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Ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui skirtos priemonės 
 
 

 

 
 

Mokyklos pilnas 
pavadinimas 

Dalykas 

Mokymo priemonės 

pavadinimas, kurias 

naudoja pamokoje 

Priemonės tikslas 
Mokytojas, sukūręs mokymo 
priemonę, ir jo kontaktai 

Pastabos (tai priemonė 

virtualioje aplinkoje, ar 

paprastoje laikmenoje?) 

1 2 3 4 5 6 

 Leipalingio 

pagrindinės mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo 
skyrius ,,Liepaitė“ 

Ikimokyklinis 

ugdymas 

Audio įrašai 

Tema: 

1.Lietuvos klimato garsai  

Klausytis ir aiškintis vėjo 

sukeliamus padarinius: lietus, 

perkūnija, audra, vandens 
čiurlenimas, jūros bangų 

šniokštimas 

Reda Kvedaravičienė 

el.paštas: 

reda9@gmail.com  
  

 

Audio diskas 

Leipalingio pagrindinės 

mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo 
skyrius ,,Liepaitė“ 

Ikimokyklinis 

ugdymas 

Audio įrašai 

Tema:  

1.Paukščių balsai 
 

Ugdyti meilę paukščiams, 

domėtis jų išskirtinumu, 

mokytis atskirti paukščius 
pagal jų balsus 

Alma Vaitkevičienė, 

el.paštas: 

almavaitkeviciene1@gmail.com  
 

Audio diskas 

Leipalingio pagrindinės 

mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo 
skyrius ,,Liepaitė“ 

Ikimokyklinis 

ugdymas 

Audio įrašai 

Tema:  

1.Naminiai gyvūnai ir jų 
garsai   

Susipažinti su naminiais 

gyvūnais, išgirsti ir 

pamėgdžioti jų balsus 

Ona Savolskienė 

el. paštas: 

onute.savolskiene@gmail.com  
 

Audio diskas 

Leipalingio pagrindinės 

mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo 
skyrius ,,Liepaitė“ 

Ikimokyklinis 

ugdymas 

PowerPoint programa 

Lietuvių liaudies tradicinės 

šventės ,,Kaziuko mugė“ 
papročiai ir amatai. 

Atskleisti ir išsiaiškinti kuo 

daugiau amatų ir įvairių 

meistrystės būdų 

Reda Kvedaravičienė, 

el.paštas:  

redak9@gmail.com 
 

Paprastoje laikmenoje 

Leipalingio pagrindinės 

mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo 
skyrius ,,Liepaitė“ 

Ikimokyklinis 

ugdymas 

Microsoft Word programa 

 Tema:  

1.Keturių metų laikų 
medis. 

Pajausti metų kaitos laikų 

tėkmę, ritmą gamtoje, 

žmogaus ir gamtos bendrumą, 
patiriant pažinimo džiaugsmą 

Jolanta Janavičienė 

el.paštas: 

jolantajanaviciene1@gmail.com  

 

Paprastoje laikmenoje 
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Leipalingio pagrindinės 

mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo 
skyrius ,,Liepaitė“ 

Priešmokyklinis 

ir ikimokyklinis 

ugdymas 

Microsoft Word programa 

Temos: 

1.,,Močiutės kiemas“ (su 
aprašu). 

Skatinti vaiko domėjimąsi 

kaimo gyvenimu, gamta, 

naminiais gyvūnais 

Roma Masionienė 

el.paštas: 

r.masioniene@gmail.com  

Paprastoje laikmenoje 

Leipalingio pagrindinės 

mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo 
skyrius ,,Liepaitė“ 

Priešmokyklinis 

ir ikimokyklinis 

ugdymas 

2.,,Skaičių kirmėlytė“. 

 

Sužadinti vaiko smalsumą, 

kad patirtų, jog skaičiavimas - 

tai būdas pažinti pasaulį, 
aiškintis, kad galima 

skaičiuoti ir atskaičiuoti 

Roma Masionienė 

el.paštas: 

r.masioniene@gmail.com 

 

Paprastoje laikmenoje 

Leipalingio pagrindinės 

mokyklos 
ikimokyklinio ugdymo 

skyrius ,,Liepaitė“ 

Priešmokyklinis 

ir ikimokyklinis 
ugdymas 

3.,,Raidelių knyga“. 

 

Aiškintis raidžių simbolius, 

bandyti rasti raidžių ženklų 
įvairioje aplinkoje, piešti 

raidžių simbolius 

Roma Masionienė 

el.paštas: 
r.masioniene@gmail.com 

 

Paprastoje laikmenoje 

Leipalingio pagrindinės 

mokyklos 
ikimokyklinio ugdymo 

skyrius ,,Liepaitė“ 

Priešmokyklinis 

ir ikimokyklinis 
ugdymas 

4.,,Grupės medis“. 

 

Atskleisti vaiko gebėjimus 

per kūrybinę veiklą, grožėtis 
savo ir kitų darbais, įvertinti 

savo ir savo draugų kūrybą, 

idėjas ir sumanymus, gerbiant 

kito išraiškos savitumą 

Roma Masionienė 

el.paštas: 
r.masioniene@gmail.com 

Paprastoje laikmenoje 
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