
 

 

RESPUBLIKINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA ,,VAIKO KALBA – VAIKO PASAULIS“ 

PROGRAMA 

Balandžio 19 d., el. pokalbių platformoje ZOOM 

 

Moderatoriai: Indrė Krištolaitytė Ir Sandra Zabalevičienė 

11. 30 – 11. 35 Sveikinimo žodis. 

Indrė Krištolaitytė, Vilniaus lopšelis – darželis ,,Vieversys“ Direktorė. 

11. 35 – 11. 43 Pranešimas: ,,Vaiko kalbos ugdymo reikšmė“. 

Lina Pečiulienė, Vilniaus kolegija Pedagogikos fakulteto Edukologijos katedros vedėja. 

11. 45 – 11. 53 Pranešimas: ,,Pagalba kalbos sunkumų turintiems vaikams“. 

Arūnė Anskaitienė, Vilniaus lopšelis darželis ,,Vieversys“, vyresn. fizinio lavinimo 

mokytoja ir Saulutė Kančauskienė, Vilniaus lopšelis darželis ,,Vieversys“ meninio 

ugdymo mokytoja metodininkė. 

11. 55 – 12. 03 Pranešimas: ,,Logopedinių veiklų įvairovė siekiant vaikų kalbos plėtotės“. 

Raminta Perminienė, Šiaulių lopšelis – darželis ,,Kregždutė“ logopedė metodininkė. 

12. 05 – 12. 12 Pranešimas: ,,Vaikų inicijuota palanki kalbinė aplinka“. 

Aušra Bartašė, Pakruojo r., Linkuvos Lopšelis – darželis ,,Šaltinėlis“ ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja. 

12. 15 – 12. 23 Pranešimas: ,,Aktyviųjų ugdymo(si) metodų taikymas vaikų kalbai ugdyti“. 

Asta Kerienė, Šiaulių lopšelis – darželis ,,Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė. 

12. 25 – 12. 33 Pranešimas: ,,Projekto metodas logopedo darbe. Vasaros projektai ,,Gluosnyje“. 

Inga Baškauskaitė – Boronova, Vilniaus lopšelis – darželis ,,Gluosnis“ logopedė 

metodininkė. 

12. 35 – 12. 43 Pranešimas: ,,Aš drąsus, žingeidus ir komunikabilus“. 

Ramutė Mikšėnaitė – Umbrasienė, Vilniaus lopšelis – darželis ,,Žilvitis“ ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė. 

12. 45 – 12. 53 Pranešimas: ,,Su lagaminu į gerumo šalį“. 

Vaiva Matulevičienė, Kybartų vaikų lopšelis – darželis mokytoja. 

12. 55 – 13. 03 Pranešimas: „Gamta tai tikras kalbos ugdymo metodų lobynas“. 

Agnė Trusevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, lektorė, edukacinių priemonių 

kūrėja. 

13. 05 – 13. 13 Pranešimas: ,,Žaidybinės veiklos pritaikymas vaikų kalbai ugdyti“. 

Vilija Repečkienė, Vilniaus lopšelis – darželis ,,Vieversys“ vyresn. ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja ir Janina Gediunienė, Vilniaus lopšelis – darželis ,,Vieversys“ 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja. 

13. 15 – 13. 23 Pranešimas: ,,Pasakojimai iš vaiko patirties sakytinės kalbos ugdymui(si) per 

projektinę veiklą naudojant IKT“. 

Ingrida Balickienė ir Daiva Trečiokienė, Kauno sanatorinis lopšelis – darželis ,,Pienė“, 

ikimokyklinio ugdymo mokytojos. 

 



13. 25 – 13. 33 Pranešimas: ,,Kūrybiniai vaizduotės žaidimai per pasakojimą ir tyrinėjimą“. 
Giedrė Žubikienė, Mažeikių lopšelis – darželis ,,Buratinas“ vyresn. mokytoja. 

13. 35 – 13. 43 Pranešimas: ,,Per pojūčius į gražią kalbą“. 

Raminta Užusinienė, Panevėžio lopšelis – darželis ,,Diemedis“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė ir Zita Krupickienė, Panevėžio lopšelis – darželis ,,Diemedis“ 

ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja. 

13. 45 – 13. 53 Pranešimas: ,,Kalbos kraitelė. Žodyno plėtimas“. 

Edita Cibulskienė, Vilniaus lopšelis darželis ,,Vieversys“ priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja ekspertė ir Irmantė Miglinaitė, Vilniaus lopšelis – darželis ,,Vieversys“ 

priešmokyklinio ugdymo mokytoja. 

 

13. 55 – 14. 03 Pranešimas: ,,Projektinė veikla ,,Mūsų senelių pasakos“; 

Kristina Povilavičienė, Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja. 

14. 05 – 14. 13 Pranešimas: ,,Vaiko tiriamasis žvilgsnis į gamtą“.  

Kristina Preidžienė, VDU ŠA magistrantė, Sigita Baranauskienė, Vilniaus lopšelis – 

darželis ,,Gandriukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Rasa Liachovičienė, Vilniaus 

lopšelis – darželis ,,Gandriukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja. 

14. 15 – 14. 23 Pranešimas: ,,Inovatyvios, kūrybiškai įrengtos erdvės – palanki kalbos ugdymui(si) 

aplinka“. 

Sigita Norvilienė ir Virginija Dagilienė, Vilniaus lopšelis – darželis ,,Pilaitukas“ 

priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės. 

14. 25 – 14. 33 Pranešimas: ,,Pasakojamojo  teksto vizualizacija. Kaip ugdyti vaiko gebėjimą 

suvokti, įsiminti ir atpasakoti tekstą (2 – 4 m.)“. 

Raimonda Žemaitienė, Šakių lopšelis – darželis ,,Berželis“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė. 

14. 35 – 14. 43 Pranešimas: ,,Žaidžiu, kuriu ir į teatrą Jus kviečiu!“. 

Sigita Žusinienė, Vilniaus lopšelis – darželis ,,Gabijėlė“ pavaduotoja ugdymui, Jurgita 

Vasiliauskienė, Vilniaus lopšelis – darželis ,,Gabijėlė“ vyresn. priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja. 

14. 45 – 14. 53 Pranešimas: ,,Skaitmeninis turinys vaikų kalbinių gebėjimų ugdyme (įtraukusis 

ugdymas)“. 

Jovita Liaučienė, Skuodo vaikų lopšelis – darželis mokytoja ekspertė. 

14. 55 – 15. 03 Pranešimas: ,,Struktūruotas kalbos ugdymas, panaudojant mąstymo mokyklos 

metodą“. 

Danguolė Januškaitienė, Neringa Bulevičienė, lopšelis – darželis ,,Giliukas“ mokytojos. 

15. 05 – 15. 10 Baigiamasis žodis / refleksija. 

  
 

Registracijos nuoroda: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe13Tey75oSiovL_ep6p5tlSACMGtO9NjJs05eH7_B3

WeB1w/viewform; 

Daugiau informacijos: rastine@vieversys.vilnius.lm.lt; 
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