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IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2017 M. 

 

Tikslas: analizuojant ugdymo procesą, numatyti šio proceso tobulinimo būdus, siekiant kokybinių pokyčių.  

Uždaviniai:  

 kryptingai plėtoti turimas ir įgyti naujas kompetencijas; 

 tobulinti ikimokyklinės įstaigos bendravimo ir bendradarbiavimo su vaikų tėvais, socialiniais partneriais sistemą; 

 skatinti profesinį tobulėjimą inicijuojant gerosios patirties sklaidą. 

          I. METODINIAI SUSIRINKIMAI 

Eil.nr. Susirinkimo  klausimai/veikla Data Atsakingas 

1.1. Metodinės grupės veiklos ataskaita už 2016 metus.  

Metodinės grupės veiklos plano 2017 metams  pristatymas. 

Atnaujintos ikimokyklinio ugdymo programos ,,Papilės takeliais“ pristatymas. 

 

sausis Metodinės grupės pirmininkė  

V. Mažylienė 

Skyriaus vedėja R. Lupeikienė 

 

1.2. Sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymas ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame amžiuje.  

Pranešimas „Vaikų sveikatos ir saugumo stiprinimas įvairių veiklų metu“. 

Medžiagos iš seminarų sklaida.  

 

vasaris R. Gricienė 

 

Skyriaus vedėja R. Lupeikienė 

 

1.3. Pasitarimas-diskusija ,,Priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programų 

dermė“. 

kovas Z. Dabožinskienė 

A. Statkienė 

1.4. „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų ugdymas 

panaudojant skaitmenines technologijas“. 

Pristatymas, aptarimas – gerosios patirties skaida.  

Medžiagos iš seminarų sklaida. 

 

balandis Pedagogai 

 

1.5.  Priešmokyklinio amžiaus vaikų brandumas ir pasirengimas mokytis 

mokykloje. Priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos vertinimas. 

Vaiko pažangos ir pasiekimų stebėjimas ir fiksavimas, rezultatų analizė.  

Medžiagos iš seminarų sklaida. 

gegužė 

 

Priešmokyklinio, ikimokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Logopedė  

II.  GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA 

2.1. Atviros veiklos ,,Spalvoti eksperimentai“  stebėjimas ir aptarimas. sausis A. Jankaitienė 



 

 

Metodinės grupės pirmininkė       V. Mažylienė 

2.2. Atviros veiklos ,,Tark, klausyk ir padainuok“ stebėjimas ir aptarimas. kovas O. Ąžuolaitė 

Logopedė  

2.3. Atviros veiklos ,,Rid rid margučiai“ stebėjimas, aptarimas. balandis 

 

 

D. Petrikauskienė,  

D. Joniškienė 

2.4. Praktinė patirtis naudojant interaktyvią lentą ugdomojoje veikloje. gegužė V. Mažylienė 

2.5. Darbo patirties sklaida spaudoje, internetiniame įstaigos puslapyje. Per  metus Pedagogai 

2.6. Dalyvavimas ir gerosios patirties sklaida gimnazijos, rajono pedagogų 

metodinių būrelių veikloje,  respublikos konferencijose. 

Per  metus Pedagogai 

 

III. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

 3.1. Organizuoti pedagogų parengtų metodinių priemonių  suderinimą. Pagal poreikį Skyriaus vedėja R. Lupeikienė 

3.2. 

 

Pedagogų edukacinė kelionė į Telšius. 

Pedagogų edukacinė kelionė į Anykščius. 

sausis 

gegužė 

Skyriaus vedėja R. Lupeikienė 

 

3.3. Dalyvavimas seminaruose, konferencijose, mokymuose. Pagal galimybę Pedagogai 

3.4. Bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima ir socialiniais partneriais. Per metus Pedagogai 

3.5. Dalyvavimas rajono metodinių būrelių renginiuose. Pagal planą Pedagogai 

3.6. Pagalba ugdytiniams, turintiems ugdymosi sunkumų. Per metus Logopedė 

3.7. Gabių vaikų ugdymas, rengiant juos konkursams. Per metus Pedagogai 


