
10.00 Pradžia. Sveikinimai 

Diana Brown, Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji 

specialistė 

Saulė Šerėnienė , Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė 

10:10-10:25 Pagrindinis pranešimas „Šiuolaikinio darželio modelis“,  Lina 

Bagdanavičienė, Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis“ direktorė  

 

I sekcija Atviros veiklos su ugdytiniais „Vaikai, kurie mus moko“  ( moderatorius Diana 

Brown) III a. (jaunimo erdvė) 

10:30-10:50 Ieva Gružauskaitė, Alma Andrašiūnienė, Berta Janulevičienė „Dėmesio, 

koncentracijos ir atsipalaidavimo pratimai kompleksinėje specialistų veikloje“ ; 

10:55-11:20 Livija Žukauskienė, Jurgita Žukauskienė „Atminties dėmesio ir pastabumo 

lavinimas aktyvios veiklos kontekste“ ; 

11:20-11:40 Linas Savulionis, Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“,  „Kaip muzika padeda 

atpažinti gyvūnus „ 

11:40-12:00 Daiva Štarevičiūtė, Kauno vaikų darželis "Žiogelis" , "Aktyvus muzikos 

klausymas ir laisvas judesys; 

12:10-12:40 Gintarė Ruckutė, Jurgita Naruckienė, Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinis 

skyrius, priemonių sensorinių įgūdžių lavinimui pristatymas, "Kas po mano sparneliu?", 

"Paliesk ir pažink", "Pojūčių takelis", "Linksmosios pėdutės" 

 

II sekcija Vaikų zona „Išbandome praktiškai“ III a.  

Nuo 10.00 iki 12.00 

JAPOKO konstruktoriai (konferencijų salė) 

Lietuviški stalo žaidimai vienaragis.lt  (choreografijos salė) 

 

III sekcija Priemonės ir metodai „Aš –pedagogas kūrėjas“ ( moderatorius Lina 

Bagdanavičienė) I a. mažoji salė 

10:30-10:40 Vilida Kvietkauskienė  Kauno A. Stulginskio mokykla-DC Edukacinių 

priemonių pristatymas;  

10:40:10:50 Martyna Žitkuvienė, Vaida Maziukienė, Vilniaus Šilo mokykla, edukacinių 

priemonių spec. poreikių vaikams pristatymas  



10:50-11:00 Vilma Čebatorienė  Druskininkų l/d “Žibutė” priemonė 4-6 m. vaikams 

“Linksmieji ratai”. 

11:00-11:10 Virginija Varanauskienė Varėnos l/d „Pasaka“, priemonė „Mažųjų 

matematika“, skirta 3-4m. vaikams.  

11:10-11:25 Eglė Jančauskienė, Lilija Vorevičienė, Varėnos l/d „Pasaka“, metodinė 

priemonė „Saugus, kai moku ir žinau“, skirta priešmokykliniam amžiui.  

11:25-11:35 Asta Buragienė Druskininkų l/d “Žibutè”, stendinis pranešimas: Metodinės 

priemonės skirtos 4- 5 amž.vaikams. 

11:35-11:45 Angelė Tamkevičienė, Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinis skyrius, 

priemonės sensorinių įgūdžių lavinimui pristatymas, "Klausyk, išgirsk, surask..." priemonė 

orientuota į priešmokyklinio amžiaus tarpsnį. 

11:45-12:00 Roma Masionienė , Leipalingio progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius 

,,Liepaitė" priemonė 5-6 m. amžiaus vaikams ,,Raidžių traukinukas“  

12:00-12:10 Asta Rimkuvienė, Varėnos lopšelis-darželis „Pasaka“, priemonės „Saugus, nes 

žinau“ pristatymas; 

12:10-12:20 Reda Kvedaravičienė, Leipalingio progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius 

,,Liepaitė" virtualios knygos pristatymas ,,Vaisiai ir daržovės"; 

12:20-12:30 Ieva Gružauskaitė, Kauno l/d „Želmenėlis“  metodinių kortelių „Pažink 

emociją“ pristatymas.  

12:30-12:45 Edita Pavalkienė, Druskininkų l/d „Bitutė“, edukacinių priemonių pristatymas; 

12:45-12:55 Duvilija Kašėtaitė, Druskininkų l/d „Bitutė“, edukacinių priemonių pristatymas; 

12:55-13:05 Alma Burbienė, Druskininkų l/d „Bitutė“, edukacinių priemonių pristatymas; 

13:05-13:15 Ligita Radiukevičienė, Druskininkų l/d „Bitutė“, edukacinių priemonių 

pristatymas 

13:15-13:25  Violeta Aleksienė, Daina Biliūnaitė, Kauno l/d „Vyturėlis“. "Tradicinių ir 

modernių ugdymosi metodų dermė priešmokyklinio amžiaus vaikų meninėje-pažintinėje 

veikloje "Lietuvos paukščiai". 

13:25-13:35Vygintas Eidėnas  www.pedagogas.lt platformos pristatymas 

Akvilė Sadauskienė, www.pasakosaugimui pristatymas;  

Leidykla „Nieko rimto“ pristatymas;  

 

 

http://m.am/
http://www.pedagogas.lt/
http://www.pasakosaugimui/


IV sekcija Pranešimai ir sėkmės istorijos ( moderatorius Saulė Šerėnienė) I a. didžioji salė 

10:35-10:45 Joana Tėvelytė  Kauno darželis „Vaivorykštė“ „Meno terapijos metodai: 

žaidimas, menas, pasaka“ 

10:45-11:15 Martyna Žitkuvienė ir Vaida Maziukienė, Vilniaus Šilo mokykla, pranešimas 

"Autistiškų vaikų ugdymas: priemonės ir metodai“.  

11:15-11:25 Rita Rimkevičiūtė, Druskininkų l/d "Žibutė" "Jausmų traukinukas“. 

11:25-11:35 Aušra Keturkienė ,Druskininkų "Saulės" pagrindinė mokykla   "Prekybos centre 

arba pažintis su pinigais"   

11:35-11:45 Natalja Bulotienė, Jolita Balčiuvienė, Edita Kibirkštytė, Druskininkų l/d 

,,Žibutė", projekto pristatymas ,,Pasivaikščiojimai su specialistais" 

11:45-11:55 Dorota Verseckienė Šalčininkų r. Eišiškių l/d "Žiburėlis" pranešimas-filmukas 

tema "Su mama ir tėveliu, liežuvėliui bus smagu". 

11.55-12.15 kavos pertraukėlė 

12:15-12:25Ingrida Balickienė Laura Siderevičienė ir Daiva Trečiokienė Kauno sanatorinis 

lopšelis - darželis ,,Pienė", ,,Misija įmanoma: tėvai naudingi ugdymo proceso dalyviai", 

12:25-12:35 Vaida Skrupskienė, Kauno l/d „Nežiniukas“ edukacinis projektas „Tėvų 

valandos“ . 

12:45-13:00 Dana Jogminienė ir Ligita Sabockienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ 

„Tėvų įtraukimas į darželio bendruomenės veiklas" 

 

***LINKIME MALONIŲ IR NEPAKARTOJAMŲ AKIMIRKŲ*** 

    Organizatoriai  


