
PANEVĖŽIO RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

METODINIO BŪRELIO 2016-2017 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Veiklos kryptys: 

 Bendradarbiavimas dalinantis. 

 Ugdytinių klausymo gebėjimų ugdymas. 

 Nuolatinis rūpinimasis pedagogų profesiniu tobulėjimu, ugdymo(si) kokybe. 

 

Eil.

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas Pastabos 

1. „Kūrybiškumo ugdymas, naudojant 

gamtinę medžiagą (Kalėdas pasitinkant)“ 

 

2016 m. 

gruodžio 

mėn. 

Dalia Dausienė, 

auklėtoja 

metodininkė 

Dembavos 

lopšelis-darželis 

„Smalsutis 

2. Pranešimas ,,Kartu su tėvais brandinu 

vaiką mokyklai“ 

2017 m. 

sausio mėn. 

Pranė 

Adakauskienė, 

auklėtoja 

metodininkė 

Panevėžio r. 

Velžio lopšelis-

darželis 

3. Pranešimas ,,Tarptautinės programos 

,,Zipio draugai“ integravimas į ugdymo 

procesą“ 

2017 m. 

vasario 

mėn. 

Daiva 

Ignatavičienė, 

auklėtoja 

metodininkė 

Panevėžio r. 

Velžio lopšelis-

darželis 

4. Pranešimas ,,Emocinio intelekto 

programos ,,Kimochis“ integravimas į 

ugdymo procesą“ 

2017 m. 

vasario 

mėn. 

Renata 

Lukoševičienė, 

auklėtoja 

metodininkė 

Panevėžio r. 

Velžio lopšelis-

darželis 

5. Metodinė diena  „Mokau kitą – mokausi 

pati“, kurios metu jos demonstruos pačių 

pasigamintas ugdymo(si) priemones ir 

išmokys koleges (atsinešus iš anksto 

nurodytas priemones darbui) 

2017 m. 

vasario 

mėn. 

Asta Savickienė Paliūniškio 

pagrindinė 

mokykla 

6. Kvalifikacijos tobulinimo renginys, 

skirtas Panevėžio r. ikimokyklinių įstaigų 

meninio ugdymo pedagogams ,,Muzikos 

instrumentų panaudojimas vaikų 

darželyje“ 

 

2017 m. 

kovo mėn. 

Danutė 

Pleskienė, 

meninio 

ugdymo 

pedagogė 

metodininkė 

Panevėžio r. 

Velžio lopšelis-

darželis 

7.  Kvalifikacijos tobulinimo renginys 

„Fizinis aktyvumas ikimokyklinėje 

įstaigoje“ 

Pranešimas „Prikelkime daiktus antram 

gyvenimui“ 

2017 m. 

kovo mėn. 

Živilė Dulkienė, 

auklėtoja, 

Ramutė 

Adomavičė, 

auklėtoja 

Dembavos 

lopšelis-darželis 

„Smalsutis 

8.  Metodinių priemonių, skirtų pažinimo, 

smulkiosios motorikos ir kalbėjimo 

įgūdžių lavinimui, panaudojimas ugdymo 

procese 

2017 m. 

balandžio 

mėn. mėn. 

Renata 

Dabrilienė, 

auklėtoja 

metodininkė 

Panevėžio r. 

Velžio lopšelio-

darželio 

Liūdynės 

skyrius 

9. Panevėžio r. ikimokyklinių įstaigų mini 

festivalis ,,Velžio šypsenėlė“ 

2017 m. 

gegužės 

mėn.   

Danutė 

Pleskienė, 

meninio 

ugdymo 

pedagogė 

metodininkė 

Panevėžio r. 

Velžio lopšelis-

darželis 



10.  „Pelėdžiukų sąskrydis – 2017m.“ 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinės, 

sveikatos ir komunikavimo kompetencijų 

lavinimas. (Panevėžio r. ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų bendradarbiavimas).   

2017-06-08 

  

Vilma Kuprienė  

 

Pažagienių 

mokykla-

darželis 

11. Pranešimas 

„Žaislo įtaka vaikų kompetencijų plėtotei 

bendradarbiaujant su šeima“ 

05 mėn. Jovita 

Niauronienė, 

vyr. auklėtoja 

Dembavos 

lopšelis-darželis 

„Smalsutis 

12. Pranešimas 

„Šviesos stalo panaudojimo galimybės 

įvairiose vaikų ugdymosi pasiekimų 

srityse“ 

04 mėn. Inga 

Širmulienė, 

auklėtoja 

Dembavos 

lopšelis-darželis 

„Smalsutis 

13. Pranešimas 

„Tyrinėju, atrandu“. 

03 mėn. Laima 

Rudzinskienė ir 

Diana 

Rankelienė 

Panevėžio r. 

Ramygalos 

lopšelis-darželis 

„Gandriukas“ 

14. Pranešimas 

„Tėvų įtraukimas ugdomojoje veikloje“ 

04 mėn. Laimutė 

Rasalskienė ir 

Neringa 

Rimkienė 

Panevėžio r. 

Ramygalos 

lopšelis-darželis 

„Gandriukas“ 

15.   „Kūrybinės dirbtuvės – 2017“ 

 

2017 m.  ŠC Krekenavos 

lopšelis-darželis 

„Sigutė“ 

16. Kvalifikacijos tobulinimo renginys 

  „Pedagogų perdegimas. Kaip padėti sau 

ir kitiems?“ 

04 – 05 

mėn. 

ŠC Mokamas 

(dalyviui 11 

eurų) 

17. Metodinė išvyka į parodą „Mokykla 

2016“ 

2016-11-26 ŠC  

18. Metodinė išvyka į Mažeikių 

ikimokyklinio ugdymo įstaigas 

2017 -06 ŠC  

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė                                           Ramutė Skrickienė 


