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3 priedas 

 

PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 

MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

2022 METAMS 

 

Data Svarstomi klausimai/ priemonės Atsakingi 

Susirinkimai 

Sausio-gruodžio 

mėn. 

Susirinkimai vyksta 1-2 kartus per mėnesį Mokytojų metodinės grupės 

pirmininkas 

Gegužės mėn.  1. Dėl matematinio skaičiavimo NUMICON 4-5 metų 

vaikams metodikos aptarimo. 

2. Dėl tobulintos ikimokyklinio ugdymo programos 

,,Vaikystės taku“ (skaičiavimas ir matavimas) 

aptarimo. 

3. Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikų 

pasiekimų aprašo aptarimo. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, darbo grupės 

Rugsėjo mėn. Dėl „Bee-bot“ veiklų plano aptarimo. 

Gruodžio mėn. Priešmokyklinės ugdymo programos refleksija. 

Pranešimai Mokytojų metodinėje grupėje 

Kovo mėn.  „POP IT idėjos veiklai su vaikais“ O. Valantinaitė 

Rugsėjo mėn. „IKT integravimas į tradicines ikimokyklinio ugdymo 

metodų veiklas” 

I. Pocevičiūtė 

Rugsėjo mėn. „Atnaujinta priešmokyklinio ugdymo programa“ A. Reižytė 

Spalio mėn. ,,Inovacijos priešmokykliniame ugdyme“ S. Bagdonienė 

Lapkričio mėn. Pranešimas ,,Bendradarbiavimas su tėvais“ M. Grigaliūnienė 

Gerosios patirties sklaida „Kolega kolegai“ 

Balandžio mėn. Atvira veikla „Gimtinė Lietuva“ A. Reižytė,  

G. Bagdonavičiūte 

Gruodžio mėn. Atvira veikla „Prie puodelio arbatos“ A. Reižytė 

Metodinė veikla rajone, respublikoje 

Vasario mėn. Respublikinis projektas „Radijas iš antrinių žaliavų“ I. Pocevičiūtė, M. Parlamis, 

A. Tamošiūnienė 

Vasario-

gegužės mėn. 

Respublikinis projektas „Ieškau. Randu. Mokausi“ M. Parlamis,  

I. Pocevičiūtė,  

A. Tamošiūnienė 

Balandžio mėn. 

 

Respublikinis projektas „Spalvų savaitė“ A. Tamošiūnienė,  

L. Stacevičienė 

Spalio mėn. Autorinis seminaras „Aktyvūs meninio ugdymo 

metodai“ 

G. Bagdonavičiūtė 

Lapkričio mėn. Respublikinis projektas „Muzika ir spalvos“ G. Bagdonavičiūtė 

Gruodžio mėn. Paskaita ,,Vaikus į veiklą įtraukiantys kontekstai“ 

rajono pedagogams 

S. Bagdonienė 

Straipsniai apie lopšelio-darželio „Liepaitė“ gerąją patirtį 

Gegužės mėn. Pranešimas visuomenei ,,Ankstyvoji vaikų dailė“ V. Balaišienė 

Rugsėjo mėn. Metodinis straipsnis ,,Numicon – matematika vaiko 

rankose“ 

A. Tamošiūnienė 

 

Lapkričio mėn. 

Metodinis straipsnis ,,Inovacijos priešmokykliniame 

ugdyme“ 

S. Bagdonienė 

Metodinis straipsnis „Aktyvūs bendradarbiavimo 

būdai priešmokyklinio ugdymo grupėje“ 

A. Reižytė  
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Gruodžio mėn. Metodinis straipsnis „Aktyvūs meninio ugdymo 

metodai. Refleksija po seminaro“ 

G. Bagdonavičiūtė 

Atvira veikla tėvams 

Vasario mėn. „Auginu Lietuvą“ I. Pocevičiūtė, M. Parlamis 

 

 

 

 

Kovo mėn. 

„Mama, tėti, padėk man kalbėti“  A. Tamošiūnienė 

„Žaidžiame pasaką“ L. Stacevičienė 

„Baltos lankelės, juodos avys“ R. Milašienė, A. Valiukaitė 

,,Matematika su NUMICON“ S. Bagdonienė,  

O. Valantinaitė 

„Sėklų karalystėje“ A. Reižytė, I. Tekutienė 

„Muzikinis traukinys“ „Drugelių“ grupė  

 

G. Bagdonavičiūtė 
„Aktyvūs muzikos klausymo metodai“ („Kiškučių“ 

grupė) 

„Muzikiniai žaidimai“ („Boružiukų“ grupė) 

,,Seku seku pasakėlę" R. Bulkienė, L. Šatienė 

,,Saulute, nusijuok“ J. Račkienė 

,,Mūsų sodinukai“ I. Mėkelienė, M. Parlamis 

,,Sveikas maistas" M. Grigaliūnienė,  

L. Šatienė 

,,Pavasario šauktuvės“ S. Valickaitė, V. Balaišienė 

Metodinė tiriamoji veikla 

Lapkričio mėn. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikiai 2023 

m. ir grįžtamasis ryšys 2022 m. 

Pavaduotoja ugdymui  

L. Kavaliauskienė 

Mokomųjų, vaizdinių priemonių kūrimas 

Vasario mėn. Metodinė priemonė „Muzikos ženklų šalis“: Bee-bot 

programavimo pradmenų integravimas į meninio 

ugdymo veiklas. 

G. Bagdonavičiūtė 

 

 

Balandžio mėn. 

Metodinė priemonė „Instrumentų takelis“: Bee-bot 

programavimo pradmenų integravimas į meninio 

ugdymo veiklas. 

G. Bagdonavičiūtė 

Interaktyvi priemonė „Pavasario pranašai“ (su 

www.storyjumper.com). 

V. Balaišienė 

Gegužės mėn. Metodinė  priemonė „Koriuko raidynėlis“ R. Milašienė,  

A. Valiukaitė 

Gegužės mėn. Vaizdinė mokymo priemonė „Priemonės rašybos 

mokymuisi priešmokyklinukams“ 

O. Valantinaitė 

Rugsėjo mėn. Interaktyvi mokymo priemonė „Learnhub“ užduotys 

4-5 metų vaikams pagal matematinio skaičiavimo 

NUMICON metodiką. 

O. Valantinaitė, 

A. Reižytė 

Spalio mėn. Mokymo priemonė „Kas gyvena ūkyje?“. L. Stacevičienė 

Lankstinukai, pranešimai tėvams 

 

Vasario mėn. 

Pranešimas „Meškiukų“ grupės tėvams apie 

tarptautinio projekto „Menas padeda pažinti pasaulį“ 

vykdymą. 

 

I. Pocevičiūtė 

Rugpjūčio mėn. „Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“ 2022–2023 

m.m”. 

Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui  

 

Rugsėjo mėn. 

Pranešimas tėvams tema: „Priešmokyklinis ugdymas. 

Tikslai ir uždaviniai“. 

A. Reižytė 

Pranešimas tėvams „Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

dailės ypatumai“. 

A. Valiukaitė 

Ataskaitų, planų projektų parengimas 
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Sausio mėn. Bendradarbiavimo su šeima planas projektas. A. Reižytė, I. Mėkelienė,  

M. Grigaliūnienė 

Iki sausio 4 d. 1. 2021–2022 m. m. vaikų pasiekimų I-o pusmečio 

ataskaita (lentelės ,,Vaikų pasiekimų ataskaitai“, 

,,Pusmečio pasiekimų ataskaitos forma“). 

2. Vaikų, lankančių logopedines pratybas, ugdomosios 

veiklos 2021–2022 metų I-o pusmečio ataskaita 

(lentelė ,,Logopedo darbo ataskaita“). 

Pedagogai, Metodinės 

grupės pirmininkas 

Iki sausio 21 d. 1. Pedagogų 2021 metų savianalizės ir veiklos 

tobulinimo anketos. 

2. Metodinės grupės 2021 metų ataskaita. 

Iki sausio 4 d. Tyrimas „Adaptacija ankstyvojo amžiaus grupėje“. I. Mėkelienė, R. Bulkienė 

Vasario mėn. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plano 

projektas. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai 

Iki kovo mėn. 

31 d. 

Atviros veiklos tėvams (lentelė „Atvirų durų tėvams 

veiklos aprašymas“). 

Pedagogai 

Iki gegužės 

mėn. 27 d. 

1. Lopšelyje-darželyje vykdomų projektų galutinės, 

tarpinės ataskaitos. 

2. 2021–2022 m. m. ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų II-o pusmečio ataskaita (lentelės ,,Vaikų 

pasiekimų ataskaita“, ,,Pusmečio pasiekimų ataskaitos 

forma“). 

3. 2021–2022 m. m. priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo(si) II-ojo vertinimo ataskaita (OPA PA II-asis 

klausimynas, lentelė „Pusmečio pasiekimų ataskaitos 

forma“). 

4. Vaikų, lankančių logopedines pratybas, ugdomosios 

veiklos 2021–2022 m. m. II-o pusmečio ataskaita 

(lentelė ,,Logopedo darbo ataskaita“). 

5. Ikimokyklinės ugdymo programos „Vaikystės 

taku“, SEU programų „Kimochis“ ir „Zipio draugai“, 

projekto „Ankstyvasis STEAM ugdymas“ refleksijos.  

Kūrybinės komandos, 

projektų darbo grupės, 

pedagogai 

 

Gegužės mėn. Projekto ,,Ankstyvasis STEAM ugdymas“ plano 

koregavimas. 

I. Mėkelienė, R. Bulkienė  

 

Spalio mėn.  2022–2023 m.m. priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo(si) I-ojo vertinimo ataskaita (OPA PA I-asis 

klausimynas). 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

Iki gruodžio  

20 d. 

1. Pedagogų kūrybinių komandų 2022 m. refleksija. 

2. „Sveikatiada“, „RIUKKPA“, „Mažasis 

futboliukas“, „Darni mokykla“, Gamtosauginių 

mokyklų programų ir projektų ataskaitos, aptarta 

projektų nauda, pridėtinė vertė vaikų ugdymui. 

Kūrybinės komandos, 

projektų darbo grupės 

 

Informacijos pateikimas visuomenei 

Kovo mėn. Informacinis lankstinukas „Lopšelis-darželis 

„Liepaitė“ 2022 m. 

Direktorė I. Černiauskienė 

Lapkričio mėn. Informacinis filmukas ,,Logopedo veikla darželyje“ 

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

A. Tamošiūnienė,  

L. Stacevičienė 

Visus metus Aktualios informacijos pateikimas lopšelio-darželio 

,,Liepaitė“ interneto puslapyje, adresu: 

http://www.liepaitepasvalys.lt  

Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui  

 

 

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

