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                                                                              PATVIRTINTA: 

                                                                              Vilniaus savivaldybės Grigiškių 

                                                                               lopšelio-darželio „Lokiuko giraitė“  

                                                                              direktoriaus 2020 m. spalio      d. 

                                                                               įsakymu Nr. V- 51 

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ LOPŠELIS- DARŽELIS „LOKIUKO GIRAITĖ‘‘ 

Metodinės grupės 2020-2021 m.m. veiklos planas 

Mokytojų metodinės veiklos tikslas - sudaryti sąlygas nuolat tobulinti kvalifikaciją ir kompetenciją, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų 

sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės. 

Nr METODINĖS VEIKLOS 

TURINYS 

ATSAKINGI ASMENYS DATA LAUKIAMAS REZULTATAS 

1 Popietinė pramoga vaikams, jų 

tėvams ir įstaigos pedagogams 

lauke kartu su Laura 

Remeikiene. 

Direktorė A.Pauliukonienė-

Butkevič, meninio ugdymo pedagogė 

V.Klimavičienė 

2020 09 01 

 

Naujų mokslo metų sutikimas kartu su vaikais, 

jų tėvais ir pedagogais. 

2 Dalyvavimas Vilniaus m. l/d 

„Žibutė“ šalies darbelių 

parodoje „Miško pasaka“.  

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja E.Babonienė, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos. 

2020 09 08- 

2020 09 14 

Ugdytinių kūrybiškumo skatinimas. 

3 Metodinės grupės pasitarimas. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

M.Volkova, priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja A.Ziuganova, logopedė E.Zaksienė. 

2020 09 17 2019-2020 m.m. metodinės veiklos ataskaita, 2020-

2021 m.m. veiklos programos rengimo aptarimas, 

logopedės 2020 m. darbo ataskaita, soc. pedagogo, 

psichologo informaciniai pranešimai. 

4 Įstaigos dalyvavimas ESFA 

projekte „Jausk, atpažink, 

išreikšk“ 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui M.Volkova,  

priešmokyklinio ugdymo mokytojai  

A. Ziuganova, J. Brazauskienė, R. Kurbakovienė 

ikimokyklinio ugdymo mokytojai J. Babonienė, I. 

Bakšienė, A. Janovič, D. Kanarskienė, I. 

Kvaraciejienė, l. Molevičienė, E. Urbienė, J. 

Voitkevič, R. Voitkevičienė 

2020-2022 Ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų 

socialinio emocinio intelekto ir gebėjimų savo 

jausmus identifikuoti, ugdymas, siekiant gerovės 

vaiko labui ilgalaikėje perspektyvoje. 

5 Koridorių ir laiptinių 

dekoravimas pagal metų laikus, 

kalendorines šventes.  

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  

L.Mikalajūnienė, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojos.  

2020-2021 

m.m. 

Įstaigos apipavidalinimas pagal sezoniškumą: 

ruduo. 
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6 

 

Programa „Zipio draugai“ Priešmokyklinio ugdymo mokytojos 

I.Šmigelskienė, A.Ziuganova. 

2020-2021 

m.m. 

Priešmokyklinių grupių „Voveriukai“ ir 

„Peliukai“ vaikams skirta emocinių ir elgesio 

problemų prevencijos programa. 

7 Projektas „Futboliukas“ 

 

 

Fizinio lavinimo mokytojas A.Puplevičius, 

priešmokyklinio ugdymo mokytojos 

J.Brazauskienė, R.Kurbakovienė. 

2020 10 01-

2021 05 31 

Priešmokyklinių grupių „Voveriukai“ ir 

„Peliukai“ vaikams skirtas projektas, skatinantis 

sudominti sportu ir sveika gyvensena. 

8 Naratyvinio žaidimo projektas 

„tikslinė kompleksinė pagalba 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoms“. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

M.Volkova, priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja A.Ziuganova, ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos E.Urbienė, E.Babonienė, 

I.Kvaraciejenė. 

2020 05-

2020 12 

Naratyvinio žaidimo metodo taikimas 

priešmokyklinės grupės „Peliukai“, 

ikimokyklinių grupių „Gandriukai“ ir 

„Žvirbliukai“ vaikų ugdyme. 

9 Rudens gėrybių paroda 

„Rudenėlis lapais lyja“. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

I.Kvaraciejenė, įstaigos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojos. 

2020 10 09-

2020 10 12 

Kūrybiškumo ir aplinkos pažinimo skatinimas 

atviroje erdvėje – lauke. 

 

10 Rudens sporto varžybos lauke. Fizinio lavinimo mokytojas A.Puplevičius, 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos. 

2020 10 12- 

2020 10 23 

Sveikos gyvensenos integruota ugdomoji veikla. 

Džiaugsmo ir gerų emocijų suteikimas. 

11 Rudens pramogos su muzika. Meninio ugdymo mokytoja V.Klimavičienė, 

ikimokyklinio ugdymo mokytojos. 

2020 10 12- 

2020 10 23 

Muzikinė integruota ugdomoji veikla. 

Džiaugsmo ir gerų emocijų suteikimas. 

12 Tolerancijos diena. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

R.Kurbakovienė. 

2020 11 16 Moralinių vertybių formavimas. 

13  Išvyka į Saugaus eismo 

mokyklėlę 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos 

I.Šmigelskienė, J.Brazauskienė, A.Ziuganova, 

R.Kurbakovienė. 

2020 11 17- 

2020 11 18 

Saugaus eismo edukacinė veikla 

priešmokyklinių grupių „Voveriukai“ ir 

„Peliukai“ vaikams. 

14 Metodinės grupės pasitarimas. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

M.Volkova, priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja A.Ziuganova. 

2020 12 02 Įstaigos pedagogų metodinės veiklos refleksija, 

tolimesnės metodinės veiklos aptarimas. 

15 Koridorių ir laiptinių 

dekoravimas pagal metų laikus, 

kalendorines šventes.  

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja A.Janovič, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos. 

2020 12 07- 

2020 12 15 

Įstaigos apipavidalinimas pagal sezoniškumą: 

žiema. 

16 Aktų salės dekoravimas 

Kalėdoms. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja L.Molevičienė, 

grupių „Žiogeliai“, „Kiškučiai“, „Pelėdžiukai“, 

„Bitutės“, „Boružėlės“, „Drugeliai“, „Ežiukai“, 

„Geniukai“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos. 

2020 12 07-

2020 12 15 

Pedagogų tarpusavio bendradarbiavimas, 

kūrybiškumo išraiška. 

17 Kalėdinių atvirukų paroda. 

 

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

B.Pajarskienė, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojos. 

2020 12 10- 

2020 12 14 

Bendruomenės narių kūrybinių darbelių parodos 

organizavimas, bendradarbiaujant su ugdytinių 

tėvais. 

18 Įstaigos langų dekoravimas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja    I.Bakšienė, 2020 12 10- Įstaigos apipavidalinimas pagal sezoniškumą: 
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Kalėdoms. 

 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos. 

2020 12 14 žiema. 

 

19 Kalėdinė akcija „Papuoškim 

Kalėdų eglutę baltais žaislais 

lauke“. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  A.Sabonienė, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos, grupių vaikai ir jų tėvai. 

Iki 2020-12- 

10 

Bendruomenės narių kūrybinių darbelių parodos 

organizavimas, bendradarbiaujant su ugdytinių 

tėvais. 

20 Šventiniai rytmečiai, popietės, 

vakaronės  su Kalėdų Seneliu. 

Meninio ugdymo mokytoja V.Klimavičienė, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos. 

2020 12 21- 

2020 12 23 

Džiaugsmo ir gerų emocijų suteikimas. 

21 Trys karaliai – kalėdinio 

laikotarpio vaikštynių ir 

linksmybių pabaiga.   

Meninio ugdymo mokytoja V.Klimavičienė, 

ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

E.Babonienė, I.Kvaraciejenė. 

2021 01 06 Renginys saviraiškai, dvasiniam tobulėjimui. 

22 Sausio 13-osios iniciatyva. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja E.Urbienė, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos. 

2021 01 13 Tautinių vertybių formavimas. 

23 Sporto varžybos „Futboliukas“. Fizinio lavinimo mokytojas A.Puplevičius, 

priešmokyklinio ugdymo mokytojos 

J.Brazauskienė, R.Kurbakovienė. 

2021 01 18 Priešmokyklinių grupių „Voveriukai“ ir „Peliukai“ 

vaikams skirtas projektas, skatinantis sudominti 

sportu ir sveika gyvensena. 

24 Vaikų, jų tėvų, pedagogų 

kūrybinių darbelių paroda „ 

Kaip aš matau Gimtinę“. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

A.Jasovičienė, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojos. 

2020 02 08- 

2020 02 12 

Kūrybiškumo ir aplinkos pažinimo skatinimas 

netradicinėmis priemonė-mis bendradarbiaujant su 

visų grupių vaikais ir ugdytinių tėvais. 

25 Aktų salės dekoravimas 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai. 

 Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

A.Baltulionytė, R.Butėnienė, D.Kanarskienė, 

N.Jakštienė. 

2021 02 12 Įstaigos apipavidalinimas pagal sezoniškumą. 

 

26 Užgavėnės – gamtos žadinimo 

šventė. 

 

 

Meninio ugdymo mokytoja V.Klimavičienė, 

ikimokiklinio ugdymo mokytoja 

O.Varanauskaitė, priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja J.Brazauskienė, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojos. 

2020 02 15 Džiaugsmo ir gerų emocijų suteikimas. 

 

27 Viktorina priešmokyklinio 

amžiaus vaikams „ Kelionė po 

Lietuva“. 

Priešmokykl. ugdymo mokytoja A .Ziuganova, 

meninio ugdymo mokytoja V.Klimavičienė, 

priešmokyklinių grupių mokytojos. 

2021 02 18 Tautinių vertybių formavimas. 

28 Kaziuko mugės kūrybiniai 

sprendimai. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja I.Bakšienė, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos. 

2021 03 01- 

2021 03 05 

Džiaugsmo ir gerų emocijų suteikimas. Meninių 

darbelių pristatymas. 

29 Trumpalaikis projektas „Buk 

saugus“. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja E.Urbienė, 

ikimokyklinių grupių „Gandriukai“, 

„Žiogeliai“, „Žvirbliukai“ mokytojos. 

2021 03 15-

2021 03 19 

 

 

30 Paroda lauke „Velykinis medis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 2021 04 01 Kūrybiškumo ir aplinkos pažinimo skatinimas 
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ir linksmi margučiai“. 

 

A.Ziuganova, ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos. 

netradicinėmis priemonėmis. 

31 Aktų salės dekoravimas 

Velykoms. 

 

 Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

R.Voitkevičienė, J.Voitkevičiūtė, L.Andraloit, 

A.Janovič. 

2021 04 01- 

2021 04 02 

 

Įstaigos apipavidalinimas pagal sezoniškumą. 

 

32 Šventinis spektaklis įstaigos 

ugdytiniams „Velykų pasaka“. 

Meninio ugdymo mokytoja V.Klimavičienė, 

ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

I.Kvaraciejenė, E.Babonienė, grupės 

„Žvirbliukai“ vaikai. 

2021 04 08 Džiaugsmo ir gerų emocijų suteikimas. 

33 Ilgalaikis projektas „Vis platėja- 

nčiu takeliu...“ Atsiradimas, 

kryptingumas, įgyvendinimas 

skirtingų veiksmingumo pozicijų 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

A.Vaitkevičiūtė. 

2021 04 14 Gerosios darbo patirties sklaida.  Kūrybingai 

dirbančio pedagogo metodinės veiklos stilius. 

(40 metų pedagoginio profesinio kelio 

apibendrinimas). 

34 Trumpalaikis projektas „Nuo 

raidelės prie žodelio“. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

R.Kurbakovienė. 

2021 04 19-

2021 04 23 

Žodinės, rašytinės kalbos ugdymas 

netradicinėmis priemonėmis.  

35 Aktų salės dekoravimas 

išleistuvėms. 

 Priešmokyklinio ugdymo mokytojos. Iki 

2020 05 24 

Įstaigos apipavidalinimas pagal sezoniškumą. 

36 Edukaciniai renginiai „Darželį, 

lik sveikas!“ 

Meninio ugdymo mokytoja V.Klimavičienė, 

priešmokyklinio ugdymo mokytojos. 

2021 05 24-

2021 05 28 

Renginiai skirti atsisveikinimui su vaikų 

darželiu. 

37 Renginys, skirtas vaikų ginimo 

dienai. 

Fizinio lavinimo mokytojas A.Puplevičius, 

ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

A.Jasovičienė, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojos. 

2021 06 01 Bendradarbiavimas su visų grupių vaikais.  

38 Metodinis pasitarimas. Direktorė A. Pauliukonienė – Butkevič, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui M.Volkova, 

metodinės grupės pirmininkė A. Ziuganova. 

2021 05 25 2020-2021 m.m. veiklos plano rezultatų ir 

vertinimo aptarimas bei perspektyvų numatymas 

ateičiai. 

39 Švietimo idėjų, pedagogikos 

ugdymo naujovių, pažangios 

pedagogų patirties skleidimas 

įstaigos bendruomenei. 

Direktorė A. Pauliukonienė – Butkevič, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

M.Volkova, visų grupių pedagogai. 

Rugsėjis- 

rugpjūtis. 

Ugdomojo proceso kokybės pagerinimas, 

įstaigos edukacinės aplinkos atnaujinimas. 

Planą sudarė: 

metodinės grupės pirmininkė 

priešmokyklinio ugdymo  

mokytoja metodininkė                                                                                .........................                                                  Ala Ziuganova 

 

Pritarta: 

pedagogų tarybos posėdyje 

2020-09-17   Protokolas Nr. 1                                               


