
KLAIPĖDOS R. ENDRIEJAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ MOKYTOJŲ 

METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

2022–2023 M. M. 

 

Metodinės grupės nariai: 
Vyr. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Vičiulienė, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Nikitinienė, vyr. 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Liana Šiaulytienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Ingrida Komšlienė, Sigita Kaulienė  

 meninio ugdymo vyr. mokytoja (muzikos) Aida Košaitienė, meninio ugdymo mokytoja (šokio) Skaistė Šikšniūtė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Birutė Darkintienė. 

   2021–2022 M. M. SSGG 

Stipriosios Silpnosios 

1. Netradicinių dienų organizavimas. 

2. Šeimos įtraukimas ir dalyvavimas ugdymo(si) procese. 

3. Pagal patvirtintas programas pedagogai kūrybiškai 

modeliuoja ugdymo turinį, diegia naujoves, didelį dėmesį skiria 

vaikų kūrybiškumui ugdyti. 

4. Mokytojos daugiau naudoja IT vaikų ugdomojoje 

veikloje. 

5. IT pagalba tėveliai turi galimybę sekti vaikų veiklas ir 

bendrauti su mokytojomis bei tarpusavyje. 

6. Gerėja darželio įvaizdis - sutvarkytas kiemas, grupės. 

7. Dalyvavimas respublikiniuose konkursuose, garsinant 

mokyklos vardą. 

1. Dalyvavimas konkursuose. 

2. Vykdoma projektinė veikla. 

3. Gerosios patirties sklaida už įstaigos ribų. 

4. Darželyje yra didelė mokytojų kaita - trūksta pastovumo. 

5. Daugėja vaikų su specialiaisiais poreikiais. 

6. Dalies tėvų motyvacijos stoka vaiko tobulėjimui. 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Tikslingas ugdomosios veiklos orientavimas į vaiko 

kūrybiškumą. 

2. Efektyvus ugdomosios veiklos vaiko pasiekimų 

vertinimas ir įsivertinimas. 

3. Atviras bendradarbiavimas su pradinių klasių  

mokytojais. 

4. Naujausių technologijų taikymas darbui su ugdytiniais ir 

IT įgūdžių tobulinimas. 

5. Dalyvavimas seminaruose ir praktiniuose mokymuose. 

1. Vaikų sveikatos būklės prastėjimas. 

2. Didėja spec. poreikius turinčių vaikų skaičius, 

neužtikrinama reikiama pagalba vaikui, dėl etatų krūvio 

specialistams. 

3. Trūkumas  reikiamos kvalifikacijos specialistų. 

 



6. Dalyvavimas konkursuose, projektuose.  

7. Darželio edukacinių erdvių kūrimas grupių aikštelėse, 

įrengiant teminius veiklų kampelius. 

8. Aktyvinti darželio bendruomenės bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

 

Tikslas. Metodinių naujovių į ugdymo turinį integravimas, tobulinant  pedagogų dalykines ir bendrąsias kompetencijas. 

 

Uždaviniai: 

• Tobulinti ugdomosios veiklos kokybę, taikant technologines kompetencijas, aktyvius ugdymo metodus. 

• Organizuoti veiklas įvairiose edukacinėse erdvėse, kitose aplinkose. 

• Sudaryti sąlygas pedagogams tobulėti, dalintis gerąja darbo patirtimi. 

 

Turinys 

 

Priemonės 

(veikla įstaigoje ir už 

jos ribų) 

Laikas 

 

Laukiami rezultatai Atsiskaitymo tvarka Atsakingi 

asmenys 

Gerosios 

darbo 

patirties 

sklaida 

įstaigoje ir už 

jos ribų  

(atviros  

veiklos 

pedagogams) 

Atvirų praktinių veiklų 

(užsiėmimų), veiklų kitose 

aplinkose stebėjimas.  

Per  

mokslo 

metus 

Šiuolaikiškų aktyvių metodų 

taikymas, gerės bendravimas ir 

bendradarbiavimas ,,Kolega-

kolegai“. 

Per mokslo metus stebėti ir 

aprašyti bent 2 kolegų 

pamokas. Veiklų ir pamokų 

refleksija metodinės grupės 

posėdžiuose. 

Mokytojai, 

specialistai 

 

 

Dalyvavimas seminaruose, 

mokymuose. 

Kiekvieno vaiko pažinimas ir į 

vaiką orientuota veikla, vaiko 

pasiekimų vertinimas. IT, 

metodinių priemonių taikymas 

ugdymo procese. 

Ilgalaikių metodinių 

priemonių pristatymas 

Metodinės grupės 

pasitarimuose.  

Dalyvavimas rajono, 

respublikos organizuojamuose 

festivaliuose, konkursuose, 

akcijose ir kt. renginiuose. 

Dalyvaus bent 1-2 renginiuose 

už įstaigos ribų 

Kūrybinių darbelių parodos ir 

kt. 

 

Projektinė 

veikla 

Tarptautiniai 

projektai 

 

V. Šerborn vystymo judesiu 

metodas“ 

Tarptautinė programa  SEU 

LIONS QUEST „Laikas kartu“  

(socialinis emocinis ugdymas). 

Per 

mokslo 

metus 

Gerės vaikų fizinė, socialinė-

emocinė sveikata, bendravimas 

ir bendradarbiavimas 

bendruomenėje. Mokytojai  

naudos šiuolaikiškus metodus 

Planavimas  ,,Mūsų darželis“ 

savaitės planuose, refleksija. 

V. Vičiulienė  

 

 

 



 

 

 

Respublikiniai 

projektai 

ir priemones, programas 

kūrybiškai integruos į 

ugdomąją veiklą. 

,,Futboliukas” 2022 - 2023 m.” Spalis - 

gegužė 

Skatinti vaikų fizinį aktyvumą,  

ir tęstinumą švietimo ir 

ugdymo įstaigose. 

 L. Šiaulytienė 

koordinatorė, 

ikimok. ir 

priešm.ugd. 

grupių mokytojos 

,,Lietuvos mažųjų žaidynės 

2023 m.” 

Pavasaris Skatinti vaikų fizinį aktyvumą, 

norą judėti, sveikai gyventi. 

 S. Kaulienė  

J. Nikitinienė 

Ilgalaikė kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

„Žaidimai moko“ 

Rugsėjis - 

gruodis 

Naudojantis įvairiomis 

pateiktomis metodinėmis 

priemonėmis taikyti jas 

kasdieninėje ugdymo veikloje. 

 L. Šiaulytienė, 

koordinatorė 

S. Kaulienė 

Emocinio intelekto programa 

,,Kimočis”. 

 Ugdyti vaikų emocinius-

socialinius įgūdžius. 

 I. Komšlienė 

 

Prevencinė programa 

„Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programa“ 

Supažindinti vaikus su 

alkoholio ir tabako žala 

žmogaus sveikatai. 

 Ikimokyklinio ir 

PUG ugdymo 

mokytojai 

Mokyklos sveikatos programa 

„Sveikai gyventi – ilgai 

gyventi“ . 

Propaguoti sveiką gyvenimo 

būdą. 

 

Grupių 

projektinė 

veikla 

  

Grupių 

projektai 

,,Drugelių“ grupės 

sveikatingumo projektas 

,,Noriu augti sveikas”  

Per  

mokslo 

metus 

Aktyviai sportuos ir patirs gerų 

emocijų. 

Pasidalins gerąja patirtimi, 

video medžiaga kaip mažieji 

ugdytiniai geba sportuoti ir 

kokia jogos nauda vaikui. 

Metodinėje dienoje, stebėjimo 

protokolas, nuotraukos, 

informacinis pranešimas 

internetinėje svetainėje, 

Facebook paskyroje. 

I. Komšlienė 

J. Nikitinienė 

L.Šiaulytienė 

S. Kaulienė 

V. Vičiulienė 

 

 

 

 

,,Žvirbliukų“ grupės 

sveikatingumo projektas 

,,Sveikai. Aktyviai. 

Draugiškai“ 

,,Kiškučių“ grupės 

sveikatingumo projektas 

,,Augu sveikas ir stiprus“. 



Metodinės 

dienos, 

savaitės 

Metodinė diena 

Tema. ,,Socialinių ir emocinių 

kompetencijų lavinimas 

įstaigoje“ 

• Atvira integruota veikla 

darželio, pradinių kl.  

mokytojams, tėveliams. 

,,Laikas kartu’’ valandėlė 

• V. Šerborn vystymo 

judesio metodas’’ užsiėmimas. 

Atvira veikla pedagogams. 

Lapkritis 

 

Glaudesnis mokytojų, 

specialistų ir tėvų 

bendradarbiavimas.  

Mokytojai ir tėveliai aktyviai 

dalyvaus valandėlėje. Atliks 

praktines užduotis ir užduotis 

namuose. Mokytojai turės 

galimybę taikyti aktyvius 

metodus praktinėje veikloje. 

Metodinės grupės  pasitarimų 

protokolai.  

Užsiėmimo aprašas, stebėjimo 

protokolas – refleksija, 

nuotraukos, informacija 

mokyklos svetainėje. 

    V. Vičiulienė  

I. Komšlienė 

     

 

 

Metodinė diena 

,,Mokausi ir dalinuosi, 

Smulkioji motorika: Idėjos 

veiklai ir priemonės lavinimui 

darželyje“. 

Pranešimai-pristatymai 

• ,,Pirštų žaidimai, 

Kalbos aparato pratimai,  jų 

nauda kalbos, smulkiųjų rankos 

raumenų lavinimui’’. 

• Programos  ,,Žaidimai 

moko” pristatymas ir praktinė 

veikla grupėje. 

Sausis Mokytojos aktyviai dalyvaus 

užsiėmimuose, pasidalins 

parengta vaizdine medžiaga, 

mokymo priemonėmis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodinės grupės  pasitarimų 

protokolai. Pranešimas. 

Užsiėmimų aprašai, stebėjimo 

protokoai. nuotraukos, 

informacija mokyklos 

svetainėje. 

 

 

V. Vičiulienė 

L. Šiaulytienė 

J. Nikitinienė 

S. Kaulienė 

I. Komšlienė 

 

Darželinukų atvirų veiklų 

savaitė : 

• ,,Kuriu ir vaidinu 

draugams” 

• ,,Žiniuko” olimpiada 

Balandis  

 

Spektakliukas  

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai Inscenizacija-žaidimas ,, Man 

smagu, tarp draugų“ . 

 



 (integruotos atviros veiklos 

pedagogams ir grupės tėvams). 

• Vaiko pasiekimai, 

individualūs pokalbiai su 

tėvais. 

 

 

Bendradarbia- 

vimas su 

mokykla ir kt. 

socialiniais 

partneriais 

 

Vaikų susitikimai: ,,Skaitau sau 

ir draugui”. 

Rugsėjis Stiprės bendravimo įgūdžiai, 

pagarba vyresniems ir už save 

mažesniems. Veikla skatins 

susikaupti, klausytis, skaityti ir 

diskutuoti. 

Informacinis pranešimas 

internetinėje svetainėje, 

Facebook paskyroje. 

Ikimokyklinio 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Pirmokų pamokų stebėjimas ir 

daromos vaikų pažangos 

aptarimas su mokytoja. 

Rugsėjis 

Spalis 

Išsiaiškinti pirmokų ugdymosi 

sėkmes ir sunkumus, jų 

priežastis. Dirbant su PUG 

vaikais atsižvelgti į 1 kl. 

mokytojos siūlymus. 

Pamokų stebėjimo protokolai.  

Pramoga  

,,Dviratis ir pramoga ir 

sveikata’’. 

Spalis Propaguoti sveiką gyvenimo 

būdą, fizinį aktyvumą. 

Informacinis pranešimas 

internetinėje mokyklos 

svetainėje, Facebook 

paskyroje. 

. 

V. Vičiulienė 

Dalyvavimas Endriejavo 

miestelio bendruomenės 

renginyje ,,Ožio diena” 

Lapkritis Ugdytinių tėveliai, vaikai 

pagamins stilizuotą ožiuką 

organizuojamai miestelio 

šventei.  

Ikimokyklinio 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Paroda 

,,Velykinis margutis”. 

Endriejavo miestelio 

edukacinių erdvių puošyba. 

Kovas Kursime didelį Velykinį 

margutį.  

Dalyvavimas Endriejavo 

miestelio bibliotekos 

rengiamuose renginiuose. 

Per 

mokslo 

metus 

Aktyvios ir praktinės veiklos  

kt. aplinkose, skatins domėtis, 

pažinti ir skaityti knygas ir kt. 

Ikimokyklinio 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Mokyklos bendruomenės 

renginys , skirtas šeimos dienai 

,,Po žaliuolju skliautu”. 

Gegužės 

mėn. 

Tradicinis mokyklos 

bendruomenės renginys, 

skatinantis įsitraukti šeimas į 

bendras edukacines veiklas ir  

bendradarbiauti tarpusavyje. 

Ikimokyklinio 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 



Parodos, 

akcijos, 

konkursai 

 

Rudeninių gėrybių paroda 

,,Paslaptingasis Rudenėlio 

krepšelis”. 

Visų grupių veikla. 

Rugsėjis Vaikai su tėveliais 

bendradarbiaus su darželiu ir 

aktyviai įsijungs į parodą 

gamindami kompozicijas 

Surengta rudeninių gėrybių 

krepšelių paroda darželio 

kiemelyje. 

I. Komšlienė 

 

Rudens gėrybių ,,Mandala’’ 

Visų grupių veikla..  

Spalis Visų darželio grupių vaikai, jų 

tėveliai aktyviai dalyvaus 

kuriant Mandalas darželio 

kieme.  

Surengta Mandalų paroda iš 

rudens gėrybių. Nuotraukos, 

kvietimai dalyvauti Mandalų 

kūrime, pranešimas mokyklos 

internetinėje svetainėje. 

V. Vičiulienė 

,,Moliūgėlio šviesa” 

Visų grupių veikla. 

Lapkritis Vaikai su tėveliais 

bendradarbiaus su darželiu ir 

aktyviai dalyvaus akcijoje 

skaptuodami šviečiančius 

moliūgus. 

Šviečiančių moliūgų paroda 

darželio kiemelyje. 

Nuotraukos, informacinis 

pranešimas internetinėje 

svetainėje, Facebook 

paskyroje. 

I. Komšlienė 

 

,,Paukštelių Kalėdos’’. 

Visų grupių veikla. 

Gruodis Tikimės tėvelių paramos ir 

pagalbos. Kas iš to? 

Nuotraukos, informacija 

mokyklos svetainėje. 

V. Vičiulienė 

,,Baltosios žiemos linksmybės”. 

Visų grupių veikla. 

Sausis Aktyvi vaikų veikla lauke. Nuotraukos, informacija 

mokyklos svetainėje. 

L. Šiaulytienė 

,,Mes mylim Lietuvą”. 

Visų grupių veikla. 

Vasaris Skatinti vaikų patriotiškumą ir 

meilę gimtąjąm kraštui. 

Nuotraukos, informacija 

mokyklos svetainėje. 

Ikimokyklinio 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

,,Užgavėnės”. 

Visų grupių veikla. 

Kovas Vaikai puoselės tradicijas, 

aktyviai praleis laiką. 

Nuotraukos, informacija 

mokyklos svetainėje. 

V. Vičiulienė 

 

 ,,Neliks paukštelis be 

namelio’’.  

Visų grupių veikla. 

 

Kovas Vaikai su tėveliais 

bendradarbiaus su darželiu ir 

dalyvaus gamindami inkilus 

paukšteliams, kuriuos iškelsime 

darželio teritorijoje. 

Inkilai paukšteliams.  

Nuotraukos ir informacinis 

pranešimas internetinėje 

svetainėje, Facebook 

paskyroje.  

I. Komšlienė 

V. Vičiulienė 

 „Dovanoju knygutę darželiui“ Per visus 

mokslo 

metus 

Vaikai labiau domėsis 

knygelėmis, mokysis jas 

tausoti. 

Vaikai su tėveliais dovanoja 

darželio draugams savo  jau 

nebeskaitomas knygutes. 

I.Komšlienė 

Ikimokyklinio 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 



Tradiciniai ir 

netradiciniai 

renginiai 

Mokslo ir žinių diena ,,Sveikas, 

darželi”. 

Tarptautinė diena be 

automobilio 

Rugsėjis Ugdytiniai ir tėveliai susipažins 

su darželiu, sužinos svarbiausią 

informaciją apie vaikų ugdymą 

ir darželio tvarką. 

Rašytinė informacija  

m-klos svetainėje 

 

Ikimokyklinio 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Tarptautinė šypsenos diena 

„Nusišypsok!” 

Spalis  Pasidalinimas geromis 

emocijomis ir nuotaika 

Nuotraukos, informacija 

mokyklos svetainėje. 

I.Komšlienė 

Ikimokyklinio 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Adventinės popietės grupių 

bendruomenėms: 

• ,,Angelų pasaka” 

• ,,Adventas – 

laukimo metas’’ 

• Advento papročiai ir 

tradicijos 

Kalėdinis rytmetys “Prie 

Kalėdų eglutės” 

Gruodis Ugdytiniai su tėveliais žais 

adventinius žaidimus, 

gaminsime adventinį vainiką. 

Tėveliai pristatys Advento 

valgius, žaisime žaidimus, 

papuoš darželio kiemą 

pagamintais žibintais.   

Adventinis vainikas. 

Nuotraukos, informacinis 

pranešimas internetinėje 

svetainėje, Facebook 

paskyroje. 

Nuotraukos, informacija 

mokyklos svetainėje.  

,,Drugelių“ gr. 

I. Komšlienė 

,,Kiškučių“ gr. 

V. Vičiulienė 

J. Nikitinienė 

,,Žvirbliukų“ gr. 

   L. Šiaulytienė 

S. Kaulienė 

Sveikatingumo valandėlė 

“Čiužu čiužu ant rogučių” 

Sausis  Vaikai patirs džiugių emocijų 

čiuožinėdami ir žaisdami 

žiemos žaidimus 

Nuotraukos, informacija 

mokyklos svetainėje. 

Ikimokyklinio 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

“Užgavėnės” Vasaris Lietuviškų tradicijų tęstinumas 

ir puoselėjimas 

Nuotraukos, informacija 

mokyklos svetainėje. 

Ikimokyklinio 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Šventinės popietės: 

• ,,Tau mamyte”; 

• ,, Savo širdelę 

Tau dovanoju’’. 

Gegužė Ugdytiniai sveikins mamytes su 

mamos diena, dainuos daineles, 

žais kartu su jomis. 

Mokysis rodyti dėmesį ir 

pagarbą mamai. 

Kvietimai. 

Nuotraukos, informacinis 

pranešimas internetinėje 

svetainėje, Facebook 

paskyroje. 

Ikimokyklinio 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 



 Sportinis renginys „Dviračio 

diena“ 

Gegužė Skatinimas aktyviai judėti, 

saugoti gamtą, patirti gerų 

emocijų 

Nuotraukos, informacija 

mokyklos svetainėje. 

Ikimokyklinio 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Edukacinės 

erdvių 

kūrimas 

Sukurtos naujos edukacinės 

erdvės grupėse ir kieme. 

Per 

mokslo 

metus 

Bus užtikrintas vaikų 

užimtumas, galimybė pravesti 

įvairias ugdomąsias ir 

sveikatingumui skirtas veiklas. 

Dalyvauti edukacinių erdvių 

kūrimo konkursuose.  

Įvairi informacija apie veiklas. I. Komšlienė 

V. Vičiulienė 

J. Nikitinienė 

    L. Šiaulytienė 

S. Kaulienė 

Metodiniai 

pasitarimai 

Inovatyvių mokymo 

mokymo(si), vertinimo ir 

įsivertinimo metodų stebėtose 

veiklose, užsiėmimuose 

pristatymas. 

2021 – 2022 m. m. veiklos 

įsivertinimas ir veiklos krypčių 

numatymas 2022 – 2023 m. m. 

Per 

mokslo 

metus 

 Metodinės grupės posėdžių 

protokolai, Mokytojų tarybos 

posėdžiai. 

L. Šiaulytienė 

B. Darkintienė 

 

 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė Liana Šiaulytienė 

 


