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Eil. 

Nr. 

Pedagogo vardas, pavardė, pareigos Ugdymo įstaigos pavadinimas Metodinės priemonės pavadinimas 

1. Alice Ileana Gitan- director Romania, Bucuresti, Kindergarden 

Ciupercuta 

„Numerical pyramid“ 

2. Alice Ileana Gitan- director Romania, Bucuresti, Kindergarden 

Ciupercuta 

„Tell me what has changed?” 

3. Alice Ileana Gitan- director Romania, Bucuresti, Kindergarden 

Ciupercuta 

 „Home to the snowman“ 

4. Cristina Stoicescu- Teacher Romania, Bucuresti, Kindergarden 

Ciupercuta 

„Roboland“ 

5. Cristina Stoicescu , Teacher Romania, Bucuresti, Kindergarden 

Ciupercuta 

„A Missing World“ 

6. Roma Krisiulevičienė, ikimokyklinio 

ugdymo auklėtoja 

Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“ „Naminių gyvūnų tvartelis“ 

7. Vida Prašmutaitė, logopedė Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“ „Medis“ 

8. Lina Giedraitienė, ikimokyklinio ugdymo 

auklėtoja-metodininkė 

Alytus, lopšelis –darželis ,,Obelėlė“ „Medis” 

9. Gitana Kazakevičienė, priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja 

Anykščių lopšelis − darželis 

,,Eglutė" 

 

„Bokštelis su pagaliukais“ 

10. Renata Jonaitienė logopedė, specialioji 

pedagogė 

Juodupės lopšelis – darželis, 

Juodupės gimnazija 

Mokymo priemonė „Kairė – dešinė. Į kairę – į 

dešinę“ 

11. Rasa Černiauskienė, logopedė 

 

Kauno lopšelis-darželis 

„Drevinukas“ 

 

„Slėpynės“ 

12. Eglė Buraitienė,   logopedė 

 

Kauno lopšelis-darželis 

„Drevinukas“ 

 

„Slėpynės“ 

13. Renata Ginkuvienė, logopedė Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“ „Klounas“ 

14. Rasa Česnavičiūtė, logopedė Kauno lopšelis-darželis „Pušaitė“ „Surask mane“ 

15. Germa Astrauskienė, logopedė  

 

Kauno lopšelis - darželis ,,Šnekutis” Vaikų erdvės suvokimo ir kalbos ugdymas 

kartu su edukacine bitute ,,Bee - bot” 

16. Grasilda Celiešienė, direktorė 

 

Kauno lopšelis - darželis ,,Šnekutis” Vaikų erdvės suvokimo ir kalbos ugdymas 

kartu su edukacine bitute ,,Bee - bot” 

17. Jadvyga Jokubauskienė, logopedė Kauno lopšelis - darželis ,,Šnekutis” Vaikų erdvės suvokimo ir kalbos ugdymas 

kartu su edukacine bitute ,,Bee - bot” 

18. Jurga Legienė, logopedė metodininkė Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ „Daiktai ir jų formos“ 

19. Raimonda Žemaitaitenė, logopedė 

 

Kauno ,,Varpelio“ pradinė mokykla 

 

Magnetiniai paveikslėliai erdvinių sąvokų 

formavimui 



20. Rūta Mirauskienė, 

specialioji pedagogė-logopedė 

Kauno Tado Ivanausko 

progimnazija  

„Pagauk aitvarą“ 

21. Jūratė Buckiūnienė, logopedė Kauno lopšelis - darželis „Bitutė“ Prielinksniai „Ant, Po, Į, Su“ 

22. Inga Antanaitienė, logopedė, 

 

Kauno Panemunės lopšelis-darželis „Raidžių miškas“ 

23. Aldona Vilija Kniukštienė, logopedė Kauno Panemunės lopšelis-darželis „Raidžių miškas“ 

24. Alė Virginija Šoblinskienė Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ ,,Kur aš esu?“ 

25. Aušrinė Giedraitienė, logopedė Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ „Paliesk ir atspėk“ 

26. Lina Bartkevičienė, logopedė Kauno menų darželis „Etiudas“ „Garsų nameliai“ 

27. Laura Dirsė, logopedė Kauno r. Akademijos mokykla-

darželis „Gilė“ 

„Kelionė rodyklių takeliu“ 

28. Lina Paškevičienė, logopedė Kauno r. Giraitės darželis „Langelių paslaptys“ 

29. Jurgita Jankauskienė Spec. pedagogas - 

logopedas 

Kauno raj. Panevėžiuko mokykla - 

DC 

„Obuoliukai“ 

30. Alma Budnikaitė, vyresnioji logopedė Karmėlavos lopšelis – darželis 

,,Žilvitis‘‘ 

,,Papuoškime rankytes žiedais‘‘ 

31. Judita Janušienė, logopedė Karmėlavos lopšelis – darželis 

„Žilvitis“ 

„Išgirstu. Surandu. Įdedu.“ 

32. Hilda Kačerauskienė Klaipėdos miesto lopšelis – darželis 

„Alksniukas“ 

„Rask mane“ 

33. Virginija Kazlauskienė, logopedė – 

metodininkė 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

,,Papartėlis“ 

„Drugelis miške“ 

34. Jolanta Bružauskienė, surdopedagogė Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Pagrandukas“ 

„Mašinos – į garažą!“ 

35. Ingrida Tammi-Leistrumienė Klaipėdos Simono Dacho 

progimnazija 

„Lenta  lietimo pojūčiams lavinti“ 

36. Rasa Vaitkuvienė Klaipėdos Simono Dacho 

progimnazija 

„Lenta  lietimo pojūčiams lavinti“ 

37.  Vitalija Petrauskienė, specialioji 

pedagogė 

 Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Sakalėlis" 

 ,,Lėktuvėlį aš turiu" 

38. Vita Daugintė  logopedė-specialioji 

pedagogė ,  

Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Sakalėlis" 

 ,,Paliesk, pajusk, įvardink" 

39. Rūta Bagočienė logopedė-specialioji 

pedagogė 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Sakalėlis" 

 ,,Paliesk, pajusk, įvardink" 

40. Danutė Venckutė, logopedė metodininkė Kelmės „Aukuro“  pagrindinė 

mokykla 

„Vandens balionėlių kelionė“ 

41. Vilma Baltrušaitytė, mokytojo padėjėja Lentvario Motiejaus Šimelionio 

gimnazija 

 

„Surask praleistą raidę“ 



42. Vilma Baltrušaitytė, mokytojo padėjėja Lentvario Motiejaus Šimelionio 

gimnazija 

„Pasuk ratuką“ 

43. Ilona Velepolskienė, logopedė-specialioji 

pedagogė 

Marijampolės lopšelis-darželis 

,,Šypsenėlė“ 

,,Sudėk ornamentą“ 

44. Audra Plačienė Marijampolės vaikų lopšelis-darželis 

,,Varpelis“ 

„Matau ir girdžiu, užuodžiu, ragauju ir liečiu“ 

45. Audra Plačienė Marijampolės vaikų lopšelis-darželis 

,,Varpelis“ 

„Į kairę – į dešinę (nurodyk kryptį)“ 

46. Vilma Sederevičiūtė, logopedė Marijampolės vaikų lopšelis – 

darželis „Nykštukas“ 

„Simetrijos mokymas“ 

47. Loreta Šličiuvienė, logopedė 

metodininkė 

Mažeikių darželis-mokykla 

„Kregždutė“ 

„Kur aš esu?“ 

48. Inga Gailevičienė, vyresnioji specialioji 

pedagogė 

Mažeikių darželis-mokykla 

„Kregždutė“ 

„Aukštai-žemai“ 

49. Daina Kanapinskienė, logopedė 

metodininkė 

Panevėžio lopšelis-darželis 

„Puriena“ 

„Pasiklydusios pėdutės“ 

50. Jurgita Makarovienė, logopedė 

metodininkė 

Panevėžio lopšelis-darželis 

„Puriena“ 

„Rask tinkamą detalę“ 

51. Jurgita Makarovienė, specialioji 

pedagogė metodininkė 

Panevėžio ,,Šviesos“ specialiojo 

ugdymo centras 

,,Pasuk galvelę“ 

52. Olga Venislovienė, specialioji pedagogė 

metodininkė 

Panevėžio ,,Šviesos“ specialiojo 

ugdymo centras 

,,Dėlionė“ 

53. Loreta Šleikuvienė, vyr. logopedė Panevėžio lopšelis-darželis 

„Kregždutė“ 

„Linksmosios rankytės“ 

54. Jūratė Poddubnienė, mokytoja 

metodininkė 

Panevėžio lopšelis-darželis 

„Kregždutė“ 

„Aprenk mane“ 

55. Dalia Tamošiūnaitė, ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja 

Panevėžio lopšelis-darželis 

,,Kragždutė“ 

,,Nuo taškelio prie taškelio“ 

56. Vaiva Šulcienė, ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja 

Panevėžio lopšelis-darželis 

,,Kregždutė“ 

,,Linksmoji kirmėlytė“ 

57. Justina Kedytė, specialioji pedagogė, 

logopedė 

Panevėžio lopšelis-darželis 

„Kastytis“ 

„ Dešinė ir kairė“ 

58. Inga Kuzminskienė, specialioji pedagogė 

 

Prienų „Revuonos“ pagrindinė 

mokykla 

Daugiafunkcinė metodinė priemonė „Pojūčių 

medis: matyk, liesk, suvok, kalbėk“ 

59. Laimutė Pabarčienė, logopedė 

 

Prienų „Revuonos“ pagrindinė 

mokykla 

Daugiafunkcinė metodinė priemonė „Pojūčių 

medis: matyk, liesk, suvok, kalbėk“ 

60. Auksė Grižaitė, socialinė pedagogė, 

socialinių įgūdžių ugdymo klasės 

mokytoja 

Prienų „Revuonos“ pagrindinė 

mokykla 

Daugiafunkcinė metodinė priemonė „Pojūčių 

medis: matyk, liesk, suvok, kalbėk“ 



61. Jolanta Grigaliūnienė, logopedė Radviliškio m. lopšelis-darželis 

“Kregždutė” 

„Kur aš?” 

62. Rasa Bajorienė, logopedė 

 

Radviliškio m. lopšelis – darželis 

“Kregždutė” 

 

„Pasakyk, kas ir kur yra? “ 

63. Daiva Asačiovienė, 

 Švietimo pagalbos mokiniui specialistė – 

logopedė metodininkė 

Radviliškio lopšelis – darželis 

„Kregždutė“ 

„Išradingas skirtukas“ 

64. Reda Lukoševičienė logopedė, specialioji 

pedagogė metodininkė 

Raseinių r. Betygalos Maironio 

gimnazija 

„Teatras“ 

65. Reda Lukoševičienė logopedė, specialioji 

pedagogė metodininkė 

Raseinių r. Betygalos Maironio 

gimnazija 

„Seku seku pasaką“ 

66. Estera Žiliuvienė Rusnės specialioji mokykla „Arbūzas“ 

67. Estera Žiliuvienė Rusnės specialioji mokykla „Geometrinės figūros ir formos“ 

68. Estera Žiliuvienė Rusnės specialioji mokykla „Pojūčių langeliai“ 

69. Rima Čerauskienė, specialioji mokytoja 

metodininkė 

Skaudvilės specialioji mokykla  „Drugelis“  

70. Jolanta Grublienė, specialioji pedagogė Šiaulių Petro Avižonio regos centras „Švelniosios  rankelės“ 

71. Aistė Kvičiuvienė, logopedė Šiaulių lopšelis-darželis „Trys 

nykštukai 

„Pasakyk kur aš?” 

72. Indra Mikšienė, logopedė Šiaulių lopšelis - darželis „Auksinis 

raktelis“ 

„Boružėlės kelionė“ 

73. Daina Liaudanskienė, logopedė Šiaulių r. Daugėlių lopšelis-darželis ,,Vabzdžių takais“ 

74. Valda Pileckienė, specialioji pedagogė Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis 

„Eglutė“ 

„Kur yra?“ 

75. Monika Žeimienė specialioji pedagogė, 

logopedė 

Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio 

gimnazija 

„Linksmosios kempinėlės“ 

76. Zhanna Tseika,logopedė Vilnius, L/D „Vėrinėlis“ „Koks aš esu?“ 

77. Rasa Rastenienė Vilniaus lopšelis-darželis ,,Rūta‘‘ „Raidės“ 

78. Danguolė Repčienė Vilniaus lopšelis-darželis ,,Rūta‘‘ „Raidės“ 

79. Beata Juknevičiūtė, logopedė Vilniaus Taikos progimnazija „Musė skrenda...“ 

 

 



 

 

 Alice Ileana Gitan- 

director 

Romania, Bucuresti, 

Kindergarden 

Ciupercuta 

„Numerical pyramid” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Ileana Gitan- 

director 

Romania, Bucuresti, 

Kindergarden 

Ciupercuta 

„Tell me what has 

changed?“ 
 
 
 

 

Alice Ileana 

Gitan- director 

Romania, 

Bucuresti, 

Kindergarden 

Ciupercuta 

 „Home to the 

snowman“ 

 

 

 Cristina Stoicescu- Teacher 

Romania, Bucuresti, 

Kindergarden Ciupercuta 

„Roboland“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Cristina Stoicescu, 

Teacher 

Romania, Bucuresti, 

Kindergarden 

Ciupercuta 

„A Missing World“ 

 

 

 

 

 

 

Roma Krisiulevičienė, 

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

Alytaus lopšelis-darželis 

„Obelėlė“ 

„Naminių gyvūnų tvartelis“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vida Prašmutaitė, 

logopedė 

Alytaus lopšelis-

darželis „Obelėlė“ 

„Medis“ 

 

 

 

 

 

 

 

Lina Giedraitienė, 

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja-

metodininkė 
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 Gitana Kazakevičienė, 
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mokytoja 
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 Loreta Šleikuvienė, 

vyr. logopedė 
Panevėžys, lopšelis- 

darželis 

„Kregždutė“ 

„Linksmosios 

rankytės“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jūratė Poddubnienė, mokytoja metodininkė 

Panevėžys, l/d „Kregždutė“ 

„Aprenk mane“ 



  

 

 Dalia 

Tamošiūnaitė, 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytoja 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

,,Kragždutė“ 

,,Nuo taškelio 

prie taškelio“ 

 

 

 

 

 

 Vaiva Šulcienė, 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja 

Panevėžio lopšelis-

darželis ,,Kregždutė“ 

,,Linksmoji kirmėlytė“ 

 

 Justina Kedytė, 

specialioji 

pedagogė, 

logopedė 

Panevėžys, 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

„Kastytis“ 

„ Dešinė ir kairė“ 

 

 

 

Inga Kuzminskienė, specialioji pedagogė 

Laimutė Pabarčienė, logopedė 

Auksė Grižaitė, socialinė pedagogė, 

socialinių įgūdžių ugdymo klasės 

mokytoja 

Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla 

Daugiafunkcinė metodinė priemonė 

„Pojūčių medis: MATYK, LIESK, 

SUVOK, KALBĖK“ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Jolanta 

Grigaliūnienė, 

logopedė 

Radviliškio m. 

lopšelis-darželis 

“Kregždutė” 

„Kur aš?” 

 

 

 

 

 

 

Rasa Bajorienė, logopedė 

Radviliškio m. lopšelis – 

darželis “Kregždutė” 

„Pasakyk, kas ir kur 

yra?“ 

 

Daiva Asačiovienė, 

švietimo pagalbos 

mokiniui specialistė – 

logopedė metodininkė 

Radviliškio lopšelis – 

darželis „Kregždutė“ 

„Išradingas skirtukas“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reda Lukoševičienė 

logopedė, specialioji 

pedagogė metodininkė 

Raseinių r. Betygalos 

Maironio gimnazija 

„Teatras“ 



 

  

 

Reda Lukoševičienė 

logopedė, specialioji 

pedagogė metodininkė 

Raseinių r. Betygalos 

Maironio gimnazija 

„Seku seku pasaką“ 

 

 

 

 

 

Estera Žiliuvienė 

Rusnė, Šilutės raj. 

Rusnės specialioji 

mokykla 

„Arbūzas“ 

 
 Estera Žiliuvienė 

 Rusnė, Šilutės raj. Rusnės specialioji mokykla 

 „Geometrinės figūros ir formos“ 

 

 

 

Estera Žiliuvienė 

Rusnė, Šilutės raj. 

Rusnės specialioji 

mokykla 

„Pojūčių langeliai“ 



 

 

 

 Rima Čerauskienė, 

specialioji mokytoja 

metodininkė 

 Skaudvilė, 

Tauragės r. 

Skaudvilės 

specialioji mokykla 

 „Drugelis“ 

 

Jolanta Grublienė, 

specialioji pedagogė 

Šiauliai, Petro 

Avižonio regos 

centras 

„Švelniosios  

rankelės“ 

 

 

 

 

 

 

 

Aistė Kvičiuvienė, 

logopedė 

Šiaulių lopšelis-darželis 

„Trys nykštukai 

„Pasakyk kur aš?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indra Mikšienė, 

logopedė 

Šiaulių lopšelis - 

darželis „Auksinis 

raktelis“ 

 „Boružėlės kelionė“ 



 

 

 Daina Liaudanskienė, 

logopedė 

Šiaulių r. Daugėlių 

lopšelis-darželis 

,,Vabzdžių takais“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valda Pileckienė, 

specialioji pedagogė 

Šiaulių r. Kuršėnų 

lopšelis-darželis 

„Eglutė“ 

„Kur yra?“ 

 

Monika Žeimienė 

specialioji pedagogė, 

logopedė 

Šilutės rajono Žemaičių 

Naumiesčio gimnazija 

„Linksmosios kempinėlės“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhanna Tseika,logopedė 

Vilnius, L/D „Vėrinėlis“ 

„Koks aš esu?“ 



 

 

Rasa Rastenienė, 

Danguolė Repčienė, 

Vilniaus lopšelis-

darželis ,,Rūta‘‘ 

„Raidės“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beata Juknevičiūtė, 

logopedė 

Vilniaus Taikos 

progimnazija 

„Musė skrenda...“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


