 

specialusis 

ugdymas 

L/d „Bitutė“ 

6.  „Skaityk ir surask“, 2017m. Spalvotose kortelėse  dviskiemeniai ir triskiemeniai 

ţodţiai. Vaikas skaitydamas sujungia skiemenis 

perskaito ir suranda kortelę su tokiu pat ţodţiu. Po 

to stengiasi atrasti  tinkamą kortelę su tuo ţodţiu 

pasislėpusiu tarp kitų raidţių. Gali flomasteriu 

apibraukti  reikiamo ţodţio raides.   

Zuzana 

Strakšienė 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis 

ugdymas. 

L/d „Bitutė“ 

7.  „Gyvūnų takelis“, 2017m.  Priemonė skirta mokyti naudotis sutartiniais 

ţenklas, pavyzdinėmis-kontrolinėmis kortelėmis. 

Uţduotis : pagal pavyzdinę kortelę priskirti 

kiekvienam gyvūnui ţenklą ir, tuo remiantis , 

uţdengti  tuščius langelius. Naudodamiesi 

pavyzdine kortele vaikai gali pasitikrinti patys arba 

patikrinti gali draugai. Priemonę sudaro 10 kortelių 

Zuzana 

Strakšienė 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis 

ugdymas. 

L/d „Bitutė“ 

https://duomenys.ugdome.lt/?/veikla/virtp/s=1/k=41


rinkinių po 5 rūšis gyvūnų.10 kortelių su 10 

langelių. Viršutinė dalis tuščia, apatinėje sutartiniai 

ţenklai, kiekvienoje kortelėje išdėstyti vis kitokia 

tvarka.2 kortelės pavyzdinės, kurios nurodo koks 

ţenklas priskirtas kiekvienam gyvūnui. 

8.  „Sudėk ţodį“ , 2017m. Priemonė skirta ţodţio analizei ir pirmo garso 

ţodyje išskyrimui. Priemonę sudaro kortelės su 

paveikslėliais ir segtukai.  

Zuzana 

Strakšienė 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis ir 

specialusis 

ugdymas. 

L/d „Bitutė“ 

9.  Priemonė maţųjų raidţių 

mokymui, 2017m. 

Priemonę sudaro kortelės su paveikslėliais ir 

segtukai. Segtukais paţymime paveikslėlius , kurie 

atitinka nurodytą raidę. 

Zuzana 

Strakšienė 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis ir 

specialusis 

ugdymas. 

L/d „Bitutė“ 

10.  „Pelytės ir kačiukai“,2018m. Priemonė skirta sudėties ir atimties veiksmams iki  

20 įtvirtinti.  Priemonę sudaro didelės kortelės 

paţymėtos skaitmeniu ir maţos kortelės , kuriose 

nurodyti matematiniai veiksmai. 

Zuzana 

Strakšienė 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis 

ugdymas. 

L/d „Bitutė“ 

11.  „Suskaičiuok, nulipdyk, 

uţrašyk“, 2018m. 

Priemonė skirta skaičiavimui ir skaitmenų 

įtvirtinimui iki 10, smulkiosios motorikos 

lavinimui. 

Zuzana 

Strakšienė 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis ir 

specialusis 

ugdymas. 

L/d „Bitutė“ 

12.  „Drugeliai“, 2018m. Priemonė skirta sudėties ir atimties veiksmams iki   

10 įtvirtinti.  Priemonę sudaro kortelės - ţiedeliai 

Zuzana 

Strakšienė 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis ir 

L/d „Bitutė“ 



paţymėtos skaitmeniu ir maţos kortelės – drugeliai, 

kuriose nurodyti matematiniai veiksmai. 

specialusis 

ugdymas. 

13.  „Pirštinės“, 2018m. Priemonė skirta sudėties veiksmams iki   10 bei 

kairės ir dešinės pusė įtvirtinimui. Priemonę sudaro 

poros pirštinių, kurių kairės ir dešinės pirštinių 

reikšmės vienodos. 

Zuzana 

Strakšienė 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis ir 

specialusis 

ugdymas. 

L/d „Bitutė“ 

14.  „Pakartok“, 2018m. Priemonė skirta erdviniam suvokimui lavinti bei 

meniniams gebėjimams tobulinti. Priemonę sudaro 

kortelių ir lentelių rinkiniai su ornamentais ir 

simboliais. 

Zuzana 

Strakšienė 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis ir 

specialusis 

ugdymas. 

L/d „Bitutė“ 

15.  „Kaimynai“, 2018m. Priemonė skirta skaičių „kaimynų“ mokymui. 

Priemonę sudaro lentelės su skaitmenų eile, kurioje 

keletas skaitmenų nepaţymėta. Būtina nustatyti ir 

įrašyti trūkstamą skaičių. 

Zuzana 

Strakšienė 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis ir 

specialusis 

ugdymas. 

L/d „Bitutė“ 

16.  „Kur tai tinka?“, 2018m. Priemonė skirta paţintinės kompetencijos 

lavinimui. Priemonę sudaro lentelės ţyminčios tam 

tikrą vietą , ir kortelės, kuriose vaizduojami daiktai, 

augalai ar gyvūnai tinkantys tai vietai.  

Zuzana 

Strakšienė 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis ir 

specialusis 

ugdymas. 

L/d „Bitutė“ 

17.  „Sudoku“,2018m. Priemonė skirta mąstymui lavinti. Priemonę sudaro 

lentelės ir kortelės. Korteles reikia sudėti į lentelę 

taip, kad eilutėje paveikslėlis nesikartotų. 

 

 

Zuzana 

Strakšienė 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis ir 

specialusis 

ugdymas. 

L/d „Bitutė“ 



18.  „Pilys“, 2018m. Atminties lavinimo ţaidimas paţintinės ir 

komunikacinės kompetencijos lavinimui. Priemonę 

sudaro spalvotos ir nespalvotos kortelės su Lietuvos  

pilių vaizdais ir pavadinimais . 

Zuzana 

Strakšienė 

Priešmokyklinis  

ugdymas. 

L/d „Bitutė“ 

19.  „Dvibalsiai“, 2019m. Ţaidimą  sudaro 12 lentelių ir 96 kortelės. Vienu 

metu gali ţaisti 1 - 6 vaikai.  

Ţaisdami vaikai ugdysis girdimąjį ir regimąjį 

suvokimą. Taip pat šis ţaidimas skatins vaikų 

bandymus skaityti ţodţius, atlikti jų garsinę 

analizę, įtvirtins skaitymo ir rašymo kryptį. Vaikai 

turtins ţodyną, mokysis taisyklingai tarti ţodţius, 

išgirsti tariamus dvigarsius, nustatyti jų vietą 

ţodyje. 

Zuzana 

Strakšienė 

Priešmokyklinio 

ir jaunesniojo 

mokyklinio 

amţiaus vaikams. 

L/d „Bitutė“ 

20.  Edukacinė knygelė 

„BITUTĖS kelionė į  

sveikatos šalį“ (2015 m.) 

17 puslapių spalvinga  uţduočių knygelė su 

sukurtais tematiniais  ketureiliais.  

Vilija 

Štakonienė 

Priešmokyklinio 

amţiaus vaikams 

paţinimo, kalbos 

ir komunikacijos, 

sveikatos  

kompetencijoms 

ugdyti. 

L/d „Bitutė“ 

21.  Elektroninė-edukacinė 

medţiaga  

„Gyvosios gamtos paţinimas 

58 skaidrių nuotraukų aplankas-medţiaga 

(uţfiksuota l-d „Bitutė“ ugdytinių tėvelių ir 

pedagogų) , skirta ţiemojančių paukščių ir gyvūnų 

Vilija 

Štakonienė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amţiaus vaikams 

L/d „Bitutė“ 



pro darţelio langą“ 

(2016 m.) 

 

paţinimui bei gamtos vaizdų paţinimui ir 

įtvirtinimui. 

paţinimo, kalbos, 

ir komunikacijos 

kompetencijoms 

ugdyti. 

22.  Edukacinė knygelė 

„Viena diena BITUČIŲ 

šeimoje“ (2016m.) 

22 puslapių spalvinga uţduočių knygutė, iliustruota 

l-d „Bitutė“ ugdytinių meninių darbų nuotraukomis. 

Vilija 

Štakonienė 

Priešmokyklinio 

amţiaus vaikams 

paţinimo, kalbos 

ir komunikacijos 

kompetencijoms 

ugdyti. 

L/d „Bitutė“ 

23.  Edukacinė priemonė 

 „Paţink darţelio aplinką“ 

(2017 m.) 

Laminuotų 70  nuotraukų rinkinys iš l-d „Bitutė“ 

aplinkos. Segtukų rinkinys – paţymėti sėkmės 

rezultatą. Priemonė tinka 20 vaikų grupės veiklai 

lauke įvairiais metų laikais. 

Vilija 

Štakonienė 

Priešmokyklinio 

amţiaus vaikams 

paţinimo, kalbos 

ir komunikacijos, 

sveikatos ir 

fizinio 

kompetencijoms 

ugdyti. 

L/d „Bitutė“ 

24.  Edukacinė ir relaksacinė 

priemonė 

„Jūros akmenukų rinkiniai“ 

su priedais: 15 foto kortelės – 

su uţduotimis, 4 kortelės su 

Rinkinyje yra įvairių dydţių, formų akmenukai 

(surinkti prie Baltijos jūros). Dalis akmenukų yra 

suţymėti linijomis, simboliais, skaitmenimis ir 

raidėmis. 

Vilija 

Štakonienė 

Vyresnio 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amţiaus vaikams 

paţinimo, kalbos, 

L/d „Bitutė“ 



raidėmis. 

(2017 m.) 

komunikacijos ir  

meno 

kompetencijoms 

ugdyti. 

Smulkiosios 

motorikos 

lavinimui. 

25.  Edukacinė priemonė 

„Spalvotų kamštelių 

rinkiniai“ 

„Poriniai kamšteliai“ 

 (2018 m.) 

14 spalvų kamštelių rinkiniai (po 15 vnt.),4  

vienspalviai takeliai. 

60 porų rinkinys plastikinių kamštelių (su įvairiais 

uţrašais, simboliais). 

 

Vilija 

Štakonienė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amţ. vaikams 

paţinimo, kalbos, 

meno 

kompetencijoms 

ugdyti. 

Smulkiosios 

motorikos 

lavinimui. 

L/d „Bitutė“ 

26.  Vaizdinė – edukacinė 

priemonės 

„ŠEIMA. GIMINĖ“ 

(2018 m.) 

9 laminuoti piešti lapai su veidų atvaizdais pagal 

ţmogaus amţių ir 25 ţodţių kortelės (giminystės 

ryšio pavadinimai) 

Birutė 

Jastrumskienė 

Priešmokyklinio 

amţiaus vaikams 

paţinimo, kalbos 

ir komunikavimo, 

socialinei bei 

meninei 

L/d „Bitutė“ 



kompetencijoms 

ugdyti. 

27.  Pirštininės lėlės 

(2018 m.) 

Megztos pirštininės lėlės: kiškis, pelėda, eţys, 

meška, vilkas, katinas, arklys, drakoniukas, skirtos 

vaidybai, inscenizacijai ir įvairiai kūrybinei veiklai.  

Asta 

Teišerskytė 

Ikimokyklinis, 

priešmokyklinis 

ugdymas. 

L/d „Bitutė“ 

28.  2018 metai -  „Linksmasis 

krepšelis“ 

 

Daugelis šių priemonių tinka vaikams nuo 2-6 metų 

amţiaus, taip pat vaikams turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

UGDYMO PRIEMONĖ „ VAISIŲ MEDELIS“ 

 

Vaikams padeda skirti spalvas, medţių rūšis, metų laikų 

poţymius, lavina smulkiąją motoriką.  

UGDYMO PRIEMONĖ „BORUŢĖLĖ“ 

  L/d „Bitutė“ 



 

Priemonė skirta skaičių paţinimui, ţodyno 

plėtimui, turtinimui. Ties kiekvienu skaičiumi 

vaikas padeda paveikslėli su atitinkamu kiekiu 

daiktų pvz. , ties skaičiumi du paveikslėlis kuriame 

du batukai, galima kartu su vaiku pasakyti 

eilėraštuką „mano batai buvo du“ ir t.t. 

UGDYMO PRIEMONĖ „MEŠKUČIO 

BALIONĖLIAI“ 

 

Skirtas spalvų paţinimui, smulkiosios motorikos 

lavinimui. Tinka 2-4 metų amţiaus vaikams 

 

 

 

 



UGDYMO PRIEMONĖ „GRANDINĖLĖ“ 

 

Iš juostelių, vaikas sega grandinėlę, sukabindamas 

vieną su kita. 

Smulkiosios motorikos lavinimui, spalvų sekai 

nustatyti pvz., vaikui parodome paveikslėlį kuriame 

pavaizduota vaivorykštė, tai jis turi juosteles 

sudėlioti atitinkama tvarka. 

UGDYMO PRIEMONĖ „SPALVOTI 

KVADRATAI“ 

 

Priemonė skirta spalvų paţinimui. Tinka 2-4 metų 

amţiaus vaikams. 

UGDYMO PRIEMONĖ „SURASK MAN 

SKAIČIŲ“ 



 

Iš kairės į dešinę vaikas „veţa“ daiktą, ir ties juo 

prisega tinkamą  skaičių, įvardina pvz., viena 

širdelė, galima padainuoti dainelę apie širdelę ir 

pan. arba keturi arkliukai ir prisega skaičių keturi, 

pliaukšėdamas lieţuviu, vaikas rodo kaip arkliukas 

bėga (artikuliacinio aparato lavinimas). 

Skaičiaus 5 sandaros paţinimui, ţodyno turtinimui, 

gramatinių gebėjimų tobulinimui. 

UGDYMO PRIEMONĖ „SRAIGĖ“ 

 

Smulkiosios motorikos lavinimui. Apvesti sagutę 

aplink sraigės namelį. 

UGDYMO PRIEMONĖ „PIRAMIDĖ“ 

Maţiems pirštukams ţaisminga veikla. Sudėlioti 

piramidę nuo didţiausio iki maţiausio. Tinka 2-4 



metų vaikams. 

 

UGDYMO PRIEMONĖ „ABĖCĖLĖ“ 

  

Skirta raidţių paţinimui, ţodţių dėliojimui, ţodyno 

plėtimui, skaitymo įgūdţiams pvz. paveikslėlis 

tapatinamas su ţodeliu ir jo įvardinimas. Tinka 5-6 

metų amţiaus vaikams. 

 


