
PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 

PEDAGOGŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS  

2021 METAMS 

DATA PRIEMONĖS ATSAKINGI 

 PASITARIMAI  

2021 m. 

sausio 

mėn. 

1.1.STEAM ugdymas. Ugdymosi proceso 

planavimas ir analizė. 

2.Pedagogų metodinės grupės pirmininko 

ir sekretorės perrinkimai. 

3.Pasvalio savivaldybės finansuoto 

sveikatinimo projekto „Judam – sveikai 

gyvenam“ tęstinio projekto  ataskaita ir 

aptarimas už 2020 m. 

4.Pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir 

metodinės veiklos rodiklių  analizė už 

2020 m. 

Pedagogų metodinės grupės pirmininkas 

 

 

 

Pavaduotoja ugdymui 

 

 

 

Pavaduotoja ugdymui 

2021 m. 

kovo 

mėn. 

2.1.Sveikatos stiprinimo ir sveikatos 

ugdymo SSGG analizė. 

2.Ugdymo veiklų, renginių  pristatymas ir  

aptarimas.  

3.Metodinių priemonių pristatymas, 

aptarimas ir aprobavimas. 

Pavaduotoja ugdymui 

 

Pedagogės 

 

Pedagogės 

 

 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

3.1.Įgyvendintų sveikatos projektinių 

veiklų  sklaida rajone. 

2.Pedagogų kompetencijų tobulinimo 

kryptys. 

3.Vaikų pažangos vertinimas už 2021 m. 

II pusmetį ir refleksija. 

 

Pavaduotoja ugdymui 

 

Pavaduotoja ugdymui 

 

Pedagogės 

 

 

 

2021 m. 

rugsėjo 

mėn. 

4.1.STEAM ir ugdymo turinio naujovės 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame  

ugdyme. 

2.Vidaus edukacinių aplinkų kūrimas ir 

aptarimas. 

3.Lauko edukacinių aplinkų kūrimas.  

 

Pavaduotoja ugdymui 

 

 

Pedagogės 

 

Pedagogės 

 

2021 m. 

gruodžio 

mėn. 

5.1.Vaikų pažangos vertinimas už 2021 

m. I pusmetį analizė. 

2.Vaikų saviraiškos ir kūrybiškumo 

ugdymo organizavimo siūlymai 2022 m. 

veiklos planui, ugdymo veiklų ataskaita 

už 2021 m. 

3.Mokytojų kvalifikacijos kėlimo 

ataskaitos už 2021 metus svarstymas. 

 

Pavaduotoja ugdymui  

 

Pedagogės 

 

 

 

Pavaduotoja ugdymui 

 



 ATASKAITOS  

Pedagogų metodinės grupės pirmininkas 

 

Lopšelio-darželio pedagogų kūrybinė 

grupė 

G.Dirsienė, V.Praniauskienė 

 

Logopedės 

2021 m. 

sausio 

mėn. 

1. 2020 m. pedagogų metodinės grupės 

veiklos ataskaita. 

2. Projekto „Kai vaikai sveiki – laimingi 

visi“ ataskaita. 

3. Projekto „Olimpinė karta“ ataskaita. 

4. Vaikų, lankančių logopedines pratybas, 

ugdomosios veiklos 2020–2021 metų I–o 

pusmečio ataskaita. 

 

2021 m. 

gegužės 

 mėn. 

5. 2020-2021 m. m. Vaikų pažangos ir 

pasiekimų II-o pusmečio ataskaita. 

Lopšelio-darželio pedagogai 

 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

6.Vaikų, lankančių logopedines pratybas, 

ugdomosios veiklos 2020–2021 metų II–o 

pusmečio ataskaita. 

Logopedės 

2021 m. 

spalio 

mėn. 

7.Priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pažangos ir pasiekimų pirminio vertinimo 

ataskaita. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės 

 METODINĖ VEIKLA RAJONE, 

RESPUBLIKOJE 

 

2021 m.  

balandžio 

mėn. 

Gerosios patirties seminaras „Kolega-

kolegai“. Metodinės ugdomosios 

priemonės „Sėkmingai besiugdantys“. 

Pavaduotoja ugdymui 

 METODINĖ TIRIAMOJI VEIKLA  

2021 m. 

kovo 

mėn. 

Eksperimentas „Augalai šviesoje ir 

šešėlyje“ 

A.Tamėnienė ,E.Indriliūnienė 

2021 m. 

balandžio 

mėn. 

,,Bakterijos“. A.Tamėnienė, E.Indriliūnienė 

2021 m. 

balandžio 

mėn. 

Eksperimentas „Apversta stiklinė“, 

„Kiaušinis prie vandens“. 

 

V.Svidulevičienė 

 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

Eksperimentas „Miegantis pienas“ 

 

E. Indriliūnienė 

2021 m. 

balandžio 

mėn. 

Eksperimentas „Augalo auginimas“. B.Kinderytė 

 LANKSTINUKAI  

2021 m. 

vasario 

mėn. 

„Vaikų elgesio ribos. Kaip jas nustatyti?“ R.Mikalajūnienė 

2021 m. 

vasario 

mėn. 

Informacinis lankstinukas tėvams apie 

teikiamą logopedinę pagalbą darželyje. 

Logopedės 

2021 m. 

kovo 

„Kaip ugdyti vaikų pasitikėjimą savimi“? Ž. Baršauskienė 



mėn. 

2021 m. 

vasario-

kovo 

mėn. 

„Kaip reikėtų elgtis su vaiko ožiukais?” T.Pukevičienė 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

„Ankstyvojo amžiaus vaikų elgesio 

kultūros ugdymas“ 

A.Kašelionienė 

2021 m. 

balandžio 

mėn. 

„Kad akytės būtų sveikos“. M.Čekanauskienė 

2021 m. 

rugsėjo 

mėn. 

„Vaiko asmens higiena“. A.Pažemeckienė 

 GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA 

„KOLEGA KOLEGAI“ 

 

2021 m.  Respublikinio projekto „Olimpinė karta“ 

tęstinumas. 

V.Praniauskienė 

G.Dirsienė 

J.Varanauskienė 

2021 m.  RIĮDA ,,Sveikatos  želmenėlių“ projektas 

,,Sveikatiada“ tęstinumas . 

 

Kūrybinė  grupė 

2021 m. 

sausio- 

kovo 

mėn. 

Projektas ,,Augu ir kuriu Lietuvai“. 

(Sausio 13-oji, Vasario16-oji, Kovo11-

oji) 

G.Dirsienė, V.Praniauskienė, 

N.Gintautienė, Ž.Rapkevičienė, 

V.Krivickienė 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

Pranešimas PowerPoint programa 

„Pusryčiai madinga“, „Pietų kovos“, 

,,Užkandžių fiesta“. 

 

A.Kašelionienė 

Ž.Baršauskienė 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

Atvira ugdomoji veikla. ,,Sportuoju su 

šeima“ (vasaros  sportinė popietė). 

R. Mikalajūnienė 

2021 m. 

gruodžio 

mėn. 

Pranešimas PowerPoint programa 

„Olimpinės kartos mokslo metų 

renginiai“. 

G.Dirsienė 

V.Praniauskienė, J.Varanauskienė 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

Aplinkosauginis projektas „Vaistažolių ir 

prieskonių sodelis“ tęstinumas. 

 

M. Čekanauskienė, 

K.Garšvaitė,  A. Tamėnienė, 

2021 m. 

lapkričio 

mėn. 

Grupės projektas ,,Kur gyvena vitaminai“.  

M.Čekanauskienė 

2021 m.  Projektas ,,Mažyliai kalba žaisdami“. 

 

S.Maračinskienė 

E.Motiejūnaitė 

2021 m. Projektas. Tęstinis „Mokyklėlės ABC“. A.Pažemeckienė 

R.Balčiūnienė 

2021 m. 

balandžio 

mėn. 

Atvira veikla ,,Miklūs pirštai-guvus 

protas“. (Filmuota medžiaga). 

G.Dirsienė 

 



2021 m. 

lapkričio 

mėn. 

Tyrimas „Adaptacija ankstyvojo amžiaus 

grupėje“. 

R.Balčiūnienė 

 ATVIRA VEIKLA TĖVAMS  

2021m. 

kovo 

mėn. 

Atvirų durų dienos rengimas  lopšelyje-

darželyje „Pabūkime kartu“. 

Pedagogai 

 MOKOMŲJŲ, VAIZDINIŲ 

PRIEMONIŲ KŪRIMAS 

 

2021 m. 

sausio 

mėn. 

Vaizdinė mokymo priemonė ,,Mūsų 

dantukai“.  

A.Tamėnienė 

2021 m. 

vasario 

mėn. 

Didaktinis žaidimas „Skaičiuok iki 10“.  

A.Tamėnienė 

2021 m. 

rugsėjo 

mėn. 

Metodinė priemonė „Suskaičiuok“ 5-6 m. 

vaikams. 

M.Čekanauskienė 

 

2021 m. 

kovo 

mėn. 

Didaktinis žaidimas ,,Rankytės ir 

geometrinės figūros“.  

A.Tamėnienė  

 

2021 m. 

vasario - 

kovo 

mėn. 

Priemonė smulkiajai motorikai 

„Spalvotieji segtukai“. 

T.Pukevičienė 

2021 m. 

balandžio 

mėn. 

Muzikinė priemonė „Medinės lentelės 

ritmui“. 

N.Gintautienė 

2021 m. 

sausio 

mėn. 

Metodinė priemonė „Skiemenukai ir 

žodeliai“. 

 

V.Praniauskienė 

2021 m. 

balandžio 

mėn. 

Didaktinė priemonė „Spalvos“. 

 

E.Indriliūnienė 

2021 m. 

balandžio 

mėn. 

Metodinė priemonė ,,Naminiai gyvūnai ir 

jų jaunikliai“. 

 

M.Čekanauskienė 

2021 m. 

vasario 

mėn. 

Didaktinis stalo žaidimas  ,,Sudėk vaisių“. R.Balčiūnienė 

2021 m. 

sausio  

mėn. 

Mokomoji  priemonė „Skaičiai-mano 

draugai“. 

B.Kinderytė 

2021 m. 

kovo 

mėn. 

Vaizdinė priemonė „Geometrinės 

figūros“. 

 

B.Kinderytė 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

Priemonė ,,Užsek-atsek“. 

 

A.Kašelionienė 

2021 m. Mokomoji vaizdinė priemonė „Duonos R.Mikalajūnienė 



balandžio 

mėn. 

kelias iki mūsų stalo“. 

 

2021 m. 

balandžio 

mėn. 

Metodinė priemonė ,,Mažas-didelis“. R.Balčiūnienė 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

Metodinė priemonė „Kimochiai“. R.Balčiūnienė 

 

2021 m. 

sausio 

mėn. 

Priemonė „Žiemojantys žvėreliai“. A.Pažemeckienė 

 

2021 m. 

vasario 

mėn. 

Priemonė „Spalvotų gėlių pievoje“. A.Pažemeckienė 

 

2021 m.  

spalio 

mėn. 

Didaktinė priemonė „Kimochis jausmų 

pagalvėlės“. 

 

A.Pažemeckienė 

2021 m. 

spalio 

mėn. 

Metodinė priemonė „Nykštukų 

emocijos“. 

V.Svidulevičienė 

 BENDRUOMENĖS ŠVIEČIAMOJI 

VEIKLA 

 

2021 m. 

vasario 

mėn. 

Pranešimas „Autistiškas vaikas ugdymo 

įstaigoje. Kaip pasiruošti?’’ 

E.Motiejūnaitė 

S.Maračinskienė 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

Pranešimas „Gyvenkime sveikai“. B.Kinderytė 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

Pranešimas „Vaikų imunitetą lemiantys 

veiksniai“. 

 

T.Pukevičienė 

 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

Pranešimas „Laiko ypatumai 

ikimokykliniame amžiuje“. 

E.Indriliūnienė 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

Pranešimas ,,Muzikos įtaka vaiko 

vystymuisi“. 

 N.Gintautienė 

2021 m. 

spalio 

mėn. 

Pranešimas „Ką daryti, kad vaikas 

nesirgtų“. 

A.Pažemeckienė 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

Pranešimas „Jautrus vaikas “. A.Tamėnienė 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

Pranešimas „Kaip ugdyti vaiko sveikos 

mitybos įpročius“. 

T.Pukevičienė 

2021 m. 

gruodžio 

mėn. 

 

Pranešimas „Skirtingo temperamento 

vaikai“. 

R.Balčiūnienė 



2021 m. Aktualios informacijos pateikimas 

lopšelio-darželio ,,Eglutė“ interneto 

puslapyje, adresu: 

http://www.eglutepasvalys.lt/index.php, 

socialinė medija facebook 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

 

http://www.eglutepasvalys.lt/index.php

