
KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „OBELĖLĖ“ 

2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

2019-12-30 

Vilainiai 

Prioritetinė kryptis. Aktyvaus, patirtinio, tyrinėjimu ir problemų sprendimu grindžiamų metodų diegimas ir taikymas.  

 

I tikslas. Plėsti gamtotyros bei eksperimentų erdves ir metodus. 

Uždavinys Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Įgyvendinta (data) 

1. Plėsti partnerystės tinklą su 

socialiniais partneriais kuriant 

edukacines erdves, perkeliant 

ugdymo procesą į artimiausią 

aplinką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dalyvauti tarptautiniuose 

projektuose. 

- eTwining projektas „In Fingers Exercise Rhythm 2“ (R. 

Lučinskienė). 

- Tarptautinis kūrybinių darbų projektas „Draugystės 

pynė“ (R. Lučinskienė, A. Jonavičienė su „Drugelių“ grupe, 

gauta padėka“ 

- Dalyvauta Slovėnijos  Ljublijanos m. Božidar Jakac 

pradinės mokyklos organizuotoje vaikų piešinių bienalėje ir 

vykdytas projektas „My town“. (4 kl. mokiniai ir anglų 

kalbos mokytoja). 

- Dalyvauta # BEAKTIVE tarptautiniame projekte 

„Judėk šokio ritmu 2019“ (I. Medelinskienė).  

- eTwinning projekto  „Netipinė aplinka ir vaikų 

kūrybiškumo plėtotė“ („Atypical environment and the 

development of children's creativity”) vykdymas (R. 

Lučinskienė). 

-   eTwining projekto „Naujieji ir senieji (tradiciniai) 

žaidimai“ ir „Mokyklos-darželio gyvenimas“ vykdymas (L. 

Mindauliūtė-Žukienė). 

Sausio-gruodžio  mėn. 

 

Sausio mėn. 

 

 

Vasario mėn. 

 

 

 

Rugsėjo mėn.  

 

Spalio- gruodžio mėn. 

 

 

 

Lapkričio mėn. 

 

2. Dalyvauti Europos Sąjungos 

fondų lėšų investicijų veiksmų 

programos 9 prioriteto 

„Visuomenės švietimas ir 

Laimėtas Europos Sąjungos fondų lėšų investicijų projektas 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

modelių ir ugdymo turinio diegimas ikimokyklinio ugdymo 

mokykloje“.  Pradėtos vykdyti projekte numatytos veiklos.  

Lapkričio mėn.  

https://live.etwinning.net/projects/project/198431
https://live.etwinning.net/projects/project/198431
https://live.etwinning.net/projects/project/198431
https://live.etwinning.net/projects/project/198431
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žmogiškųjų išteklių potencialo 

didinimas“ projektų atrankos 

konkurse. 

3. Užmegzti glaudesnį 

bendradarbiavimą su Kėdainių l.-

d. „Pasaka“  edukacinių erdvių 

kūrimo, naujų ikimokyklinio 

ugdymo organizavimo būdų 

taikymo srityse. 

-Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kėdainių  l.-d. 

„Pasaka“.  Pradėta dalintis  gerąja patirtimi siekiant sukurti 

tinkamas sąlygas gamtamokslinės, tiriamosios, matematinės, 

inžinerinės ir kt.  aplinkos sukūrime, ugdymo organizavimo 

įvairovės plėtros. 

- Pradėta kurti STEAM programa. 

Sausio-gruodžio mėn. 

4. Siekti glaudaus 

bendradarbiavimo su mokinių 

tėvais, kviečiant būti aktyviais 

ugdymo proceso dalyviais. 

Mokytojai organizuoja bendrus renginius su tėvais:  

- ilgalaikis projektas „Obelėlės obuoliukai“ (visose 

klasėse ir grupėse),   

- sportinė popietė su tėvais „Žaidžiam futboliuką“ 

(„Liūtukų“ grupėje), 

- „Nykštukų“ grupės Žemės dienai paminėti skirta 

porodėlė- konkursas iš antrinių žaliavų (gamino mokiniai su 

tėveliais) „Aš- myliu gamtą“ (J.Mejerė), 

- individualių susitikimų ciklas su tėvais ir mokiniais 

kartu „Pokalbis trise“ (visose klasėse), 

- edukacinius užsiėmimus „Eglučių gamyba“ (visose 

klasėse ir grupėse),  

-  „Liūtukų“ grupės mokinių ir tėvų išvyka į Jonavos r. 

esančią  „Pepės Vilaitę“, 

- bendra visos įstaigos šeimos sporto šventė 

„Sportuojanti šeima – aš, tėtis ir mama“ , 

- tėvų suorganizuota edukacinė-pažintinė išvyka į 

chemijos gamyklą „Lifosa“ („Drugelių“ gr.), 

- „Nykštukų“ grupės bendra pažintinė-edukacinė išvyka 

su tėvais į Parką „Adomaitynė“. 

- Kalėdinės popietės kiekvienoje grupėje ir klasėje. 

 

Spalio mėn. 

 

Vasario mėn. 

 

Kovo mėn. 

 

 

Sausio-kovo mėn. 

 

Lapkričio mėn. 

 

Gegužės mėn. 

 

Gegužės mėn. 

 

Birželio mėn. 

 

Spalio mėn. 

 

Gruodžio mėn. 

5. Aktyviai bendradarbiauti su 

rajono metodiniais būreliais. 

- Kartu su Kėdainių l.-d. „Aviliukas“  suorganizuotas 

rajono priešmokyklinio ugdymo projektas „Lašeli, pabudink 

Žemelę“ (A. Jonavičienė ir „Drugelių“ gr.). 

- Suorganizuotas Kėdainių rajono ikimokyklinio ir 

Kovo mėn. 

 

 

Kovo mėn. 
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priešmokyklinio ugdymo  vaikų kūrybinių darbų paroda-

konkursas: „Skirtukas – knygos draugas“, skirtas 

tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti  (J. Mejerė ir 

D. Misevičienė). 

- Su rajono logopedais  R. Lučinskienė  pasidalino gerąja 

patirtimi „IKT logopedinės pratybos ikimokyklinio amžiaus  

mokiniams“ – planšetinių kompiuterių panaudojimas. 

- Suorganizuotas bendras respublikinis priešmokyklinukų 

futbolo turnyras „Pirmas įvartis – Futboliukas kitaip 2019“ 

(A.Jonavičienė). 

- Su ikimokyklinio ugdymo mokiniais vestos atviros 

veiklos lauko erdvėse užsienio pedagogams (V. Balbierienė, 

J.  Mejerė, N. Rindokienė, E.Stankevičienė). 

- Suorganizuotas gerosios patirties renginys rajono 

pradinių klasių mokytojams „Eksperimentai ir bandymai 1–

4 klasėse“. 

- Suorganizuotas bendras projektas- futboliuko turnyras 

su Kėdainių ikimokyklinėmis įstaigomis „Nykštukų 

šėlsmas“ (A. Jonavičienė ir „Drugelių“ gr.). 

 

 

 

 

Balandžio mėn. 

 

 

Gegužės mėn. 

 

 

Birželio mėn. 

 

 

Lapkričio mėn. 

 

 

Lapkričio mėn. 

6. Ieškoti naujų bendradarbiavimo 

formų su įvairiomis 

organizacijomis, kaimo 

bendruomene, visuomenės 

lyderiais, galinčiais daryti 

tiesioginę ar netiesioginę įtaką 

ugdymo(si) proceso kokybei. 

-  Surengtas Kėdainių bendruomenės socialinio centro 

gyventojams „Obelėlės“  dovana-koncertais  Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga (R. Vilkelienė , V. 

Lukoševičienė, A. Jasiūnienė, I. Medelinskienė).   

 - Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“,  skirta 

paminėti 29-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

metines. 

-  Renginys su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie VRM Kauno PGV Kėdainių 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba (L. Mindauliūtė-Žukienė). 

  - Dalyvavimas ilgalaikiame respublikiniame 

prevenciniame projekte „Žaidimai moko“ (R.Lučinskienė, 

A.Jonavičienė, A. Avizovienė, D. Misevičienė,  

N.Rindokienė).  

   - Priešmokyklinės „Drugelių“ grupės prevencinė išvyka 

Kovo mėn. 

 

 

 

Kovo mėn. 

 

 

Birželio mėn.  

 

 

Spalio-gruodžio mėn. 

 

 

 

Rugsėjo mėn. 
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į Kėdainių policijos organizuojamą renginį „Pagalbos 

skambutis 112“ (A. Jonavičienė). 

- 1- 4 klasių mokinių prevenciniai užsiėmimai su 

Kėdainių policijos komisariato darbuotojais.  

- Dalyvavimas Kėdainių M. Daukšos viešosios 

bibliotekos Vilainių skyriaus organizuotoje akcijoje „Knygų 

Kalėdos“ (R. Lučinskienė, J. Klevinskienė). 

- Dalyvavimas respublikiniame projekte ,,Laiškai 

draugams Lietuvoje“. Su ,,Drugelių“ gr. mokiniais (L. 

Mindauliūtė-Žukienė). 

 

 

Rugsėjo mėn. 

 

Gruodžio mėn. 

 

 

Lapkričio- 2020 m. 

gegužės mėn. 

7. Dalyvauti kitų institucijų 

inicijuojamose konkursuose, 

parodose, akcijose. 

- Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. 

- Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių ugdytiniams skirtoje kūrybinių 

darbų parodoje „Mano kojinytė gražiausia, mano kojinytė 

šilčiausia“ (J. Mejerė, V. Balbierienė ir „Nykštukų“ gr.). 

- „Drugelių“ grupė dalyvavo Kėdainių l.-d. „Aviliukas“ 

socialinėje akcijoje „Draugui ištiesiau rankutę“ (A. 

Jonavičienė) 

- Dalyvauta Kėdainių l.-d. „Puriena“ organizuojamoje 

Kėdainių r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokinių kūrybinių darbų parodoje „Atvirukas žemei“ 

(Jurgita Mejerė, Violeta Balbierienė). 

- Dalyvauta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos  

Kėdainių rajono paminėjimo šventėje, Kėdainių  arenoje ( 

R. Vilkelienė). 

- Vykdytas veiksmo mėnuo  BE PATYČIŲ 

- Dalyvauta  Kėdainių l.-d. „Vyturėlis“ organizuojamoje 

respublikinėje lopšelių-darželių mažųjų skaitovų poezijos 

šventėje  „Kai žemę šildo ąžuolai“ (D. Misevičienė, 

A.Jonavičienė).  

-  Dalyvavimas Klaipėdos l.-d. „Obelėlė“ 

organizuojamame projekte „Žalią pupą auginau“ ( A. 

Jonavičienė). 

- „Drugelių“ grupės ir 2 klasės dalyvavimas 

Sausio mėn. 

Vasario mėn. 

 

 

 

Vasario mėn. 

 

 

Kovo mėn. 

 

 

 

Kovo mėn. 

 

 

Kovo mėn. 

Kovo mėn. 

 

 

 

Balandžio mėn. 

 

 

Balandžio mėn. 
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respublikiniame žaliosios palangės projekte „Mano žaliasis 

pasaulis“ (A. Jonavičienė, A. Jasiūnienė). 

- Priešmokyklinės grupės mokinių dalyvavimas rajono 

ikimokyklinių įstaigų šventėje „Ei, mažiukai, duokim garo!” 

( R. Vilkelienė ir A. Jonavičienė).   

- Dalyvavimas Tarptautinės vaikų gynimo dienos 

paminėjimo Kėdainių r. šventėje „Dėmesio – aš esu“ (R. 

Vilkelienė, I. Medelinskienė, A.Jonavičienė). 

- Suorganizuota Europos Judumo savaitė 2019 (J. 

Klevinskienė, A. Avizovienė). 

- Organizuotas Konstitucijos egzaminas – kūrybiniai 

darbai  „Mano namai – laisva Lietuva“ (J. Klevinskienė). 

- Vykdyta  pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“, skirta 

Lietuvos Konstitucijos dienai paminėti (L. Mindauliūtė-

Žukienė). 

- Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio amžiaus 

vaikų piešinių parodoje „Spalvų šėlsmas“ (L. Mindauliūtė-

Žukienė). 

- Dalyvavimas Kėdainių rajono savivaldybės mokinių, 

mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 

projekte „Sveikos gyvensenos skatinimas Kėdainių rajone“ 

(L. Lukoševičienė, A. Jonavičienė, D. Mickevičenė, R. 

Vilkelienė). 

- Dalyvauta  rajoninėje mokinių konferencijoje  su 

pranešimu „Mano augintinis“ A. Jasiūnienė). 

- „Nykštukų“ grupės dalyvavimas Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centro organizuojamame piešinių konkurse „Balta 

pasaka 2019“ (J. Mejerė). 

- Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimas pilietine 

iniciatyva  „ŠVYTURYS” (L. Žvikienė). 

- Dalyvavimas Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos 

konkurso „Dainų dainelė“ rajoniniame etape (R. Vilkelienė). 

-  „Nykštukų“ grupės dalyvavimas akcijoje ,,Pradžiuginkime 

širdį senoliams'' (J.Mejerė). 

 

 

Gegužės mėn. 

 

 

Birželio mėn. 

 

 

Rugsėjo mėn. 

  

Spalio mėn. 

 

Spalio mėn. 

 

 

Lapkričio mėn. 

 

 

Rugsėjo mėn. 

 

 

 

 

Spalio mėn. 

 

Lapkričio mėn. 

 

 

Lapkričio mėn. 

 

Gruodžio mėn. 

 

Spalio mėn. 
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- „Varpelių“ grupė dalyvavo respublikinėje kūrybinių darbų 

fotografijų parodoje ,,Rudens šokis plaukuose'' 

A.Avizovienė). 

Spalio mėn. 

8. Organizuoti edukacines 

ekskursijas pedagogams į kitų 

rajonų švietimo įstaigas.  

 

- Mokytojų išvyka į Utenos m.-d. „Eglutė“ edukacinę 

dieną „Vertinti, įsivertinti ar nevertinti?“. 

- Edukacinė ekskursija į Drėvernos muziejų. 

- Darbuotojų kultūrinė-edukacinė  išvyka į Vilniaus 

operos ir baleto teatrą (A. Jonavičienė). 

Vasario mėn. 

 

Birželio mėn. 

 

Spalio mėn. 

2. Kurti ir  išnaudoti 

netradicinės aplinkos 

teikiamas galimybes sudarant 

vaikams sąlygas realiai patirti 

ir suvokti įvairius reiškinius, 

daiktus ir situacijas. 

 

 

 

 

1. Įsirengti pojūčių taką 

patirtiniam aplinkos pažinimui. 

 - Laimėjus finansavimą  iš Kėdainių r. sveikatos rėmimo 

fondo projektui „Mažais žingsneliais į emocinės ir fizinės 

sveikatos šalį“, pojūčių takas“  (R. Lučinskienė) 

Spalio mėn. 

2.  Organizuoti edukacines 

išvykas. 

- Pažintinė išvyka į Kėdainių r. savivaldybę vykdant 

projektą „Profesijos“ (A. Jonavičienė) 

- Pažintinė-kultūrinė veikla 1 ir 2 klasėms,  „Grafikos 

meno paslaptys Janinos Monkutės-Marks muziejuje”. 

- „Liūtukų“ grupės edukacinė pamokėlė „Kiaušinių 

marginimas vašku“ Kėdainių tradicinių amatų centre – 

Arnetų namuose (A. Avizoveinė) . 

  - 1 klasės mokinių kultūrinė-pažintinė veikla „Edukacinė 

pamoka apie gipsą“ Pasvalio r. Raudonių k. (L. 

Lukoševičienė). 

   - 2 klasės mokinių kultūrinė-pažintinė veikla „Duonos 

kepimas“ Anykščiuose (A. Jasiūnienė). 

   - 3 klasės mokinių kultūrinė-pažintinė veikla „Labirintų 

takas“ Anykščiuose (V. Lukoševičienė).  
   - Priešmokyklinės „Drugelių“ grupės pažintinė-edukacinė  

išvyka į Dinozaurų parką Pasvalio r. (A. Jonavičienė). 

   - 1–4 klasių  pažintinė-edukacinė išvyka „Susipažinkime 

su gyvūnais“ (Šiaullių r. Dargaičių k.). 

   - Trečios klasės išvyka į Kėdainių r. savivaldybę, 

susipažinimas su savivaldos darbu (A. Jasiūnienė). 

   - Varpelių“ grupės edukacinė išvyka į Kėdainių M. 

Daukšos viešosios bibliotekos Vilainių filialą (D. 

Misevičienė).   

Vasario mėn. 

 

Kovo mėn. 

 

Balandžio mėn. 

 

 

Birželio mėn. 

 

 

Birželio mėn. 

 

Birželio mėn. 

 

Birželio mėn. 

 

Spalio mėn.  

 

Spalio mėn. 

 

Spalio mėn. 
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3. Taikyti eksperimentų metodą. - „Liūtukų“ grupės gamtos pažinimo įgūdžių formavimas 

vykdant ilgalaikį projektą ,,Metų laikai-trafaretų knygelėje“ 

(V. Balbierienė, A. Avizovienė).  

- Vykdytos veiklos su „Varpelių“ grupe „Smalsučių 

laboratorijoje“ (A. Avizovienė, D. Misevičienė).. 

Sausio-birželio mėn. 

 

 

Spalio mėn. 

4. Įsirengti šiltnamį ir auginti 

įvairias šilumą mėgstančias  

daržoves. 

- Įrengtas šiltnamis.  

- Suorganizuota edukacine veikla. „Šiltnamio atidarymas“. 

- Buvo auginamos šilumą mėgstančios daržovės. Atliekami 

bandymai: sodinami augalai į gerą žemę, į nualintą žemę, į 

smėlį. Vieni augalai gausiai laistomi, kiti minimaliai. 

Stebima, kur daržovės geriau auga. Matuojamas jų aukštis, 

užaugintų vaisių dydis. 

Gegužės – rugsėjo 

mėn. 

5. Kurti, papildyti atskiras 

edukacines lauko erdves 

skirtingoms veikloms. 

Veikė lauko edukacinės erdvės:  

- daržo augalų auginimas, priežiūra, bandymai ir t.t. – darže, 

- vaistažolių auginimas, rinkimas, džiovinimas, ragavimas – 

Arbatinėje, 

- sodo vaismedžių, vaiskrūmių auginimas, priežiūra, 

derliaus nuėmimas ir kt. – sode, 

- dailės, technologijų, muzikos veiklos –  kūrybinėse 

dirbtuvėse, 

- sportiniai žaidimai – sporto, žaidimų erdvėje, 

- individualūs ir grupiniai žaidimai –namų, maisto 

gaminimo erdvėje. 

Balandžio – spalio 

mėn.  

6. Organizuoti ugdomosios 

veiklos užsiėmimus įvairiose 

netradicinėse  edukacinėse 

erdvėse. 

   - Edukacinė pamoka 1–4 klasių mokiniams „Gamtukai“ 

J.Paukštelio progimnazijoje. 

- Aristavos gyvenvietėje prie gandro lizdo „Sugrįžk, 

gandreli, į savo lizdelį!“ (A. Čiapaitė). 

- Paukščių sugrįžimo rytmetis 

 ,,Skridom, lėkėm iš pietų su pavasariu kartu“ (N. 

Rindokienė). 

- Vykdyta edukacinė  „Lūtukų“ grupės veikla ,,Pusryčiai ant 

žolės“ (V. Balbierienė). 

- Projektas Arbatinėje: populiariausios arbatos rinkimas, 

džiovintų arbatžolių pakavimas ir kt. (N. Rindokienė, R. 

Vasario mėn. 

 

Kovo mėn. 

 

Balandžio mėn. 

 

 

Birželio mėn. 

 

Rugsėjo-spalio mėn. 
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Lučinskienė, A. Jasiūnienė). 

- 1 klasės lietuvių kalbos pamoka Kėdainių M. Daukšos 

viešosios bibliotekos Vilainių skyriuje (J. Klevinskienė). 

- 1 klasės lietuvių kalbos, dailės ir kūno kultūros pamokos 

Vilainių parke (J. Klevinskienė). 

- Technologijų pamokos mokyklos-darželio ir Vilainių 

gyvenvietėje. 

 

Rugsėjo mėn. 

 

Spalio mėn. 

 

Balandžio, spalio 

mėn. 

3. Mokytis ir pradėti taikyti 

STEAM metodiką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tobulinti pedagogų 

kvalifikaciją STEAM metodikos 

įvaldymo klausimais. 

  - Seminaras „Į  STEAM orientuotas ugdymo procesas (L. 

Lukoševičienė). 

 - Seminaras „Patirtinis ugdymas su Pykšt ir Pokšt 

eksperimentasi“ (N. Rindokienė, D. Misevičienė). 

   - Paskaita „Patirtinis vaikų ugdymas lauke. Kėdainių l.-d. 

„Žilvitis“ praktinė patirtis“ (J. Mejerė). 

  - Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų, 

pagalbos specialistų, vadovų dalyvavimas metodinėje-

praktinėje konferencijoje „Steam ikimokykliniame amžiuje“ 

(5 žmonės). Pranešimą „Komunikavimo kompetencijos 

ugdymas per STEAM veiklas lauko edukacinėse erdvėse“ 

parengė R. Lučinskienė ir konferencijoje pasidalino  savo  

patirtimi. 

Vasario mėn. 

 

Kovo mėn. 

 

Gegužės mėn. 

 

Gruodžio mėn.  

2. Ieškoti ir taikyti ugdomajame 

procese inovatyvius būdus bei 

metodus. 

Pagal galimybes naudoti įvairūs būdai bei metodai:   

- patirtinis mokymo(si) būdas, 

- situacijos, atvejo ar svarbaus įvykio metodas, 

-atvirųjų klausimų, skatinančių mąstyti, tyrinėti kėlimas 

- tyrimai ir kt. 

Pagal mokytojų 

suplanuotą veiklą 

3. Tobulinti ir taikyti įvairius 

gamtamokslinio ugdymo metodus. 

Mokiniai su gamta susipažino atlikdami stebėjimus, 

eksperimentus, keliaudami, vykdydami gamtamokslinius 

projektus, dalyvaudami konkursuose, patys ieškodami 

informacijos, klausinėdami ir kitais būdais.  

Per visus mokslo 

metus 

4. Taikyti kuriamąsias ir 

kūrybines STEAM veiklos 

technologijas. 

- Dalyvauta respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų STEAM kūrybinėje laboratorijos: 

„Stebuklingas vanduo“ darbų parodoje (R. Lučinskienė). 

Gegužės mėn. 

5. Organizuoti matematinio ir 

inžinerinio tyrinėjimų savaites, 

Su mokiniais atlikti įvairūs matematiniai skaičiavimai, 

matavimai, lyginimai, rūšiavimas per pamokas ar veiklas.  
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projektus. 

6. Tobulinti skaitymo ir rašymo 

mokymo metodų taikymą. 

-  Organizuotas seminaras įstaigos pedagogams „Kalbinės 

raiškos ugdymas priešmokyklinio ugdymo ir pradinėse 

klasėse”. Skaitytas pranešimas „Kalbos raiškos ugdymo 

strategijos įvairių gebėjimų mokiniams“ (R. Lučinskienė,   

R. Šimanauskienė) 

Balandžio mėn. 

4. Skatinti  vaikų  fizinį 

aktyvumą.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Formuoti mokinių sveikos 

gyvensenos kaip visumos 

sampratą.  

 

- 1–4 klasių (netradicinė) sportinė veikla „Judėkime visi 

kartu“ (J. Klevinskienė, L. Žvikienė). 

- Pradėtas vykdyti sporto rėmimo projektas „Aš judu ir 

tave kviečiu“.   

Gegužės mėn. 

 

 

Lapkričio mėn. 

2. Organizuoti judriąsias 

pertraukas. 

- Mokiniai kasdieną per dvi ilgesnes pertraukas  gali aktyviai 

pailsėti judėdami, žaisdami, sportuodami lauke. 

- Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokiniai 

kasdieną aktyviai veikia lauke, sporto aikštelėje. 

Kiekvieną dieną 

 

 

 

3. Prisijungti prie skelbiamų 

rajono, respublikos sportinio 

ugdymo iniciatyvų, akcijų, 

renginių ir juose dalyvauti.  

 

- Suorganizuotas Pasaulinės sniego dienos paminėjimo 

renginys (A. Avizovienė). 

- Lietuvos masinio futbolo asociacijos ir Lietuvos futbolo 

federacijos projekto „Futboliukas“ renginiai A. Avizovienė). 

- Respublikinis priešmokyklinukų futbolo turnyras „Pirmas 

įvartis – Futboliukas kitaip 2019“ (A. Jonavičienė). 

- Europos Judumo savaitė 2019 (J. Klevinskienė, A. 

Avizovienė). 

- # BEAKTIVE tarptautinis projektas „Judėk šokio ritmu 

2019“ (I. Medelinskienė). 

- 6-asis „Solidarumo bėgimas 2019“  inicijuojamas 

organizacijos „Gelbėkit vaikus (J. Klevinskienė). 

Sausio mėn. 

 

Sausio-gegužės mėn.  

Spalio-gruodžio mėn. 

Gegužės mėn. 

 

Rugsėjo mėn. 

 

Rugsėjo mėn. 

 

Spalio mėn. 

4. Organizuoti išvykas, žygius į 

gamtą pėsčiomis. 

- „Liūtukų“ gr. išvyka į Vilainių parką (A. Avizovienė). 

- „Liūtukų“ gr. išvyka į Kėdainių senamiestį (A. Avizovienė, 

V. Balbierienė). 

- Išvyka į Kėdainių M. Daukšos viešosios bibliotekos 

Vilainių skyrių (R. Lučinskienė). 

- „Nykštukų“ grupės išvyka į Vilainių parką (V. 

Balbierienė). 

- „Drugelių“ gr. išvyka į Kėdainių paštą (A. Jonavičienė). 

Sausio mėn. 

Sausio mėn. 

 

Vasario, kovo, 

birželio  mėn 

Vasario mėn. 

 

Kovo mėn. 
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- 1 ir 2 klasių išvykos į Monkutės-Marks muziejų (L. 

Lukoševičienė, A. Jasiūnienė). 

- „Drugelių“ gr. išvyka į Kėdainių parką (A. Jonavičienė). 

- „Liūtukų“ gr. išvyka į priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, 

M.Daukšos viešąją biblioteką (A. Avizovienė, V. 

Balbierienė). 

- „Kiškučių“ gr. išvyka į Vilainių k., Vilainių sodus (E. 

Stankevičienė). 

- 3 ir 4  kl. išvyka į Kėdainių Rinkos aikštę (A. Jasiūnienė, 

V. Lukoševičienė). 

- „Varpelių“ gr. išvyka į Vilainių biblioteką, Vilainių parką 

(D. Misevičienė, A. Avizovienė). 

- „Nykštukų“ gr. išvyka į Vilainių parką (J. Mejerė). 

- „Kiškučių“ gr išvyka į Vilainių parką (N.Justinavičienė). 

- „Boružiukų“ gr. išvyka į Vilainių parką (N. Rindokienė). 

-„Liūtukų“ gr. išvyka į Vilainių parką (I. Fedaravičienė, V. 

Balbierienė). 

Kovo mėn. 

 

Kovo mėn. 

Gegužės mėn. 

 

 

Gegužės. rugsėjo  

mėn. 

Rugsėjo mėn. 

 

Spalio mėn. 

 

Spalio mėn. 

Spalio mėn. 

Spalio mėn. 

Spalio mėn. 

5. Plėtoti partnerytės ryšius su 

šeima vaikų fizinio aktyvumo 

klausimais. 

- „Liūtukų“ grupės sportinė pramoga su tėveliais ,,Žaidžiame 

futboliuką“ (A. Avizovienė, V. Balbierienė). 

- Šeimos sporto šventė „Sportuojanti šeima – aš, tėtis ir 

mama“. 

Vasario mėn. 

 

Gegužės mėn. 

6. Motyvuoti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo vaikus  

dalyvauti „Zumba“ šokių 

užsiėmimuose. 

Kartą į savaitę 20 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokinių dalyvauja „Zumba“ šokių užsiėmimuose. 

Kiekvieną pirmadienį 

7. Skatinti 1–4 klasių mokinius 

aktyviai dalyvauti neformaliojo 

vaikų švietimo užsiėmimuose 

„Choreografijos studija“. 

- 25 mokiniai lankė neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus 

būrelyje  „Choreografijos studija“. 

- 20 mokinių lanko NVŠ šokio ir choreografijos pagrindų 

užsiėmimus „Šokio šėlsmas“ kartą į savaitę  

Sausio-gegužės mėn. 

 

Rugsėjo-gruodžio 

mėn. 

8. Skatinti 1–4 klasių mokinius 

aktyviai dalyvauti neformaliojo 

vaikų švietimo „Sporto būrelio“ 

užsiėmimuose. 

35 mokiniai lanko užsiėmimus sporto būrelyje Sausio-birželio mėn. 

Rugsėjo-gruodžio 

mėn. 

9. Organizuoti ryto mankštą. - Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokiniai Kiekvieną rytą 
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 kasdieną aktyviai juda atlikdami  rytinės mankštos pratimus. 

10. Organizuoti judriuosius 

žaidimus kieme kiekvienos 

veiklos metu. 

- Mokiniai patenkina judėjimo poreikį, mokosi žaisti pagal 

taisykles kieme organizuotų ir savarankiškų veiklų metu.  

Kiekvieną dieną 

11. Skatinti mokinius aktyviai 

dalyvauti Krepšinio mokyklos 

organizuojamuose treniruotėse. 

-  Kiekvieną trečiadienį ir penktadienį 20 ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokinių mokosi žaisti krepšinį su 

ateinančiais treneriais. 

Du kartus per savaitę 

 

 

 

 

II. Tikslas. Kurti ir plėtoti mąstymo įpročius. 

 

Uždavinys Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Įgyvendinta (data) 

1. Taikyti mokymą, skatinantį 

mąstyti, ugdyti aukštesniuosius 

mąstymo gebėjimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tobulinti mokytojų 

kvalifikaciją „mąstymo kultūros“ 

srityje. 

 

- Suorganizuotos pedagogų supervizijos „Mąstymo žemėlapių 

kūrimas“ (R. Zigmantavičienė). 

- Vyko mokytojų metodinės grupės susirinkimas 

„Aukštesnieji mąstymo gebėjimai“. 

- Pakviesta lektorė mokyt. eksp. J. Vengalienė, kuri pravedė  

seminarą mokytojams „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 

ugdymas“.  

Kovo, balandžio,  

gegužės, rugsėjo, 

spalio, lapkričio 

mėn. 

Gruodžio mėn. 

 

 

2. Taikyti mokymo metodus, 

skatinančius mokinius mąstyti. 

- Įgyvendinti mokinių kūrybiniai sumanymai „Vietovardžių 

abėcėlė“. 

- Mąstymo žemėlapių metodika taikyta kasdienėse pratybose 

su įvairaus amžiaus mokiniais (R. Lučinskienė). 

Pagal suplanuotą 

logopedo veiklą 

3. Mokyti kurti „Mąstymo 

žemėlapius“. 

- Mokytojai  kartu su mokiniais kūrė mąstymo žemėlapius, 

pristatė kolegoms 

Sausio-gruodžio 

mėn. 

4. Naudoti kritinio mąstymo 

metodus. 

- Pamokose naudoti kritinio mąstymo elementai, padedantys 

sistemingai ieškoti atsakymų tiek ginant savo nuomonę, tiek 

atsižvelgiant į kito nuomonę. 

Pagal mokytojų 

suplanuotą veiklą 

5. Mokyti probleminio/ analitinio 

mąstymo būdų. 

- Klasėse ir grupėse buvo kuriami mąstymo žemėlapiai.  

2. Ugdyti mokėjimo mokytis, 

asmeninės pažangos 

1. Skatinti mokinius stebėti ir 

fiksuoti pamokų, įvairių sričių 

- Aristavos skyriaus ilgalaikis įsivertinimo projektas „Mano 

pasiekimai“ (A. Čiapaitė). 

Vasario-gegužės 

mėn. 
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įsivertinimo gebėjimus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veiklų mokykloje  

asmeninę pažangą.  

 

2. Dalytis patirtimi stebint ir 

vertinant mokinio asmeninę 

pažangą ir pasiekimus vedant 

atviras pamokas ir veiklas,  

diskutuojant metodinėse grupėse, 

aptariant Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose. 

- Atvira matematikos pamoka 3 klasėje (V. Lukoševičienė). 

- Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susitikimas 

„Mokinių asmeninės pažangos įsivertinimas“. 

Balandžio mėn. 

Balandžio mėn. 

3. Aptarti mokinių, turinčių SUP 

ugdymosi rezultatus Vaiko 

gerovės komisijoje. 

- Mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius sistemingai 

aptariame įstaigos Vaiko gerovės komisijoje 

Kovo, gegužės, 

rugsėjo, lapkričio  

mėn. 

4.  Aptarti su tėvais individualios 

mokinių pažangos pokytį. 

- Suorganizuotas 1-4 klasių mokinių individualus aptarimas 

„Pokalbis trise“. 

 

5. Aptarti su vadovais kiekvieno 

mokinio asmeninius pasiekimus ir 

pažangą. 

- Du kartus metuose aptariami kiekvieno mokinio pasiekimai 

ir pažanga, numatoma reikalinga pagalba 

Vasario, lapkričio 

mėn. 

6. Sistemingai aptarti mokinių 

asmeninę pažangą su dalykų 

mokytojais,  siekiant kiekvieno 

mokinio pažangos. 

- Klasių mokytojai su dalykų mokytojais sistemingai aptaria 

kiekvieno mokinio pasiekimus ir pažangą, numatys 

tobulinimo formas ir būdus siekdami kiekvieno mokinio 

pažangos pagal jų gebėjimus ir galias. 

Visus mokslo metus 

7. Taikyti paveikias skatinimo 

priemones didžiausią pažangą  

padariusiems mokiniams. 

Klasėse ir grupėse mokiniai pagal susitarimus yra paskatinami 

už padarytą pažangą. 

V 
Visus metus  

8. Stebėti ugdomąjį procesą 

mokinių pažangos ir  pasiekimų 

vertinimo, įsivertinimo, asmeninės 

pažangos pamatavimą. 

- Sukaupta informacija, aptarta su mokytojais, priimti 

tobulinimo sprendimai, aptarta mokytojų tarybos posėdžiuose.   

 

Sausio-gruodžio 

mėn. 

9. Vykdyti 2 ir 4 klasių 

nacionalinį mokinių patikrinimą. 

Gautus rezultatus aptarti 

metodinėje grupėje, priimti 

tobulinimo strategiją. 

- Buvo  suorganizuotas 2 ir 4 klasių  mokinių nacionalinis 

mokinių  patikrinimas, aptarti rezultatai, pasiekimų sėkmės ir 

tobulintinos sritys, numatytos konkrečios priemonės 

pasiekimams gerinti. 

Gegužės, birželio, 

rugpjūčio mėn.  

10. Kaupti mokinių darbus - Kiekvienam mokiniui užvesti darbų aplankai. Rezultatai Mokytojo nuožiūra 
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aplankuose. Analizuoti ir aptarti 

juos kartu su mokytoju ir tėvais 

(globėjais),  nustatyti (ne)padarytą 

asmeninę pažangą. 

aptariami kartu su mokytojais, tėvais. Mokiniai mokosi 

pastebėti savo (ne)pažangą, mokosi ištaisyti savo atliktų darbų 

netikslumus, klaidas. 

ar iškilus būtinybei 

11. Aktyviau taikyti klaidų 

analizės metodą. 

Mokytojai naudoja klaidų analizės metodą, kuris padeda 

mokiniams ištaisyti savo ar kitų klaidas, mokiniai yra  

skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems, pamokose 

bandyti. 

V

i 

Mokytojo nuožiūra 

ar iškilus būtinybei 

3. Skatinti mokinių 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Teikti pagalbą mokiniams, 

kilus ugdymosi, psichologinių ar 

socialinių problemų. 

Išsiaiškins susidariusias problemas, teikiama individuali 

pagalba tiems mokiniams, kuriems ji būtina. Ją teikia 

pagalbos specialistai pagal atskirą grafiką ar atsiradus 

poreikiui. 

- Buvo tęsiama knygos „Draugų 

istorijos“ kūrimas su 1-4 

klasės mokiniais (R. Lučinskienė). 

Visus mokslo metus 

 

Visus metus 

2.  Efektyviai taikyti mokinio 

elgesio taisykles „Esu“. 

- Aptariamos mokinio elgesio taisyklės su mokiniais, 

mokomasi, kaip jas taikyti, jų laikytis.  Mokytojai diskutuoja, 

kokias priemones taiko kai mokiniai laikosi ar nesilaiko 

taisyklių, kaip juos skatina. 

- Parengtas  lankstinukas „Esu nepakartojamas“ Aristavos 

skyriuje, mokiniai mokėsi pristatyti save bendraamžiams ir  

savo tėvams (A.Čiapaitė). 

Kovo, balandžio, 

gegužės, lapkričio, 

gruodžio mėn. 

Gegužės mėn. 

3. Plėtoti socialinių ir prevencinių 

programų vykdymą. 

- Plėtojamos socialinių įgūdžių ugdymo ir prevencijos 

programos „Kimochi“ ikimokyklinėse grupėse, „Zipio 

draugai“ priešmokyklinėje ir mišrioje ikimokyklinėje 

priešmokyklinėje grupėse, „Antras žingsnis“  1–4 klasėse. 

Mokiniai mokosi bendrauti ir bendradarbiauti, mokosi kaip 

įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, 

patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. 

- Pakviesta lektorė dr. A Tamušauskiatė ir vestas seminaras 

mokytojams  „Vaikų  emocinio intelekto ugdymas pagal dr. 

Mahac Arora programą: teorija ir praktika“. 

Visus mokslo metus 

 

 

 

Gruodžio mėn. 
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4. Organizuoti įvairius renginius, 

įtraukiančius mokinių šeimas ir 

vietos bendruomenę į įstaigos 

gyvenimą. 

 

Vykdytas  glaudesnis bendravimas ir bendradarbiavimas su 

šeimomis: 

- Motinos ir tėvo dienos paminėjimas (visose klasėse ir 

grupėse), 

- psichologo paskaita tėvams  (visose grupėse), 

- socialinio pedagogo bendra paskaita tėvams (visose 

klasėse), 

- atsisveikinimo su darželiu ir mokykla šventinės pamokos 

kartu su tėvais (4 kl., „Drugelių“ gr., „Varpelių“ gr.), 

- 4 klasės bendra pažintinė  išvyka su tėvais į Jonavos r., 

- „Drugelių“ grupės mokinių ir tėvų pažintinė išvyka į 

Pasvalio r.,  

- 1 klasės popietė su tėvais „Abėcėlės šventė“. 

- „Boružiukų“ grupės projektas su tėveliais „Svečiuose 

oranžinis moliūgas “. 

 

Gegužės, birželio 

mėn. 

 

Rugsėjo mėn. 

Rugsėjo mėn. 

 

Birželio mėn. 

 

Birželio mėn. 

Birželio mėn. 

 

Balandžio mėn. 

Spalio mėn. 

5. Organizuoti neformalųjį 

ugdymąsi įvairiomis formomis 

(konkursai, viktorinos, 

varžytuvės, akcijos, popietės, 

būreliai ir  kt.) sudarant sąlygas 

įvairioms bendravimo formoms 

atsiskleisti. 

Vykdytas įvairus neformalus vaikų švietimas, kurio metu 

mokiniai mokėsi, kaip turiningai leisti laisvalaikį, kaip 

tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti. Veikė neformalaus 

švietimo būreliai: 

- Jaunučių dainavimo ir muzikavimo grupė „Obuoliukai“,  
- Būrelis „Įdomioji laboratorija“ 

- Sporto būrelis 

- Dailės būrelis „Spalvų pasaulyje“ 

- Būrelis „Gamta+sveikata“ 

- Šokių būrelis „Choreografijos studija“.  

Vyko konkursai: 

- Tarptautinis Lietuvos mokinių matematikos konkursas 

„Kengūra- 2019“. 

- Mokinių dailaus rašto „Rašom“ I-ojo  etapo konkursas. 

-  Mokinių meninio skaitymo konkursas „Su knyga per 

gyvenimą”. 

Vyko popietės ir rytmečiai: 

-  Šventinis rytmetis  „Mano žodžiai, Tau Lietuva!“, skirtas 

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos („Vasario 16 – osios) 

 

 

 

 

Sausio-gruodžio 

mėn. 

Sausio-birželio mėn. 

Sausio-gruodžio 

mėn. 

Sausio-birželio mėn.  

Sausio-birželio mėn. 

Sausio-birželio mėn. 

Kovo mėn. 

Gegužės mėn. 

Gegužės mėn. 

 

 

Vasario mėn. 
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paminėjimui. 

- Užgavėnių šventė  „Vykim žiemą mes iš kiemo“. 

-  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos  paminėjimo 

šventė „Dovana Lietuvai“. 

- Rytmetis darželio mokiniams „Žaliais vieškelėliais Velykos 

atėjo“. 
-  Tarptautinės vaikų gynimo dienos paminėjimas „Vaikystės 

spalvos“. 

-  Tarptautinės draugo dienos minėjimas, rytmetis 1–4 klasių 

mokiniams ,,Draugystės akimirkos“ (L. Mindauliūtė-Žukienė, 

R. Lučinskienė).. 

-  Adventinė popietė 1–4 klasių mokiniams „Nupinkim 

Advento vainiką“. 

Vyko akcijos: 

-  Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, 

-  Pilietinė iniciatyva „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“,  skirta 

paminėti 29-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

metines 

-  Akcija „Darom 2019“. 

-  Akcija-šventė „Pasodink gėlytę į darželio draugystės 

labirintą“. 

-  Pilietiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras“ iniciatyva –

  Visuotinė tylos minutė. 

- Pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“, skirta Lietuvos 

Konstitucijos dienai paminėti. 

- Akcija „Kalėdinis paštas“ (L. Mindauliūtė-Žukienė) 

Kultūros paso renginiai: 

- „Grafikos meno paslaptys Janinos Monkutės-Marks 

muziejuje”. 

-  Programa „Esu kūrėjas“. 

-  Muzikinis spektaklis „Prieskonių indo paslaptis“. 

-  Astronomijos mokslas senovės bei dabarties lietuvių 

kultūroje „Krentanti žvaigždė“. 

- „Robotika, išmanusis miesto kūrimas“. 

 

Kovo mėn. 

Kovo mėn. 

 

Balandžio mėn. 

 

Birželio mėn. 

 

Lapkričio mėn. 

 

 

Gruodžio mėn. 

 

 

Sausio mėn. 

Kovo mėn. 

 

 

Balandžio mėn. 

Gegužės mėn. 

 

Birželio mėn. 

 

Spalio mėn. 

 

Gruodžio mėn. 

 

Kovo mėn. 

 

Balandžio mėn. 

Balandžio mėn. 

Spalio mėn. 

 

Lapkričio mėn. 
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Susitikimai: 

- Mokinių kūrybinės dirbtuvės „Noriu pasakos“, susitikimas 

su rašytoja  (A. Jasiūnienė). 

Projektai: 

- „Balandis – gražių žodžių mėnuo“ (L. Mindauliūtė-Žukienė) 

 

Balandžio mėn. 

 

 

Balandžio mėn.  

6. Efektyvinti Class.dojo sistemos 

naudojimą  mokinių elgesio 

vertinimui. 

Visose klasėse ir priešmokyklinėje „Drugelių“ grupėje  

naudojama Class.dojo  elektroninė sistema mokinių elgesio, 

veiklos ir pasiekimų fiksavimui bei stebėjimui. 

Kiekvieno mokinio elgesį, pasiekimus ir pažangą mokytojas 

fiksuoja parinkdamas atitinkamą teigiamą ar neigiamą 

įvertinimą. Mokiniai, tėveliai  ir kiti mokytojai gali matyti ne 

tik bendrą įvertinimą procentais ar diagrama, bet ir visus 

įvertinimus už atskiras veiklas ar elgesį. 

Visus mokslo metus 

7. Dalyvauti akcijose, 

skatinančiose pozityvų 

bendravimą, bendradarbiavimą. 

- Veiksmo mėnuo  BE PATYČIŲ (L. Mindauliūtė-Žukienė). 

- Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimas pilietine 

iniciatyva  „ŠVYTURYS” (L. Žvikienė). 

- „Nykštukų“ ir „Liūtukų“ grupių dalyvavimas   Kėdainių l.-

d. „Aviliukas“ organizuojamoje  akcijoje „Pradžiuginkim 

širdį senoliams“. 

- Suorganizuota Tarptautinio projekto „Draugystės pynė“, 

skirto paminėti neįgaliųjų dieną, mokinių kūrybinių darbų 

paroda (R. Lučinskienė). 

- Organizuoti socialinio pedagogo užsiėmimai „,Mano 

geriausio draugo portretas“, ,,Gražių žodžių pintinėlė“, 

,,Pykčio kilimėlis“, ,,Obuolys“, ,,Visi skirtingi ir laimingi“, 

,,Žodis ne žvirblis“, ,,Draugiškumas“ , ,,Aš esu“, 

,,Bendraukime draugiškai“, ,,Tolerancija – taikos pradžia“. 

Kovo mėn. 

Lapkričio mėn. 

Gruodžio mėn. 

 

Sausio mėn. 

 

2019 metų veiklos plano rengimo darbo grupės pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                Danutė Navajauskienė 

 

 


