
2020–2021 m. m. Panevėžio r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio planas 

Veiklos kryptys: 

- individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas; 

- socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas; 

- dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita.        

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data, vieta  Laukiamas rezultatas Atsakingas Pastabos 

I. Dalijimasis patirtimi 

1. „Talentų šou 2021“ ( jei bus 

karantinas, vyks nuotoliniu 

būdu, surinksim video, 

sukursime filmą). 

Dembavos lopšelis-

darželis  

„Smalsutis“ 

Ugdysis vaikų 

individualizavimas, 

saviraiška. 

R. Adomavičė 

V. Nuobarienė 

Planuojama 

gegužės 11d. 

2. Projekto „ Mažais žingsneliais 

inovacijos takeliu“ veiklų 

pristatymas 

Dembavos lopšelis 

darželis „Smalsutis“, 

Pažagienių, Bernatonių 

mokykla-darželis, 

Krekenavos lopšelis-

darželis „Sigutė“, 

Piniavos mokykla-

darželis 

Projekto dalyviai pasidalys 

įgytomis projekto metu 

žiniomis ir patirtimi 

N.Mogilovienė Planuojama 

birželio mėn. 

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

3. Kompetencijų ir Vaiko raidos 

aprašai 

2020-2021 m.m. Svarbiausia veikla – 

žaidimas, išlieka ypatingai 

didelė laisvo (vaidmeninio) 

žaidimo reikšmė. Gebės 

išvystyti sudėtingus žaidimo 

scenarijus, žaidime 

bendradarbiauti su 

bendraamžiais, siekdamas 

bendro tikslo. Laisvo žaidimo 

metu vystys socialines 

kompetencijas, empatiją, 

savireguliacijos gebėjimus, 

planavimo gebėjimus ir kt. 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

 



4. Metodiniai susirinkimai 2020- 10 mėn., 2021- 

05 mėn. 

Naujovių, aktualių klausimų 

analizavimas 

N.Mogilovienė, 

I.Širmulienė 

 

5. Dalyvavimas konsultacijose, 

organizuojamose Panevėžio r. 

ŠC, įvairių nuotolinių  aplinkų 

panaudojimo ugdymo procese 

2020-2021 m.m.  Gebės naudotis Microsoft 

Teams ir ZOOM aplinkomis 

ir ugdyti vaikus nuotoliniu 

būdu 

N.Mogilovienė  

III. Kvalifikacijos tobulinimas 

6. Projekto „ Mažais žingsneliais 

inovacijos takeliu“ veiklos 

Dembavos lopšelis 

darželis „Smalsutis“, 

Pažagienių, Bernatonių 

mokykla-darželis, 

Krekenavos lopšelis-

darželis „Sigutė“, 

Piniavos mokykla-

darželis 

Susipažins su virtualiomis 

mokymosi erdvėmis, 

interaktyvių įrenginių 

panaudojimo teorinėmis ir 

praktinėmis galimybėmis, 

sveikatingumo, kūrybingumo 

ugdymu, pažinimo skatinimu 

N.Mogilovienė  

7. Dalyvavimas programoje 

„STEAM ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“ 

Panevėžio r. 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų mokytojai 2020-

2021 m. m. 

Susipažins su STEAM 

vaikams: praktine atmintine 

mokytojui 

N.Mogilovienė  

8.  Dalyvavimas renginiuose pagal 

poreikį 

Panevėžio r. 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų mokytojai 2020-

2021 m. m. 

Mokytojai tobulins 

kompetencijas 

Panevėžio r. 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

mokytojai 

 

IV. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

9. Viktorina „Sukam sukam 

galveles“ 

Dembavos lopšelis-

darželis  

„Smalsutis“ 

Logopedines pratybas 

lankantys vaikai plėtos 

socialines, komunikavimo, 

pažinimo kompetencijas. 

J. Niauronienė 

R. Belazarienė 

Planuojama kovo 

mėn. 

10. Gamtamokslinė praktinė 

konferencija „Mes-gamtos 

vaikai“ 

 

Dembavos lopšelis-

darželis „Smalsutis“ 

Vaikai labiau pažins  savo 

artimąją aplinką. Ugdysis 

tiriamojo darbo gebėjimus, 

gebėjimus keistis žiniomis, 

patirtimi ir informacija su 

draugais, pristatyti savo 

tiriamąjį darbą 

I.Širmulienė 

J.Niauronienė 

Planuojama 

balandžio 27 d. 

11. „Linksmosios estafetės -2021“ 

 

Dembavos lopšelis-

darželis  “Smalsutis“ 

Bus ugdomas fizinis 

aktyvumas, bendravimas, 

bendradarbiavimas su 

Ž.Taločkienė 

J. Baltrušaitienė 

Planuojama 

gegužės mėn. 



bendraamžiais 

Būrelio pirmininkė                                                                                                                                          Inga Širmulienė    

Metodininkė                                                                                                                                                Nijolė Mogilovienė      


