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UŽSAKOVO DUOMENYS:

Brūkšninis kodas Knygelių foto Tikslus pavadinimas
Techninė 

informacija

Pirkimo kaina 

be PVM su 

nuolaida

Pirkimo kaina 

su PVM su 

nuolaida

Užsakomas 

kiekis          

vnt.

Suma su 

PVM Lt

9786098116113
Linksma knygelė - ugdymo/si priemonė DĖLIONĖ sudaryta iš įvairiaspalvių

PIEŠINĖLIŲ kortelių, kuriose pavaizduotos žmogaus kūno dalys, naminiai

gyvuliai, laukiniai žvėrys, naminiai ir laukiniai paukščiai, vabzdžiai, augalai, uogos.

Knygelės apačioje išdėstytos sunumeruotos didžiųjų ir mažųjų RAIDŽIŲ kortelės.

*

kartonas,5 

raidynai,36 

piešinių 

kortelės

4,95 5,40 0

9786098116106
Knygelėje Lietuvos regionų merginų merginų tautiniai kostiumai, plakatas, 

lėlė, skirtukai.Leidinys rekomenduojamas edukacinėms pamokėlėms.*
1,38 1,50 0

9786099544175

Irena Kazymirkienė. Knyga "ABĖCĖLĖ. Dėlioju raideles, skaitau žodelius". Papildyta 

laida . Ugdymo(si) priemonė skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio 

amžiaus vaikams. Ji bus naudinga kalbos garsams ir raidėms pažinti, smulkiosios motorikos 

lavinimui, pagelbės rengiantis skaityti ir rašyti, susipažinti su dvibalsiais ir minkštumo ženklu.

kartonas, 10 

raidynų, 214 

iliustracijų,34x

22x2cm

7,75 8,45 0

9786098116083

ANONSAS! NAUJIENA! Irena Kazymirkienė."Skiemenų dėlionė. Jungiu skiemenis, 

skaitau žodžius".                                                                                                        

Ugdymos(si) priemonė sudaryta iš 168 didžiųjų raidžių skiemenų kortelių, iliustracijų, 

sakinių arba žodžių junginių. Naudodamiesi šia priemone vaikai galės: jungti vidurinių 

kortelių skiemenis, sudaryti žodžius ir juos perskaityti, nuosekliai keičiant pirmąjį arba 

antrąjį žodžio skiemenį sudaryti naują žodį ir perskaityti naują sakinį.*

kartonas,168 

kortelės, 168 

iliustracijos

7,75 8,45 0

9786099544168

 ABĖCĖLĖ.Trafaretų knygelė.Priemonė skirta pažintinių kompetencijų lavinimui, 

padės vaikams susipažinti su raidėmis, lavinti smulkiąją motoriką apvedžiojant bei 

nuspalvinant trafaretuose vaizduojamus objektus. Trafaretų knygelė skirta priešmokyklinio, 

ikimokyklinio ir pradinių klasių amžiaus  vaikams.

kartonas 2,75 3,00 0

   ASORTIMENTAS     

mailto:raidynelis@gmil.com%20Tel.Nr.8650%2041077
mailto:raidynelis@gmil.com%20Tel.Nr.8650%2041077


9786099116090

SKAIČIAI.Trafaretų knygelė.Priemonė skirta pažintinių kompetencijų lavinimui, padės 

vaikams susipažinti su skaičiais, lavinti smulkiąją motoriką apvedžiojant bei nuspalvinant 

trafaretuose vaizduojamus objektus. Trafaretų knygelė skirta priešmokyklinio, ikimokyklinio ir 

pradinių klasių amžiaus  vaikams.*

kartonas 2,75 3,00 0

Plakatai, atvirukai** 0

9786098116045

Irena Kazymirkienė  "АЗБУКА. УЧУ БУКВЫ, ЧИТАЮ СЛОВА. ИГРАЮ В СЛОВАРНЫЕ 

ИГРЫ" . Учебное пособие составлено из пронумерированного АЛФАВИТА , 229 

КАРТИНОК с изображёнными предметами,  10 КОМПЛЕКТОВ пронумерированных 

печатных большх и маленьких БУКВ. Пособие предназначено для детей  дошкольного 

возраста, учеников начальных классов, а также для  старшекласcников, изучающих 

русский язык. 

kartonas, 

karp.personažai 

20 +6 psl., 

29,6x21,2x1 cm

7,75 8,40 0

9786098116052

Aušra Ramanauskienė, Irena Kazymirkienė. LEARNING AND PLAYING ABC I CAN MAKE 

WORDS I CAN PLAY WORD GAMES The educational and learning tool "Lerning and playing 

ABC" consists of 115picture cards,the alphabet which is numbered inuppercase and 

lowercase letters and 7 sets of word cards.The educational and learning tool is designed for 

kindergarten, pre-shool and primary level schoolage children.

kartonas ,7 

raidynai,115 

iliustracijų

6,50 7,09 0

9786098116099

Ana Pavilovič -Jančis,Irena Kazymirkienė, Angelė Rinkevičienė "ALFABET. POZNAJĘ, 

UKŁADAM I BAWIĘ SIĘ W SŁOWA". Pomoc dydaktyczna składa się z ponumerowanego 

alfabetu, 223 ilustracji z przedmiotami, 10 zestawów z dużymi i małymi drukowanymi literami. 

Książka edukacyjna jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas 

początkowych oraz tych, którzy stawiają pierwsze kroki w nauce języka polskiego.

kartonas, 10 

raidynų, 229 

iliustracijų,34x

22x2cm

7,75 8,40 0

* - naujienos

** - plakatų formatas gaminamas pagal užsakovo

pageidavimus
*** - užsakius prekių už 80,00 Eur ir daugiau, pristatymas

nemokamas


