
  

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DAINELĖ‘‘ 

METODINĖS GRUPĖS 2019 METŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Priemonės Įgyvendinimas 

1. Organizuoti metodinės grupės pasitarimus. 

1.1.  Svarstyti klausimai: 

1. Pranešimas „Antibiotikų žala“. 

2. Metodinės grupės plano  2019 m. 

pristatymas.   

3. Šiaulių miesto bendruomenės siekių 

įgyvendinimas 2019 metais.   

4. Pažintinės veiklos planavimas ir 

vykdymas. 

5. Pasiruošimas sausio mėn./vasario mėn. 

renginių organizavimui. 

6. Įvykusių renginių refleksija. 

2019-01-15 d. metodinės grupės pasitarimo metu 

nutarta: 
1. Pritarta metodinės grupės veiklos planui. 
2.  Pritarta auklėtojų metodininkių pasidalijimu 

gerąja darbo patirtimi, skaitant pranešimus 

metodinės grupės pasitarimų metu. 

3. Pritarta pažintinės veiklos planavimui ir 

vykdymui. 
4. ,,Žiemos olimpiadą“ praves Rimantė Sokolova ir 

Aušra Mažutavičienė’ 
5. Smurto ir patyčių atvejų įstaigoje nėra. 

1.2.  Svarstyti klausimai: 

1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetų nustatymas, kvalifikacijai skirtų 

mokinio krepšelio lėšų paskirstymas. 

2. Numatoma projektinė veikla 2019 m 

3. „Socialinių kompetencijų ugdymas 

Šiaulių miesto mokyklose“ virtualaus 

kalendoriaus pildymas ir įgyvendinimas. 

4. Pasiruošimas kovo mėn. renginių 

organizavimui ir renginiui „Ačiū diena“. 

5. Įvykusių renginių refleksija. 

2019-02-12 d. metodinės grupės pasitarimo metu 

nutarta: 

1. Kvalifikacijos tobulinimui skirta vienam 

pedagogui 75 eurai. 

2. Pritarta dalyvavimui tarptautiniame Erasmus+ 

projekte. 

3. Pritarta mokinių pagalbos reikalingumui (ypač 

,,Ačiū’ dienos renginio metu). 

4.  Trikrepšio turnyrą organizuos Rimantė Sokolova, 

Aušra Mažutavičienė, Neringa Vaitkuvienė 2019-

03-17 

1.3. Svarstyti klausimai: 

1. Diskusija „Ugdomo programos „Man 

gera čia“ tobulinimas. 

2. Pedagogų gerosios patirties sklaida. 

Pranešimai  tema „Vaikų pasiekimų 

gerinimas sakytinės, rašytinės ir problemų 

sprendimo srityse. Tėvų įtraukimas“. 
3. Projekto „Vaidina visas lopšelis-

darželis“ renginio ,,Po pasakos sparnu“ 

įgyvendinimas. 

4. Pasiruošimas balandžio mėn. renginių 

organizavimui. 

5. Įvykusių renginių refleksija. 
 

2019-03-12  metodinės grupės pasitarimo metu 

nutarta: 

1. Ugdymo programa ,,Man gera čia “ palengvina 

savaitės veiklų planavimą. 

2. ,,Žemės dieną“ paminėti , tvarkant įstaigos 

teritoriją. 

3. Paroda ,,Velykinis margutis’’ vyks balandžio 15-

26 d. 
4.  Šventinę ,,Po pasakos sparnu“ savaitę pradėti nuo 

balandžio 15 d. 
 

1.4. Svarstyti klausimai: 

1.Pedagogų gerosios patirties sklaida. 

Pranešimas  tema: 
„Vaiko asmenybės ūgties vertinimas“ 

2. Pedagogų gerosios patirties sklaida. 

Pranešimas  tema „Kūno kultūra 

ikimokykliniame amžiuje“. 

3. Pasiruošimas gegužės mėn. renginių 

organizavimui ir  šeimos šventei ,,Man 

gera čia“. 

2019-04-11 metodinės grupės pasitarimo metu 

nutarta: 

1. Rimantė Sokolova ir  Aušra Mažutavičienė 

gegužės 10 d. dalyvaus Respublikiniame 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekte „Kamuolio 

diena2019’’. 
2. Šeimos šventė ,,Man gera čia“ vyks gegužės 17 d. 
3. STEAM projektų vykdymo ir koordinavimo 

komandoje dirbs Rasa Šurkienė, Aldona 
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4. 4. Įvykusių renginių refleksija. Švambarienė, Biruta Juodpusienė, Aurelija 

Lauciuvienė, Rūta Čeledinienė. 
4. Aldona Švambarienė inicijuos darbo grupę 

skaitmeninės parodos nuostatams parengti. 
 

1.5. Svarstyti klausimai: 

1. Vaikų ugdymo(si) pažangos ir 

pasiekimų analizė. 

2. Pedagogų gerosios patirties sklaida. 

Pranešimas  tema: „Muzikinės veiklos 

organizavimas lopšelio-darželio 

bendruomenėje“. 

3. Projektinės veiklos įstaigoje aptarimas. 

4. Pasiruošimas birželio – rugpjūčio mėn. 

renginių organizavimui. 

5. Įvykusių renginių refleksija. 

2019-05-21 metodinės grupės pasitarimo metu 

nutarta: 

1. Pritarta vaikų ugdymo(si) pažangai ir 

pasiekimams. 

2. Gegužės 20-24 d. bus vykdomas STEAM 

projektas. 

3. Vietoj sergančios auklėtojos dirbs nekontaktinių 

valandų išleidžianti auklėtoja ir tuo metu 

pedagogams nebus suteiktos nekontaktinės 

valandos. 

1.6. Svarstyti klausimai: 

1. Vaikų ugdymo(si) organizavimas 2019-

2020 m. m. 

2. Ugdymo priemonių analizė, poreikis. 

3. Pedagogų gerosios patirties sklaida. 

Pranešimas  tema: „Logopedo teikiamos 

pagalbos vaikui veiksmingumo 

įvertinimas“. 

4. Pasiruošimas spalio mėn./ lapkričio 

mėn.  renginių organizavimui. 

5. Įvykusių renginių refleksija 

2019-09-17 metodinės grupės pasitarimo metu 

nutarta: 

1.  Mankštų savaitę organizuoja Nijolė Berezinienė, 

Biruta Juodpusienė, Vaida Kačerauskienė, Danguolė 

Galinienė. 

2. Tarptautinę dieną be automobilio organizuoja 

Rimantė Sokolova, Aušra Mažutavičienė. 

3. Spalio 1d. akciją širdies dienai paminėti 

organizuoja sveikatos stiprinimo veiklai įstaigoje 

organizuoti darbo grupė. 

4. Direktorė Daiva Jankuvienė organizuoja šventę 

pedagogams ,,Mokytojų diena kitaip“ 

5. Atšaukti apskritojo stalo diskusiją ,,Šiaulių miesto 

švietimo bendruomenės siekių įgyvendinimo 

2019m. patirtis“ 

6. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą baigti iki 

spalio 15 d. 

7. Justinos Graisaitės mentoriumi paskirti Rasą 

Šurkienę. 

1.7. Svarstyti klausimai: 

1. Ugdytinių ugdymo(si) pažangos ir 

pasiekimų, adaptacijos vertinimo 

aptarimas. 

2. Individualių pagalbos planų 

pristatymas. 

3. Papildomo ugdymo organizavimo 

analizė 2019-2020 m. m. 

4. Įvykusių renginių refleksija. 

2019-10-17 metodinės grupės pasitarimo metu 

nutarta: 

1. Pritarta  ugdytinių ugdymo(si) pažangai ir 

pasiekimams, adaptacijai. 

2. Bendradarbiaujant su logopedu vykdyti 

individualių pagalbos planų įgyvendinimą ir 

užtikrinti kokybišką pagalbą specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems vaikams. 

3. Pritarta papildomo ugdymo organizavimo 

ataskaitai. 

4. Spalio 25 d. vaikų konferenciją organizuos 

sveikatos specialistė , vykdanti sveikatos priežiūrą 

mokykloje Dalia Jociuvienė, auklėtojos: R. 
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Sokolova, A. Švambarienė, A. Norkuvienė, V. 

Kačerauskienė, R. Čeledinienė, R. Šurkienė. 

5. Lapkričio 6 d. rytmetį ,,Sportuojantis koridorius“ 

organizuos R. Sokolova, A. Mažutavičienė. 

6. Lapkričio 15 d. Tolerancijos dieną organizuos A. 

Petrauskienė, A. Norkuvienė, B. Juodpusienė, L. 

Jančauskienė. 

7. Pranešti įstaigos vadovams apie bet kokią vaiko 

patirtą traumą ar sveikatos negalavimą. 

8. Kurti bendrą internetinį tinklą ir švenčių metu 

vaikus fotografuoja tik įstaigos fotoaparatu ir 

nuotraukas kelti į jį, kad iš karto po renginio visos 

turėtų nuotraukas. 

9. Pritarta R. Sokolovos siūlymui ir registruotis į 

nemokamą seminarą ,,Motyvuojantis ugdytojas-

aktyvus ugdytinis’’. 

 

 

1.8. Svarstyti klausimai: 

1. Įstaigos vidaus vertinimo analizė. 

2. Diskusija „2019 metų Šiaulių miesto 

švietimo bendruomenės siekių 

įgyvendinimas sėkmės ir sunkumai“. 

3. Pasiruošimas gruodžio mėn. renginių 

organizavimui. 

4. Įvykusių renginių refleksija. 

 

2019-11-14 metodinės grupės pasitarimo metu 

nutarta: 

1. Pritarta įstaigos vidaus vertinimo rezultatams. 

2. Pedagogės informuos direktoriaus pavaduotoją 

ugdymui Eglę Stalygę kuriomis dienomis bus 

organizuojami adventiniai pavakarojimai. 

3. Pritarta Kalėdų šventės rengimui lauke 15.00. val. 

4. Nupirkti keletą televizorių į grupes. 

5. Pritarta direktorės Daivos Jankuvienės siūlymui 

įsigyti išmaniąsias ,,Bitutes“ 

 

1.9. Svarstyti klausimai: 

1.Ugdymo rezultatų, ugdymo planų, 

projektų bei programų įgyvendinimo būdų 

ir priemonių analizė: 

1.1.  Programos „Aiškiai kalbu“ 

įgyvendinimo analizė. Veiklos kryptys 

2020 m. 

1.2. Programos „Sėkmingas darželio ir 

šeimos ryšys“ įgyvendinimo analizė. 

Veiklos kryptys 2020 m. 

1.3. Programos „Muzikos žaismas“ 

įgyvendinimo analizė. Veiklos kryptys 

2020 m. 

2. Projekto ,,Sveikas vaikas - sveikoje 

bendruomenėje“ įvykdymo aptarimas. 

3.  Dalyvavimo tarptautiniuose 

projektuose aptarimas. 

4.  Įvykusių renginių refleksija 

 

2019-12-10  metodinės grupės pasitarimo metu 

nutarta: 
1. Pritarta programų: „Aiškiai kalbu“ „Sėkmingas 

darželio ir šeimos ryšys“, „Muzikos žaismas“  

ataskaitai. 
2. Gruodžio 19 d. 15.00 val. lauke vyks Kalėdinė 

šventė vaikams. 

3. Gruodžio 17 d. logopedė A. Norkuvienė praves 

logopedines pratybas ,,Garso ,,Š“ tarimo mokymas 

žodžio pradžioje“. 
4. Atviras veiklas pavasarį praves A. Lauciuvienė ir 

R. Čeledinienė. 
5. Nuo sausio 1 d. savanoriai dirbs grupėse: 

,,Kiškutis’’ ir ,,Žiogelis“ 
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2. Organizuoti renginius įstaigos bendruomenei. 

2.1. Sportinis rytmetis 

„Žiemos olimpiada“ 

2019-01-18 R. Sokolova, A. Mažutavičienė 

2.2. Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena. 

2019-02-15 A. Lauciuvienė, R. Čeledinienė, A. 

Švambarienė 

2.3. Renginys ,,Ačiū“ diena. 2019-03-01 I. Melienė, 

N. Vaitkuvienė, 

 A. Mažutavičienė, 

R. Sokolova, 

A. Lauciuvienė, 

2.4. Užgavėnės ,,Žiema, 

žiema bėk iš kiemo“ 

2019-03.04 D. Galinienė, L. Jančauskienė. 

2.5. Pilietinė akcija Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimo metinėms 

paminėti „Pasveikinkime 

vieni kitus“ 

2019-03-08 V. Bagavičienė, A. Petrauskienė. 

2.6. Edukacinis rytmetis 

„Vaistažolės – puiki 

sveikatinimo priemonė“ 

2019-03-01 Visuomenės sveikatos specialistė, 

vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje. 

Darbo grupė  sveikatos stiprinimo veiklai 

organizuoti 

2.7 Akcija: „Savaitė be 

patyčių“ 

2019-03-21 R. Sokolova 

2.8. Žemės diena 2019-03-20 Aplinkosaugos veiklų darbo grupė. 

2.9. Velykinė paroda 2019-04-19- 

2019-04-26 

V. Vaičiūnienė, N. Vaitkuvienė, A. 

Norkuvienė, A. Švambarienė 

2.10. Teatras darželyje. Pagal 

projektą „Po pasakos 

sparnu“ 

2019-04-15/ 

2019-04-19 

 V. Vaičiūnienė, R. Šurkienė, E. 

Daukšienė, L. Jančauskienė, B. 

Juodpusienė 

2.11. Edukacinis rytmetis „Man 

rūpi sveikata“ 

2019-04-05 Visuomenės sveikatos specialistė, 

vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje. 

Sveikatinimo veiklų darbo grupė. 

2.12. Šeimos šventė ,,Man gera 

čia‘‘. 

2019-05-28 Pedagogai 

2.13. Priešmokyklinių grupių 

vaikų atsisveikinimo su 

darželiu šventė ,,Sudie, 

darželi“. 

2019-05-30 N. Berezinienė su ,,Voveraitės’’ grupės ir  

R. Sokolova, A. Mažutavičienė su grupės 

,,Bitutė’’ ugdytiniais dalyvavo 

,,Linksmosios karinėse pratybose’’ 

2.14. Sportinė pramoga 

„Aktyvus laisvalaikis 

darželyje – misija 

įmanoma“ 

Perkelta į rugsėjo 19 d. Visuomenės sveikatos specialistė, 

vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje. 

Sveikatinimo veiklų darbo grupė. 
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2.15. Rugsėjo 1- osios rytmetis. 2019-09-02 A. Lauciuvienė, R. Čeledinienė, I. 

Melienė 

2.16. Judriosios savaitės 

renginiai. Mankštų savaitė 

„Sportuojame visi“. 

Tarptautinės dienos be 

automobilio minėjimas. 

2019-09-16-20 N. Berezinienė, V. Kačerauskienė, B. 

Juodpusienė, D. Galinienė. 

2.17. Akcija širdies dienai 

paminėti „Sveika širdis- 

ilgesnis gyvenimas“ 

2019-10-01 Visuomenės sveikatos specialistė, 

vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje. 

Sveikatinimo veiklų darbo grupė. 

2.18. Paroda-rytmetis „Spalvotų 

vaisių ir daržovių savaitė“ 
2019-10-11 
Skaitmeninė nuotraukų 

paroda 

Visuomenės sveikatos specialistė, 

vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje. 

2.19. Vaikų konferencija „Sveikos 

mitybos paslaptys“ 
2019-10-25 Visuomenės sveikatos specialistė, 

vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje. 

R. Sokolova, A. Švambarienė, A. 

Norkuvienė, V. Kačerauskienė, R. 

Čeledinienė, R. Šurkienė 

2.20. Šventinis rytmetis 

pedagogams „Mokytojų 

diena kitaip“. 

2019-10-06 Administracija. 

2.21. Tolerancijos diena 2019-11-15 A. Petrauskienė, L. Jančauskienė, A. 

Norkuvienė, B. Juodpusienė 

2.22. Apskritojo stalo diskusija 

„Šiaulių miesto švietimo 

bendruomenės siekių 

įgyvendinimo 2019 m.  

patirtis“ 

Neįvyko  Dėl daugybės renginių  buvo atsisakyta 

organizuoti šį renginį ( metodinės grupės 

protokolas Nr. 2U-6) 

2.23. Adventiniai 

pavakarojimai su tėvais 

Gruodžio mėn. Pedagogai 

 

3. Organizuoti edukacines išvykas vaikams. 

3.1. Išvykos pagal pažintinės 

veiklos planą. 
2019-04-05 

 

 

2019-12-10 

 

2019-01-25 

A. Mažutavičienė su grupės ,,Kačiukas “ 

ugdytiniais vyko į Šiaulių miesto 

biblioteką Aido filialą. 

A. Mažutavičienė su grupės ,,Kačiukas “ 

ugdytiniais vyko į Dainų PSPC 

A. Mažutavičienė, R. Sokolova vyko į PC 

Akropolis ledo areną. 

4. Dalyvauti kitų įstaigų organizuojamuose renginiuose, konkursuose. 

4.1. Bėgimas „Run way Run 

2019“ 
2019-04-06 R. Sokolova, A. Mažutavičienė  
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4.2. Akcija ,,Laisvė dviračiui‘‘. Vietoj šios akcijos ėjo į 

žygį ( Botanikos sodas) 

Visuomenės sveikatos specialistė, 

vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje. 

 

4.3. Šiaulių miesto 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų sportinis rytmetis 

„Mažoji mylia - 2019“. 

2019-09-27 A. Mažutavičienė  

4.4. RIUKKPA „Mažųjų 

žaidynės“ 
2019-03-12 (I etapas); 
2019-03-19 (II etapas); 

2019-04-04 (III etapas) 

R. Sokolova, A. Mažutavičienė, A. 

Petrauskienė, V. Vaičiūnienė 

 

4.5. Šiaulių miesto 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų konkursas 

„Sveikuolių sveikuoliai“. 

Nevyko   

4.6. Dainų ir Gytarių,  

mikrorajono mokyklų 

organizuojamose 

konkursuose, parodose ir 

kituose renginiuose. 

2019-01-04 

 

 

 

 

2019-01-15 

 

 

 

2019-01-15 

 

 

 

 

2019-01-11 

 

 

 

2019-02-04 

 

 

 

 

 

2019-02-06 

 

 

 

 

019-02-11- 

2019-04-09 

 

 

2019-02-11- 

V. Bagavičienė ir A. Petrauskienė su 

grupės ,,Boružėlė” ugdytiniais dalyvavo 

Respublikiniame 1-4 klasių mokinių ir 

ikimokyklinių grupių vaikų erdvinių 

kūrybinių darbų parodoje ,,Eglutė kitaip’’. 

N. Berezinienė su grupės ,,Voveraitė” 

dalyvavo Šiaulių  miesto ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų piešinių parodoje ,,Aš ir 

mano Lietuva’’. 

A. Mažutavičienė, R. Sokolova su grupės 

ugdytiniais dalyvavo Respublikiniame 

priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų parodoje ,,Raidelė prie 

raidelės susideda žodelis’’. 

A. Astrauskienė, V. Bagavičienė su grupės 

,,Boružėlė” ugdytiniais dalyvavo 

Respublikiniame piešinių konkurse ,,Mes 

mylime gyvūnus’’. 

N. Berezinienė , A. Petrauskienė, su grupių 

,,Voveraitė“, ,,Boružėlė“ ugdytiniais 

dalyvavo Respublikiniame ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių 

parodoje ,,Šv. Agotos duonelė’’. 

A. Petrauskienė, V. Bagavičienė su grupės 

,,Boružėlė“ dalyvavo Respublikinėje ikim. 

ir priešm. amžiaus vaikų kūrybinių darbų 

parodoje-,,Mano kojinytė gražiausia, mano 

kojinytė šilčiausia’’. 

A. Petrauskienė, V, Bagavičienė , su grupės 

,,Boružėlė’“ ugdytiniais dalyvavo ikim. 

amžiaus vaikų projekte ,,Mažos rankos-

didelius darbus daro”. 
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2019-02-28 

 

2019-02-19- 

2019-03-31 

 

 

2019-02-16- 

2019-03-30 

 

 

 

2019-02-01 

 

 

2019-01-31 

 

 

 

2019-03-06 

 

 

 

2019-02-22 

 

 

 

 

2019-03-04 

 

 

 

 

2019-03-01- 

2019-03-31 

 

 

 

2019-03-07 

 

 

 

 

 

2019-03-04 

 

 

 

 

2019-04-10 

A. Petrauskienė, V,  Bagavičienė su grupės 

,,Boružėlė’“ ugdytiniais dalyvavo parodoje 

,,Vaikai ir žiema” 

A. Petrauskienė, V, Bagavičienė su grupės 

,,Boružėlė’’ ugdytiniais dalyvavo 

Respublikinėje ikim. ir priešm. amžiaus 

vaikų foto parodoje ,,Žiemos pramogos’’ 

A. Petrauskienė, V, Bagavičienė , N. 

Berezinienė, B. Juodpusienė su grupių: 

,,Boružėlė’’ ir  ,,Voveraitė” ugdytiniais 

dalyvavo tarptautinėje   parodoje 

,,Atvirukas Lietuvai 2019’’ 

L. Jančauskienė su grupės ,,Saulytė’ 

ugdytiniais dalyvavo Respublikiniame 

konkurse-parodoje ,,Stebuklinga duonelė’ 

B. Juodpusienė su grupių: ,,Bitutė’’, ir 

,,Voveraitė’’ ugdytiniais Krepšinio 

akademijoje dalyvavo priešm. amžius 

vaikų krepšinio turnyre. 

A. Petrauskienė, V, Bagavičienė su grupės 

,,Boružėlė’’ ugdytiniais dalyvavo Šiaulių 

sporto gimnazijoje metodinėje dienoje 

,,Sportuojame žaisdami’’ 

A. Mažutavičienė su grupės ,,Kačiukas’” 

ugdytiniais dalyvavo Respublikinėje ikim. 

ir priešm. amžius vaikų kūrybinių darbų 

konkurse-parodoje ,,Paukščių sugrįžtuvės’’ 

N. Berezinienė, A. Petrauskienė, V, 

Bagavičienė su grupės ,,Boružėlė’’ 

ugdytiniais dalyvavo Respublikinėje ikim. 

ir priešm amžiaus vaikų kūrybinių darbų 

parodoje ,,Skamba vardas Lietuvos’’ 

A. Mažutavičienė, R.Sokolova, E. 

Daukšienė su grupių ,,Bitutė”, 

,,Voveraitė’’ugdytiniais dalyvavo 

Respublikiniame projekte ,,Laiškas 

draugui’’. 

V. Bagavičienė, L. Jančauskienė su grupės 

,,Saulytė’’ ugdytiniais vyko į Šiaulių 

miesto viešąją biblioteką, Aido filialą, 

edukacinius užsiėmimus, skirtus Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti. 

N. Berezinienė, A. Petrauskienė, V, 

Bagavičienė, L. Jančauskienė , B. 

Juodpusienė su ugdytiniais dalyvavo 

Respublikinėje kūrybinių darbų parodoje 

,,Velykų atvirukas’’ 
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2019-04-1-30 

 

 

 

 

 

2019-03-13 

 

 

2019-03-25 

 

 

 

 

 

2019-04-01 

 

 

 

 

 

 

2019-04-18 

 

 

2019-04-20 

 

 

 

2019-04-29 

 

 

 

2019-04-18 

 

 

 

2019-05-05 

 

 

 

 

2019-05-06 

 

 

 

2019-05-17 

R. Sokolova su ugdytiniais dalyvavo 

Šiaulių m. ikim. ugdymo įstaigų vaikų 

konferencijoje ,,Sveikatos labirintai’’ 

R. Sokolova, A. Mažutavičienė su grupės 

,,Bitutė” ugdytiniais dalyvavo 

Respublikiniame ikim.ir priešm. amžiaus 

vaikų pilietinės edukacijos projekte 

,,Lietuvos miestai vaikų akimis ir lūpomis’’ 

L. Jančauskienė su grupės ,,Saulytė” 

ugdytiniais dalyvavo Respublikiniame 

piešinių konkurse ,,Iki sodinčius’’ 

A. Petrauskienė, V, Bagavičienė, L. 

Jančauskienė  su ,,Saulytės’’, ,,Boružėlės’’ 

grupių ugdytiniais dalyvavo 

Respublikiniame ikim. ir priešm. amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Sveiki 

sugrįžę paukšteliai’’ 

A. Petrauskienė, V, Bagavičienė, L. 

Jančauskienė    su ,,Saulytės’’, ,,Boružėlės’’ 

grupių ugdytiniais dalyvavo 

Respublikiniame ikim. ir priešm. amžiaus 

vaikų piešinių parodoje-konkurse,,Tabalai 

Tabalai- atropoja vabalai’’ 
R. Sokolova su ,,Bitutės “grupės ugdytiniu 

Liutauru Rupšiu dalyvavo Šiaulių regiono 

šaškių turnyre 

R. Sokolova, A. Mažutavičienė su 

,,Bitutės” grupės ugdytiniais dalyvavo 

Tarptautiniame vaikų piešinių konkurse 

,,Tau mama” 

A. Petrauskienė, V. Bagavičienė su 

,,Boružėlės” grupės ugdytiniais dalyvavo 

ikim. įstaigų ugdytinių parodoje ,,Mamai 

gėlę dovanosiu” 

R. Sokolova, A. Mažutavičienė su 

,,Bitutės” grupės ugdytiniais dalyvavo 

EMSI degalinių piešinių konkurse ,,Mano 

gimtasis miestas’’ 

L. Jančauskienė, A. Petrauskienė su grupių 

,,Boružėlė” ir ,,Saulytė” ugdytiniais 

dalyvavo Respublikiniame ikim.ir priešm. 

amžiaus vaikų darbų parodoje ,,Mylimai 

mamytei’’ 

A. Lauciuvienė, V. Bagavičienė, L. 

Jančauskienė, A. Petrauskienė su 

ugdytiniais dalyvavo Respublikiniame 

konkurse ,,Nusipiešk sau kojinytę 2019’’ 

V. Bagavičienė, L. Jančauskienė su 

,,Saulytės’ grupės ugdytinais dalyvavo 
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2019-05-21 

 

 

 

2019-05-30 

 

 

 

2019-10-26 

 

 

2019-10-24 

 

 

 

2019-11-11 

 

 

2019-10-08- 

2019-11-08 

piešinių parodoje-konkurse ,,Mano 

svajonių katinas” 

V. Kačerauskienė su grupės ,,Žiogelis’’ 

ugdytiniais dalyvavo Šiaulių m. švietimo ir 

ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje 

,,Meškutis’’ 

R. Sokolova, N. Vaitkuvienė, A. 

Mažutavičienė dalyvavo Šiaulių m. ikim. 

ugdymo įstaigų šventiniame koncerte 

,,Auksinio berniuko pasaka” 

L. Jančauskienė dalyvavo su ugdytiniais 

Respublikinėje ankstyvojo amžiaus vaikų 

parodoje ,,Spalvų šėlsmas“ 

A. Lauciuvienė, V. Kačerauskienė 

dalyvavo Respublikinėje ugdytinių ir 

pedagogų parodoje ,,Moliūgai ir jų 

emocijos’’ 

A. Lauciuvienė, V. Kačerauskienė  

dalyvavo Respublikinėje kūrybinių darbų 

parodoje ,,Rudens koliažas’’ 

A. Mažutavičienė, N. Vaitkuvienė 

dalyvavo tarptautinėje interaktyvioje ikim. 

ugdymo įstaigų fotografijų parodoje ,,Kaip 

žaidžia pasaulio vaikai’’ 

5. Įgyvendinti projektus įstaigoje. 

5.1. Vykdyti projektą 

,,Sveikas vaikas - 

sveikoje bendruomenėje 

“. 

2019-03-01 

2019-04-05 

2019-05-06 

 

2019-10-01 

 

2019-10-25 

 

Rytmetis ,,Vaistažolių paslaptys“, 

Viktorina ,,Aš saugus, kai žinau‘‘ 

Pamokėlė ,,Mūsų sveikata – mūsų 

rankose“ 

Akcija ,,Sveika širdis- ilgesnis 

gyvenimas’’ 

Vaikų konferencija ,,Sveikas maistas- 

tyrinėju, atrandu’’ 

5.2. Dalyvauti tarptautiniuose 

projektuose. 

2019-01-01 / 2019-12-31 Europos solidarumo korpuso 

savanorystės ir 2 eTwinning projektai. 

6. Dalintis gerąja darbo patirtimi 

6.1. Atvirų veiklų organizavimas 2019-11-21 

2019-11-28 

2019-12-12 

2019-12-17 

A. Švambarienė 

R. Šurkienė 

D. Galinienė 

A. Norkuvienė 

 

 

 

 

Metodinės grupės pirmininkė        Rūta Čeledinienė 


