
METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ 

 

Ugdymo įstaiga Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla 

 

Dalykas, veikla Specialioji pedagogė- logopedė 

 

Priemonės pavadinimas Projektinis darbas „Duonos kelias“ integruotose pamokose. 

 

Paskirtis  

Suteikti mokiniams informacijos pasirinkta tema, gilinti 

savarankiško ugdymo(si) gebėjimus, lavinti skaitymo, 

gramatinio raštingumo įgūdžius. Skatinti mokinių motyvaciją.  

 

Priemonės aprašymas  

 

 

Tema „Duonos kelias“, parengta medžiaga mokinių veikloms 

lietuvių k. pamokose ir logopedinėse pratybose, greitakalbės 

garsų tarimo įtvirtinimui, lietuvių liaudies patarlės ir 

priežodžiai- balsių, dvibalsių, skiemens įtvirtinimui, tekstai 

skaitymui, pasakojimui, inscenizavimui- „Pavasariui atėjus“, 

„Ar jau galima valgyti“ , „Pyragai“ 

 

Priemonę sudaro Parengtas  segtuvas  

Autorius arba autorių grupė 

(vardas pavardė, 

 pareigos,  

kvalifikacinė kategorija) 

Vilija Zablackienė vyr. logopedė 

 

 

 

Priemonės aprobavimo data, 

vieta 

 

2022-02-07 Prot. Nr. 9 

 

Priemonė  

yra 

 

Įstaigos pavadinimas Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos  

Logopedinis kabinetas Kabinetas 

 



METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ 

 

Ugdymo įstaiga Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla 

 

Dalykas, veikla Specialioji pedagogė- logopedė 

 

Priemonės pavadinimas Projektinis darbas „Gimtinė mano Lietuva“ integruotose 

pamokose. 

 

Paskirtis  

Suteikti mokiniams informacijos pasirinkta tema, gilinti 

savarankiško ugdymo(si) gebėjimus, lavinti raiškaus 

skaitymo, gramatinio raštingumo, smulkiosios motorikos 

įgūdžius.  Skatinti mokinių motyvaciją.  

 

Priemonės aprašymas  

 

 

Tema „Gimtinė mano Lietuva“, parengta medžiaga mokinių 

veikloms lietuvių k. pamokose ir logopedinėse pratybose, 

eilėraščiai- raiškiam skaitymui, dailyraščiui, patarlės, 

priežodžiai- skiemenavimui, balsiams, dvibalsiams nustatyti. 

„Legenda apie Vilniaus pilį“- skaitymui, pasakojimui, juostos 

puošimui, spalvinimui. 

Priemonę sudaro Parengtas  segtuvas  

Autorius arba autorių grupė 

(vardas pavardė, 

 pareigos,  

kvalifikacinė kategorija) 

Vilija Zablackienė vyr. logopedė 

 

 

 

Priemonės aprobavimo data, 

vieta 

 

2022-02-07 Prot. Nr. 9 

 

Priemonė  

yra 

Įstaigos pavadinimas Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos  

Logopedinis kabinetas Kabinetas 

 



METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ 

 

Ugdymo įstaiga Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla 

 

Dalykas, veikla Specialioji pedagogė- logopedė 

 

Priemonės pavadinimas Projektinis darbas „Žodis žodį veja“ integruotose pamokose. 

 

Paskirtis  

Suteikti mokiniams informacijos pasirinkta tema, gilinti 

savarankiško ugdymo(si) gebėjimus, lavinti skaitymo, 

gramatinio raštingumo įgūdžius. Skatinti mokinių motyvaciją.  

 

Priemonės aprašymas  

 

 

Tema „Žodis žodį veja“, parengta medžiaga mokinių veikloms 

lietuvių k. pamokose ir logopedinėse pratybose, skaičiuotės- 

garsų tarimo, raiškaus skaitymo įtvirtinimui, atminties 

lavinimui, vaikų lietuvių l. dainos-  raiškiam skaitymui, 

dailyraščiui, įvairioms užduotims: skiemenavimui, balsių, 

dvibalsių nustatymui. Veikėjų, veiksmo žodžių nustatymui. 

Priemonę sudaro Parengtas  segtuvas  

Autorius arba autorių grupė 

(vardas pavardė, 

 pareigos,  

kvalifikacinė kategorija) 

Vilija Zablackienė vyr. logopedė 

 

 

 

Priemonės aprobavimo data, 

vieta 

 

2022-02-07 Prot. Nr. 9 

 

Priemonė  

yra 

 

Įstaigos pavadinimas 

Kabinetas 

Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos  

Logopedinis kabinetas 

 


