
MAŽEIKIŲ LOPŠELIO- DARŽELIO ,,BURATINAS" 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.  ,,Suskaičiuok“ 

2018 m. 

Priemonė skirta sudėties ir atimties 

iki 10 ribose įtvirtinimui. Priemonę 

sudaro 2 užduočių kortelės, 

užduotys pateiktos abiejose kortelių 

pusėse. Mediniai kubeliai, ant kurių 

pažymėti matematinių veiksmų 

atsakymai. 

Lina 

Činčiukienė 

6-7 m. amžiaus 

vaikams 

L/d  ,,Buratinas“ 

2.  ,,Skaičių slėpynės" 

2017 m. 

Ant Kinder siurprizo plastmasinių 

indelių užklijuoti skaičiai nuo 1 iki 

6 Vaikai meta kauliuką ir skaičiuoja 

taškelius. Suskaičiavę pasiima indelį 

ir į jį prideda pupelių. Laimi tas, 

kuris surenka. 

Birutė Vilkienė 3-4 m. amžiaus 

vaikams 

L/d  ,,Buratinas“ 

3.  ,,Geometrinės figūros ir skaičiai„„ 

2017 m. 

Priemonė skirta mąstymui, 

atminčiai ir pastabumui lavinti. Jos 

pagalba vaikai įsimins geometrinės 

figūros pavadinimą, formą, atpažins 

Daiva 

Mačiulienė 

4-5 m. amžiaus 

vaikams 

L/d  ,,Buratinas“ 



skaičius, bei išmoks sustoti paeiliui 

( priklijuota ant grindų). 

4.  „Imitacinės mankštos ir masažai 

vaikų fizinio aktyvumo skatinimui“ 

2018 m. 

Segtuvas skirtas auklėtojoms. 

Surinktos įvairios eiliuotos 

mankštos, masažai vaikų ryto ar 

imitacinėms mankštoms, linksmoms 

pertraukėlėms tarp veiklų. 

Ina Ieva 

Barkuvienė 

pedagogams L/d  ,,Buratinas“ 

5.  „Smiginis kitaip“ 

2018 m. 

Priemonė skirta lavina smulkiąją 

motoriką taisyklingai paimant 

skraidyklę, tobulina metimo 

įgūdžius, įvardija spalvas, stengiasi 

pastebėti į kurį taikinyje esantį 

skaičių ar spalvą pataiko. Vyresnieji 

vaikai rungtyniauja, kuris 

daugiausia taškų surinks, 

suskaičiuoja ir iki 20, mėtymo 

atstumą palaipsniui didina ir stebi, 

kuris bus taiklesnis iš pasirinkto 

atstumo. 

Ina Ieva 

Barkuvienė 

4-6 m. amžiaus 

vaikams 

L/d  ,,Buratinas“ 

6.  „Surask spalviukams namelius“- 

2018 m. 

Priemonė skirta spalvų skyrimui, jų 

pavadinimų įtvirtinimui bei 

smulkiajai motorikai lavinti. 

Priemonę sudaro 13 skirtingų spalvų 

Laura 

Skiparienė 

4-6 m. amžiaus 

vaikams 

L/d  ,,Buratinas“ 



namelių bei 13 tokios pat spalvos 

žmogeliukų kortelės. Nameliai ir 

žmogeliukai priklijuojami 

kontaktinių juostų lipdukais.  

7.  ,,Geometrinės figūros“ 

2018m. 

Vaizdinė priemonė skirta 

geometrinėm figūrom ir emocijom 

pažinti. 

Priemonę sudaro 5 spalvotos figūros 

su įvairiomis emocijomis. 

Lina 

Činčiukienė 

5-6 m. amžiaus 

vaikams 

L/d  ,,Buratinas“ 

8. 

 

 

„Spalvotos gėlės“ 

2017 m. 

 

 

Priemonė skirta spalvų pažinimui ir 

jų įtvirtinimui.  Apskritimas 

suskirstytas į spalvas ir kiekvienai 

spalvai atitinkama gėlytė-segtukas. 

Danguolė 

Vasiliauskienė 

4-6 m. amžiaus 

vaikams 

 

L/d  ,,Buratinas“ 

9.  

„Nuotaikometras“ 

2018 m. 

Priemonė skirta ugdytiniams 

atpažinti savo nuotaiką. Užsitikrinti 

vaiko emocinę būseną. 

Nijolė Sirutienė 4-6 m. amžiaus 

vaikams 

L/d  ,,Buratinas“ 

10. „Emocijų termometras“ 

2018 m. 

 

Medinis „termometras“  su nuotaikų 

skale, vaizduojančia vaikų emocijas. 

Padeda „įsiaudrinusiam“ 

nusiraminti, suteikia galimybę 

kontroliuoti savo elgesį. 

Sandra 

Grigaliūnienė 

3-4 m.  

amžiaus vaikams 

L/d  ,,Buratinas“ 

11. ”Dėlionė “ 

2017 m. 

17-ka dvipusių  paveikslėlių iš 

dviejų dalių . Skirti dėmesiui lavinti, 

Vilija 

Pocevičienė 

1,5-3 m. 

amžiaus vaikams 

L/d  ,,Buratinas“ 



kalbos įgūdžiams tobulinti, 

spalvoms įtvirtinti. 

12. ,,Spalvotas žaidimas" 

2018m. 

Priemonė skirta spalvų pažinimui.  

Sudaro 3 spalvoti dėžių  padėklai su 

skylėmis ir spalvoti kamuoliukai. 

Jūratė 

Dačkauskienė 

3-4 m.  

amžiaus vaikams 

L/d  ,,Buratinas“ 

13. ,,Pykčio kilimėlis" 

2018 m. 

Priemonė skirta emocinei iškrovai. 

Išjausti pykti, iškrauti neigiamą 

įtampą. 

Sandra 

Grigaliūnienė 

3-4 m. 

amžiaus vaikams 

L/d  ,,Buratinas“ 

14. ,,Paštas" 

2019 m. 

Medžiaginė lentyna su skyreliais, 

kuriuose talpinami laiškai-

individualios užduotys. 

Irena Veselienė 5-6 m.  

amžiaus vaikams 

L/d  ,,Buratinas“ 

15. ,,Pykčio pagalvė" Pagalvė su neigiama nuotaika skirta 

vaikui išjausti, iškrauti neigiamą 

emociją, įtampą. 

Laura 

Skiparienė 

3-6 m.  

amžiaus vaikams 

L/d  ,,Buratinas“ 

 


