
METODINĖS VEIKLOS  KALENDORIUS 2019 METAI  

METODINĖ VEIKLA  
KVALIFIKACINIAI  

RENGINIAI  
PROJEKTAI/AKCIJOS  

RENGINIAI/AKCIJOS/IŠVYKOS 

VAIKAMS/ŠEIMAI 
PARODOS  

SAUSIS  

Mokytojų tarybos posėdis  
Dėl integruotų prevencinių  programų 

bei  priemonių, ugdančių  vaikų 

sveikos mitybos, gyvensenos, fizinio 

aktyvumo įpročius integravimo  

efektyvumo.   

 Aplinkosauginis  projektas 

PGM - Už vieną trupinėlį 

čiulbėsiu visą vasarėlę. – 

visi pedagogai  

Žiemos šventė  miške „Miško 

takeliu su dovanų maišeliu“ – 

J.Pociuvienė .  

 

Paroda „Miško take- ėdžių 

paroda“  - J.Katinienė, 

J.Pociuvienė  

VASARIS 

 

Metodinis psitarimas- Ugdymo 

būdų ir formų tinkamumas 

formuojant sociokultūrinę 

savimonę.  

   

 *Tęstinis projektas - Būsiu 

pirmokas – J.Pociuvienė, 

A.Charlapavičienė  

*Kūrybinės šeimų 

dirbtuvėlės „Puošiame  savo 

darželį“  – Laiptinių 

puošyba- grupių pedagogai 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

paminėjimas “Lietuvėlė mūs 

graži“. E.Jaudzemaitė + Rožyno 

progimnazija – Vasario 15 d.  

 

Paroda „Mano Tėvynės 

spalvos“. – E.Jaudzemaitė  

KOVAS 

Metodinis pasitarimas - 

Ugdymo turinio įvairovė 

skatinant teigiamą pažinimo 

motyvaciją .   

Kvalifikacinis 

seminaras 

„Šiuolaikiniai vaikai. 

Auklėjimas tarp 

„galima-draudžiama“- 

PŠC 

*Tęstinis projektas – Noriu 

būti sveikas. – 

E.Jaudzemaitė, visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas  

 

*Akcija– eksperimentas 

„Mano augalėlio  kelias: 

nuo darželio palangės iki 

mano namų daržo“.- grupių 

pedagogai.  

*Paukščių sugrįžimo šventė 

„Sugrįš pavasarį saulėtą“.- 

A.Skvarnavičiūtė  

 

*Šeimų  Kaziuko turgelis   

„Kepam, kepam riestainėlius“- 

A.Laurinonienė, grupių 

pedagogai  

 

*Žemės diena – Mes Žemės 

draugai. – J.Pociuvienė, 

A.Charlapavičienė, 

A.Karaliūnienė  

*Paroda 

„Paukštelių turgus“ 

(šeimų erdviniai darbai) – 

R.Pabrinkienė. 

 

 

 

 

 

*Paroda „Padėkime 

Žemei “ – (šeimų 

plakatai) – 

V.Dunkevičienė  



BALANDIS 

Metodinis pasitarimas -

Inovacijų diegimas mokymo 

procese- mokytojų veiklos 

savianalizė (projektai, akcijos, 

programos) 

 

 

  

Atvira veikla  

Panevėžio kolegijos 

studentams  ir miesto 

ikimokyklinių įstaigų 

pedagogams  „Ugdymo 

turinio įvairovė   

formuojant vaikų 

empatijos jausmus“  - 

E.Jaudzemaitė  

*Muzikos taku - Panevėžio 

muzikos mokykla. – A. 

Karaliūnienė  

*Aplinkosauginis  projektas 

PGM - Už vieną trupinėlį 

čiulbėsiu visą vasarėlę. – 

visi pedagogai 

Tarptautinis projektas – 

Sodinkime Žemei. – 

E.Jaudzemaitė  

*Gerumo akcija  „Aš medelį  

pasodinsiu ir darželį 

padabinsiu“ – 

A.Charlapavičienė  

*Velykos - „Velykų margučiai“ 

– J.Katinienė  

*Mažųjų kūrėjų dienos 

(teatriukai, kūrybinės dirbtuvės, 

šeimų popietės)  . Atvirų durų 

savaitės. – grupių pedagogai    

* Judrioji savaitė   „Aš greitas, 

nes sveikas“. (estafetės, varžybos 

dviračiai, paspirtukai ir kt.)-

L.Kryževičienė  

 

* Mažasis kulinaras – 

edukacinės išvykos skirtos 

susipažinimui su sveiko maisto 

ruošimu- vyr.grupių pedagogai  

Paroda „Mano 

margutis“.- I.Greviškienė  

 

 

 

GEGUŽĖ 

Metodinis pasitarimas - 

Ugdytinių pasiekimų vertinimo  

aptarimas 

Kvalifikacinis 

seminaras  „Sveikata ir 

aktyvi fizinėje veikla 

ikimokykliniame 

amžiuje“- 

L.Kryževičienė, PŠC 

*Aplinkosauginis projektas – 

„Auginame darželio sodą 

kartu“ - visi pedagogai  

 

*Aplinkosauginis  projektas 

PGM – „Auginkime kartu“- 

J.Pociuvienė.  

* Šeimos popietės - Lopšinių 

karuselė  „Pasisupsiu ant 

mamytės rankų“- E.Jaudzemaitė, 

grupių pedagogai  

* Grupių popietės - „Lik sveikas, 

darželi“- J.Pociuvienė, 

A.Charlapavičienė, 

A.Karaliūnienė  

*Knygos kelias. Knygnešiai - 

ekskursija į Ustronę- 

E.Jaudzemaitė  

Paroda „Linksmieji 

batukai“- V.Railaitė 

 

BIRŽELIS 

*Metodinis pasitarimas 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos 

suprasti ir kaip koreguoti jų 

elgesį. 

*Mokytojų tarybos posėdis  

Ugdymo turinio įvairovės įtaka 

 

 

 

 

Apskritasis stalas 

„Kolega-kolegai“ -

 

 

Vaikystės diena „Bėga vaikystė 

linksma“. – I.Greviškienė  

 

*Judrioji savaitė   „Aš greitas, 

nes sveikas“. (estafetės, varžybos 

dviračiai, paspirtukai ir kt.)- 

Paroda „Vaikystės 

drugeliai“- S.Čiarbienė  

 



vaikų  teigiamos pažinimo  

motyvacijos formavime.     

 

 

„Nuostabių akimirkų 

gaudyklė“ –geroji 

patirtis individualios 

vaikų  pažangos 

vertinimo galimybės.- 

E.Jaudzemaitė  

L.Kryževičienė  

 

*Ekskursijų ciklas ”Pažinkime 

gimtąjį kraštą“ –lankytinos 

vietos  Panevėžio apskrityje – 

grupių pedagogai  

LIEPA, RUGPJŪTIS 

  *Tęstinis projektas – Noriu 

būti sveikas. – 

E.Jaudzemaitė, visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

*Dienos stovykla  „Diena po 

senuoju ąžuolu“ – 

V.Dunkevičienė   

 

*Sveikatingumo diena „Saulės, 

oro  ir vandens fiesta“- 

J.Katinienė  

  Paroda „Vasaros 

spalvos“- grupių pedagogai  

 

RUGSĖJIS 

*Metodinis pasitarimas 
Turiningas, kūrybiškas ir 
įdomus pasirengimas mokyklai. 

*Mokytojų tarybos posėdis 

Vaiko prigimtinių galių  

puoselėjimas  taikant visuminio 

ir montesorinio ugdymo 

principus.  

 

 *Akcija –eksperimentas -  

„Mano augalėlio  kelias: 

nuo darželio palangės iki 

mano namų daržo“ –

aptarimas-pristatymas – 

grupių pedagogai  

*Akcija  PGM   „Rudens 

kraitelė 2019“- 

V.Dunkevičienė,  grupių 

pedagogai  

*Šventinis  rytmetis „Vėl rugsėjo 

takeliu į darželį aš skubu“-

A.Karaliūnienė  

*Sporto šventė „Sportuojame 

kartu: mama, tėtis, aš ir tu 

2019“- L.Kryževičienė, grupių 

pedagogai 

Paroda „Mano darželis“- 

A.Visockienė 

 

SPALIS 

Metodinis pasitarimas Jausmų 
labirintai - vaiko emocinės 
savijautos formavimas 
integruojant prevencines 
programas.  

 Tęstinis projektas „Būsiu 

pirmokas“- V.Dunkevičienė, 

J.Pociuvienė, 

A.Charlapavičienė   

*Rudens pramoga „Daržovių 

puota“ su  

tėveliais ir mokyklos 

bendruomene. 

Knygos „Mano receptai“ 

pristatymas- V.Dunkevičienė  

*Saugaus eismo diena „Saugaus 

eismo abėcėlė“. Susitikimas su 

Amsiu. – V.Puišytė  

 

 

*Paroda „Rudenėlio 

pokštai“- J.Pociuvienė   

 

 

 

 

*Žaislų paroda   „Mes 

keliaujam oru, vandeniu, 

žeme...“ – A.Laurininienė  



LAPKRITIS 

Metodinis pasitarimas 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų kūrybingumo 

ugdymas netradicinėmis 

priemonėmis. 

Atvira veikla   

„Vaiko kultūros 

atspindys darželio 

aplinkoje. Ar 

pripažįstama vaiko 

kultūra įstaigoje kaip 

vertybė?“- 

V.Dunkevičienė  

Aplinkosauginis  projektas 

PGM – „Už vieną trupinėlį 

čiulbėsiu visą vasarėlę“.- 

grupių pedagogai. 

Lino kelias – ekskursija į Upytės 

Lino muziejų.- A.Skvarnavičiūtė  

Paroda „Mano žibintas“-

A.Skvarnavičiūtė  

GRUODIS 

*Metodinis pasitarimas  
Tėvų ir pedagogų sąveika ir  
tikslingos  lyderystės 
formavimas.    
*Mokytojų tarybos posėdis 
Efektyvaus ir kokybiško  
bendradarbiavimo su tėvais 
kūrimas 

 Kūrybinės šeimų dirbtuvėlės 

„Puošiame  savo darželį“. 

Langų puošyba– grupių 

pedagogai.   

*Žibintų vakaras „Švieski, dek 

maža ugnele“- S.Čiarbienė  

 

*Šv. Kalėdos „Kalėdų senelis 

atėjo pas mus“- grupių 

pedagogai. 

 

Paroda „Kalėdų 

atvirukas“-V.Puišytė  

 


