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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“  

2020-2021 M.M.   

VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

  Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“ savo veiklą grindžia Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės 

nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Marijampolės 

savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, mokyklos nuostatais 

ir kitais teisės aktais. 

 Veiklos planas parengtas vadovaujantis valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 

metų bei Lietuvos švietimo įstatymo nuostatomis, Bendrosiomis programomis, mokyklos-

darželio strateginiu planu 2022-2022 metams, vidaus veiklos įsivertinimo rezultatais bei 2019-

2020 mokslo metų veiklos plano įgyvendinimo rezultatais, veiklos ataskaitomis, išvadomis. 

 

II. 2019-2020 MOKSLO METŲ VEIKLOS ANALIZĖ  

 

2019-2020 mokslo metais numatytas tikslas ir uždaviniai: 

Prioritetinės veiklos kryptys: 

1. Mokyklos-darželio sąlygų/aplinkos, užtikrinančių kokybišką 

ikimokyklinį/priešmokyklinį ir pradinį vaikų ugdymą, gerinimas. 

Tikslas – gerinti mokyklos-darželio ugdymo(si) procesą, rezultatų kokybę, siekiant 

mokymosi patrauklumo ir prieinamumo kiekvienam ugdytiniui, stiprinti ugdymo materialinę 

bazę, artinant ją prie modernios, aukštus standartus atitinkančios įstaigos. 

 Uždaviniai: 

• Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, plėtoti reikiamą 

švietimo pagalbą. 

• Stiprinti mokyklos-darželio ugdymo(si) aplinką ir materialinę bazę vaikų/mokinių 

meniniams, sportiniams, pažintiniams gebėjimams ugdyti. 

• Formuoti ugdytinių vertybines nuostatas ir principus. 

2. Besimokančios organizacijos kūrimas, valdymo kokybės ir personalo politikos 

tobulinimas, mokyklos-darželio kokybės vertinimo/įsivertinimo efektyvinimas. 

Tiklsas – nuolat mokytis, tobulinti personalo kompetencijas ir kvalifikaciją, gerinti 

valdymo veiksmingumą, efektyvinti mokyklos-darželio veiklos kokybės vertinimą/įsivertinimą, 

„padalinti“ lyderystę.  

Uždaviniai: 



• Besimokančios organizacijos, vykdančios savo gerosios patirties sklaidą, kūrimas bei 

personalo profesinių kompetencijų tobulinimas. 

• Stiprinti kolektyvo bendruomeniškumą bei tobulinti mokyklos-darželio ryšius su 

socialiniais partneriais. 

• Efektyvinti mokyklos veiklos kokybės vertinimą/įsivertinimą. 

2019-2020 mokslo metais mokykloje - darželyje veikė viena lopšelio grupė, 2-3 metų 

amžiaus vaikams, penkios ikimokyklinio ugdymo grupės, kurias lankė 102 ugdytiniai, dvi 

priešmokyklinio ugdymo grupės, kurias lankė 36 ugdytiniai,  trys pradinės mokyklos klasės, 

kuriose mokėsi 66 mokiniai. Mokykloje veikė dvi mokamos pailgintos darbo dienos grupės, trys 

neformaliojo ugdymo būreliai: choro, šokio, dailės. Savivaldos institucijos: mokytojų, 

mokyklos-darželio, mokinių tarybos. Organizavome krepšinio užsiėmimus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams. Sudarėme sąlygas vaikams lavinti ir tobulinti gebėjimus 

anglų kalbos ir šachmatų būreliuose. Toliau vykdome veiklas ankstyvojo meninio ugdymo 

mokyklėlėje „Žiniukai“, kurioje užtikriname ugdymo tęstinumą ir lietuvių liaudies tradicijų 

puoselėjimą. Įgyvendinome individualių vaikų gebėjimų ugdymo programas ikimokyklinėse ir 

priešmokyklinėse ugdymo grupėse. 

Įgyvendinant strateginio plano tikslus ir uždavinius siekiama gerinti ugdymo kokybę, 

mokyklos-darželio aprūpinimą intelektualiais ir materialiniais ištekliais, tenkinant darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo poreikius, padidinti ugdymosi prieinamumą įvairių poreikių turintiems 

vaikams, įgyvendinti prevencines programas, planuoti lėšas, reikalingas švietimo paslaugoms 

finansuoti, suteikti reikalingas paslaugas. 

Vadybiniai siekiai 2019 m. buvo orientuoti į įstaigos veiklos reglamentavimo atitiktį 

pasikeitus teisės aktams, vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos tobulinimą, sąveikos 

tarp savivaldos, tėvų, mokytojų stiprinimą ir bendruomeniškų santykių kūrimą. Žvelgdami į 

įstaigos perspektyvą, jau dabar matome tobulintinas veiklos sritis: sustiprinti neformalųjį 

švietimą ikimokyklinio amžiaus vaikams įsteigiant šokių, dailės, anglų kalbos, krepšinio, 

šachmatų būrelius. Šių užsiėmimų metu vaikai galės plėtoti savo socialines, edukacines 

kompetencijas  per pasirinktas veiklas. 

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokykloje-darželyje „Želmenėliai“ pradėtas vidaus struktūros 

pertvarkymas neorganizuojant priėmimo į pirmą klasę ir taip palaipsniui nuauginant pradines 

klases, jas pakeičiant ikimokyklinio ugdymo grupėmis. 

2019 m. rugsėjo 1 d. įkurta lopšelio grupė 2-3 metų amžiaus vaikams, sukurta edukacinė 

aplinka grupėje, įrengta nauja žaidimų aikštelė, užtikrinamas saugumas, efektyvi mokyklos-

darželio veikla per praktinio mokymo sutarčių, sutartų įsipareigojimų vykdymą. Sudarėme 

palankias sąlygas vykdyti savanoriškas veiklas mokykloje-darželyje „Želmenėliai“ priimant 

savanorius, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais Marijampolės savivaldybėje.  

Mokykloje-darželyje dirbo 32 pedagogai: iš jų 25 įgijęs aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, 

7 aukštesnįjį išsilavinimą. Įstaigoje dirbo 5 pedagogai įgiję mokytojo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją, 6 vyresnieji mokytojai, 6 vyresniosios ikimokyklinio ugdymo mokytojos, 1 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė, 1 vyresnioji meninio ugdymo pedagogė, 1 

socialinė pedagogė metodininkė, 2 vyresniosios pailgintos darbo dienos grupės auklėtojos.  

Vykdėme švietėjišką veiklą darželio grupėse bei pradinėse klasėse. Naujai į įstaigą 

atvykusių ugdytinių adaptacijos stebėjimas, spręstini adaptaciniai sunkumai. Adaptacija aptarta 

8 ikimokyklinėje ugdymo grupėje tėvų susirinkime. 

Dalyvavome pilietinėse iniciatyvose: „Tolerancijos švyturys“, „Atmintis gyva, nes 

liudija“, „Gyvasis tautos žiedas“, saugesnio interneto dienai skirtos veiklos „Kurkime geresnį 

internetą kartu“, sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“. Organizuota popietė Tarptautinei 

antikorupcijos dienai paminėti „Augu sąžiningas“. Vykdytas skaitymo projektas „Skaitau 

mažiesiems draugams“. Ketvirtos priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai dalyvavo 

Respublikiniame projekte „Emocijų šėlsmas“.  



Įgyvendinti projektai: „Žinok, judėk ir auk“ (tęstinis) – 2019 m. (įsisavinta 900 Eur); 

projektas „Šypsausi ir augu“ (įsisavinta 400 Eur). 

Įgyvendintos prevencinės programos: 

VŠĮ „Vaiko labui“, „Zipio draugai“, UAB Vaikystės sodas, , „Kimochis“, VŠĮ „Paramos 

vaikams centras“, „Antras žingsnis“. 

Nuolat vykdomos, integruojant į ugdymo procesą,  šios programos: 

• Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa, patvirtinta LR ŠMM 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494; 

• „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ (Ikimokyklinis ugdymas, pradinės klasės); 

• Socialinių įgūdžių vadovas, skirtas pradinių klasių moksleivių įgūdžiams lavinti. 

 Kitos priemonės: 

• Klasėse/grupėse nuolat vedami saugaus elgesio instruktažai; 

• Klasėse/grupėse vedami socialinių įgūdžių užsiėmimai; 

• Individualūs pokalbiai su mokytoja/auklėtoja ir socialine pedagoge; 

• Taikomos rekomenduojamo poveikio priemonės: ugdomosios vietos pakeitimas ir 

mokyklos vadovo paskirto asmens iškvietimas; 

• Mokyklos vadovai atlieka ugdymo proceso stebėseną; 

• Tėvų informavimas apie vaiko elgesį; 

Geresniam savęs ir ugdytinių pažinimui bei aukštesnei ugdymo kokybei organizuojami 

bei analizuojami video mokymai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. 

„Socialaus elgesio ugdymas darželyje“ analizuotos temos: „Kodėl ir kada vaikai (ne)klauso?“, 

„Kaip stiprinti vaikų savireguliaciją kasdieninių veiklų ir žaidimų metu?“, „Elgesio 

modeliavimas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais?“, „Apie vaikų pyktį“, 

„Pagyrimai ir padrąsinimai“. Skaityti pranešimai ikimokyklinio ugdymo grupių tėvų 

susirinkimuose „3-6 m. amžiaus vaikų psichologinė raida“, „Adaptacija. Dienos rėžimas“. 

2019 m. lapkričio 21 d. organizuotas visuotinas bendruomenės ir tėvų susirinkimas 

„Vaikų emocijos augant, kaip jas suprasti ir padėti vaikui“. 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Marijampolės mokykloje-darželyje „Želmenėliai“ pertvarkoma 

vidaus struktūra, nutraukiant pradinio ugdymo programos vykdymą. Įkuriamos keturios 

ikimokyklinio ugdymo grupės. 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai“ tampa 

Marijampolės vaikų lopšeliu-darželiu „Želmenėliai“. 

Lopšelis-darželis kuria įstaigos strategiją, rengia strateginį ir veiklos planus bei juos 

įgyvendina. Metiniai veikos planai pagrįsti veiklos įsivertinimo, vidaus ir išorės išteklių analizės 

duomenimis. 2019-2020 m. m. mokykla-darželis „Želmenėliai“ veiklos kokybės įsivertinimo 

sritį pasirinko 4 sritį „Lyderystė ir vadyba“.  

Vertinimo šaltiniai – strateginis ir metinis veiklos planas, veiklos programos, švietimo 

tyrimų rezultatai ir kt. 

Stiprieji veiklos aspektai:  
 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai. 

 4.1.3. Mokyklos savivalda. 

Silpnieji veiklos aspektai:  
 4.2.1. Veikimas kartu. 

Tobulinamos veiklos aspektai: 

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais. 

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas. 

Mokykloje-darželyje „Želmenėliai“ vykdėme šias formaliojo ugdymo programas: 

ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą. Kitos veiklos rūšys: neformalusis švietimas ir 

pailgintos darbo dienos grupės veikla. 



Ikimokyklinis ugdymas vykdytas atsižvelgus į Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų 

aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. 

įsakymu Nr. ISAK-627 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2011 m. 

birželio 7 d. įsakymo Nr. V-1009 redakcija), Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas 

(2015 m.) ir Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2016 m.). Kryptingai, tikslingai 

organizuojant ugdymą vaikai išsiugdė būtinus gebėjimus, užtikrinančius gerą savijautą, 

sėkmingą veiklą, pasitikėjimą savo jėgomis. 

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Priešmokyklinio ugdymo tikslas - užtikrinti 

optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti 

pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. 

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa vykdoma pagal 4 

metų (1-4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas. Jos 

tikslas - suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti 

elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo 

programą. Pradinio ugdymo programoje pirmoje klasėje mokantis mokytojas susipažįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus ir 

individualią pažangą ir užtikriną ugdymosi  tęstinumą. Pradinio ugdymo procese prioritetas 

teikimas mokymąsi palaikančiam vertinimui. Mokinių pažangai ir pasiekimams fiksuoti ir 

vertinimo informacijai pateikti naudojami komentarai, vertinimo aplankai, kuriuos mokytojo 

padedami, mokosi sudaryti patys mokiniai, kartu mokydamiesi įsivertinti ir savo pasiekimus. 

Mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami. 

Nuo 2020 m. kovo 16 d. mokykloje-darželyje „Želmenėliai“ ugdymas vyko nuotoliniu 

būdu. 

1. Įsivertinome mokyklos-darželio galimybes. 

2. Aptartos nuotolinio ugdymo galimybės su operatoriumi kompiuterių priežiūrai, 

parinkta nuotolinio mokymosi aplinka „Facebook“ platformoje. 

3. Parengtas priemonių planas ir susitarta dėl mokymo nuotoliniu būdu taisyklių. 

4. Bendravimas su tėvais: informavimas apie nuotolinį mokymą, duomenų 

prisijungimas prie elektroninės erdvės. Facebook platformoje sukurtos uždaros pokalbių grupės 

(ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių tėvams). 

Nuo kovo 30 d.  – ugdomosios medžiagos talpinimas į uždaras FB grupes („pamokos“ 

pagal savaitės temą, aktuali informacija, specialistų rekomendacijos, pagalbos teikimas, 

papildoma ugdymo medžiaga ir kt.). 

Pradinių klasių mokytojai naudojo Zoom platformą naujos medžiagos aiškinimui, 

užduočių skyrimui, refleksijai. Klasės darbus ir namų darbus papildomai surašo e-dienyne, 

papildomai skiriama užduotis Ema. Ruošiantis pamokoms naudojo Eduka. Naudojome 

vadovėlius ir pratybas. Žinių patikrinimui Kahoot platformą. Atlikus darbus, o kartais ir filmuotą 

medžiagą mokiniai atsiunčia per programėlę Messenger. Apie mokinių pažangą tėvai 

informuojami e-dienyne. 

 

Mokyklos-darželio pasiekimai 2019-2020 mokslo metais 

 

Data Renginys Dalyviai 

2019-10-07 Marijampolės savivaldybės 

gamtos olimpiada 

„Stebuklingas Lietuvos 

gyvūnijos pasaulis“ 

2,3 ir 4 klasių mokinių 

komanda 

Mokytojos E. Kvietinskienė, 

B. Gustienė, I. Zubrickienė 



2019-10-22 Marijampolės savivaldybės 

akcija „Rudeninė švara mano 

mieste 2019“ 

Pradinių klasių mokiniai, 

mokytojai ir įstaigos 

administracija 

2019-11-21 Marijampolės žaidimų ir 

sporto mokyklos šachmatų 

turnyras 

Pradinių klasių mokinių 

komanda 

Vadovas I. Zubrickienė 

2020-01-29 Marijampolės savivaldybės 

pradinių klasių mokinių 

konkursas „Tūkstantmečio 

ketvirtokas“ 

4 klasės mokiniai: A. 

Masiulis, K. Sanda 

Mokytoja E. Kvietinskienė 

2020-03 Marijampolės savivaldybės 

paroda „Žemės diena“ 

2 klasės mokinė G. 

Staugaitytė 

Mokytoja I. Zubrickienė 

2019-10-26 Respublikinis festivalis 

„Sidabrinis muzikos lietus“ 

„Želmenėlių“ choras 

Vadovas V. Mačiulskas 

2019-11-29 Respublikinis festivalis 

„Advento ramybė“ 

„Želmenėlių“ choras 

Vadovas V. Mačiulskas 

2019-12 Respublikinė Mamų unijos 

akcija „Kalėdų atvirukas“ 

2,3 ir 4 klasių mokiniai  

Mokytojos E. Kvietinskienė, 

B. Gustienė, I. Zubrickienė 

2020-03-20 Respublikinis piešinių 

konkursas „Žygimanto 

Augusto ir Barboros 

Radvilaitės portretai“ 

Dailės būrelis 

Vadovė L. Zaleckienė 

2019-11-14 - 21 Respublikinė ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos vaikų darbų 

paroda „Visi mes lygūs“ 

Priešmokyklinės grupės 

ugdytiniai 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja Lina 

Bendaravičienė 

2019-12-03 - 16 Respublikinė ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigos kūrybinių darbų 

paroda „Baltojo angelo 

paslaptis“ 

Priešmokyklinės grupės 

ugdytiniai 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja Lina 

Bendaravičienė 

2020-04-21 – 2020-05-08 Respublikinė ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo pedagogų projektas 

„Užburiantis origamio 

menas“ 

Priešmokyklinės grupės 

ugdytiniai 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja Lina 

Bendaravičienė 

 

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė 

Stiprybės. 

1. Lopšelio-darželio atvirumas ir svetingumas. 

2. Komandinis darbas, geras emocinis mikroklimatas. 

3. Sukurtos ir puoselėjamos edukacinės aplinkos. 

4. Kokybiškų ugdymo paslaugų prieinamumas, kvalifikuota švietimo pagalba vaikui. 

5. Pedagogai ugdymo procese naudojasi virtualiomis mokymosi aplinkomis taip skatindami 

vaikus mokytis. 

6. Tikslingas ir racionalus lėšų panaudojimas. 

7. Glaudus bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais ir socialiniais partneriais. 



8. Elektroninio dienyno įvedimas ir eksperimentavimas lopšelyje-darželyje skatina 

bendruomenės narius ieškoti abipusio susiklausymo, greitos informacijos paieškos. 

9. Neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūlos įvairovė. 

Silpnybės.  

1. Reikalinga lopšelio-darželio renovacija. 

2. Daugėja vaikų, turinčių emocijų ir elgesio sutrikimų. 

Galimybės.  

1. Skatinti vaikų tėvus dalyvauti lopšelio-darželio bendruomenės veikloje. 

2. Projektinės veiklos plėtojimas (miesto, šalies, tarptautiniu mastu). 

3. Kurti ir tobulinti edukacines aplinkas. 

4. Vykdyti gerosios patirties sklaidą. 

5. Stiprinti viešuosius ryšius, formuojant lopšelio-darželio įvaizdį. 

6. Užtikrinti sveikatai palankų vaikų maitinimą. 

7. Efektyvinti lopšelio-darželio savivaldos veiklą. 

Grėsmės.  

1. Ekonominė situacija šalyje. 

2. Blogėjantis vaikų sveikatos indeksas. 

3. Tėvų atsakomybės stoka vaikų ugdymosi ir bendravimo klausimais. 

 

III. 2020-2021 MOKSLO METŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS JIEMS 

ĮGYVENDINTI  

 

Veiklos prioritetai: 

1. Mokymosi pagalbos teikimas įvairių poreikių ugdytiniams, vertinant kiekvieno 

pažangumą. 

2. Bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas, gerinant įstaigos veiklos kokybę. 

3. Pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios visos bendruomenės narių savijautą, 

kūrimas. 

Metinis veiklos tikslas – bendrauti ir bendradarbiauti su šeima ir socialiniais partneriais, 

teikti kokybiškas ugdymo paslaugas. 

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti kokybišką ugdymą, plėtojant inovatyvių metodų taikymą ugdomajame 

procese. 

2. Skatinti savarankiškumą ir atsakomybę, formuojant įstaigos ir kiekvieno ugdytinio 

poreikius atitinkantį ugdymo turinį, siekiant atskleisti vaikų kūrybines galias, puoselėjant 

etnokultūros tradicijas, pilietiškumo nuostatas. 

3. Turtinti ir modernizuoti įstaigos materialinę bazę visapusiškam  vaikų ugdymui. 

 

Tikslas Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Vykdymo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Bendrauti ir 

bendradarbiauti 

su šeima ir 

socialiniais 

partneriais, teikti 

kokybiškas 

ugdymo 

paslaugas 

1. Užtikrinti 

kokybišką 

ugdymą 

plėtojant 

inovatyvių 

metodų taikymą 

ugdomajame 

procese. 

1.1. Organizuoti 

pedagoginio 

personalo darbą. 

Nuolat Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

1.2. Motyvuoti, 

skatinti, teikti 

pagalbą 

mokytojams. 

Nuolat Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 



  1.3. Vykdyti grupių 

aprūpinimą ugdymo 

priemonėmis. 

Nuolat  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

  1.4. Organizuoti 

mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialisto 

(logopedo) veiklos 

stebėseną, 

kvalifikacijos ir 

kompetencijų 

tobulinimą. 

Nuolat  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

  1.5. Organizuoti 

pedagogų darbą, 

darbuotojų ligos 

metu. 

Pagal 

poreikį 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

  1.6. Organizuoti 

techninio personalo 

darbą. 

Nuolat  Direktorius 

Ūkvedys 

  1.6.1. Vykdyti 

aprūpinimą higienos 

bei sanitarinėmis 

priemonėmis. 

Nuolat  Direktorius 

Ūkvedys 

  1.6.2. Organizuoti 

nepedagoginio 

personalo veikos 

stebėseną. 

Nuolat  Direktorius 

Ūkvedys 

  1.6.3. Organizuoti 

techninio personalo 

darbą darbuotojui 

susirgus. 

Pagal 

poreikį 

Direktorius 

Ūkvedys 

  1.6.4. Užtikrinti 

įstaigos 

funkcionavimą. 

Nuolat  Direktorius 

Ūkvedys 

  1.6.5. Atsiskaityti už 

teikiamas paslaugas. 

Nuolat  Direktorius 

Ūkvedys 

  1.7. Vykdyti vaikų 

maitinimą, 

organizuoti vaikų 

maitinimą grupėse 

bei vykdyti 

kontrolę. 

Nuolat  Direktorius 

Vaikų slaugytojas 

  1.7.1. Vykdyti 

programą „Pienas 

vaikams“. 

Nuolat  Direktorius 

Vaikų slaugytojas 

  1.7.2. Vykdyti 

programą „Vaisių 

vartojimo 

skatinimas 

mokykloje“. 

Nuolat  Direktorius 

Vaikų slaugytojas 



  1.7.3. Atlikti 

ugdytinių 

sergamumo analizę. 

Visus 

mokslo 

metus 

Vaikų slaugytojas 

  1.8. Ataskaitų ir 

įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų 

rengimas. 

Gruodis, 

esant 

poreikiui 

Direktorius 

 

  1.8.1. Rengti lėšų 

sąmatas. 

Gruodis, 

esant 

poreikiui 

Direktorius 

Vyresnysis buhalteris 

  1.8.2. Rengti 

finansinę kontrolės 

ataskaitą. 

Gruodis, 

esant 

poreikiui 

Direktorius 

Vyresnysis buhalteris 

  1.8.3. Rengti 

tarifikacijas. 

Rugsėjis  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

  1.8.4. Rengti etatų 

sąrašus. 

Rugsėjis Direktorius 

Vyresnysis buhalteris 

  1.8.5. Rengti 

statistines ataskaitas. 

Pagal 

nustatytus 

terminus 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

  1.8.6. Atnaujinti 

įstaigos ekstremalių 

situacijų valdymo 

planą. 

Pagal 

poreikį 

Ūkvedys  

  1.8.7. Rengti 

civilinės saugos 

prevencijos 

priemonių 

įgyvendinimo 

ataskaitą. 

Kovas  Ūkvedys 

  1.8.8. Rengti 

statinio techninės 

priežiūros planą. 

Nuolat  Ūkvedys 

 2.Sskatinti 

savarankiškumą 

ir atsakomybę, 

formuojant 

įstaigos ir 

kiekvieno 

ugdytinio 

poreikius 

atitinkantį 

ugdymo turinį, 

siekiant 

atskleisti vaikų 

kūrybines galias, 

2.1. Analizuoti 

vykdomų ugdymo 

programų 

įgyvendinimą. 

Nuolat  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 



puoselėjant 

etnokultūros 

tradicijas, 

pilietiškumo 

nuostatas. 

  2.2. Vykdyti 

ikimokyklinio 

ugdymo, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

įgyvendinimą. 

Visus 

mokslo 

metus 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

  2.3. Vykdyti 

neformaliojo 

švietimo programų 

įgyvendinimą. 

Visus 

mokslo 

metus 

Neformaliojo 

ugdymo mokytojai 

  2.4. Vykdyti 

Kimochis 

socialinių-emocinių 

įgūdžių programą 

ikimokyklinėse 

grupėse. 

Visus 

mokslo 

metus 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

  2.5. Rengti 

ilgalaikius planus. 

Rugsėjis  Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

neformalaus ugdymo 

pedagogai bei 

pagalbos vaikui 

specialistai 

  2.6. Strateginio 

plano 2021-2023 m. 

m. rengimas. 

Spalis  Darbo grupė 

  2.7. Įstaigos veiklos 

įsivertinimas. 

Vasaris-

lapkritis 

Darbo grupė 

  2.8. Švietimo 

stebėsenos 

vykdymas. 

Pagal 

numatytus 

planus 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

  2.9. Dalyvavimas 

miesto, šalies ir 

tarptautiniuose 

projektuose. 

Pagal 

numatytus 

planus 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

  2.10. Kultūrinių, 

sportinių, 

edukacinių renginių 

organizavimas. 

Pagal 

numatytus 

planus 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

  2.11. Pedagogų 

atestacijos 

vykdymas. 

Pagal 

programą 

Direktorius 

 



  2.12. Elektroninio 

dienyno diegimas. 

Rugsėjis  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

  2.13. Ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

ugdymo 

prieinamumo 

įsivertinimas. 

Gruodis  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

  2.14. Pedagogų 

veiklos savianalizės 

formų atnaujinimas. 

Lapkritis  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

  2.15. Pedagogų 

kasmetinio veiklos 

vertinimo 

organizavimas. 

Metiniai pokalbiai. 

Gegužė  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

  2.16. Patirties 

sklaida 

pedagoginėje 

spaudoje, 

socialiniuose 

tinkluose. 

Sausis - 

gruodis 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

  2.17. Ugdomosios 

veiklos 

organizavimas 

(pedagogo ir vaiko 

sąveika). 

Sausis  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

  2.18. Ugdytinių tėvų 

dalyvavimas vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos vertinime. 

Spalis  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

  2.19. Pedagogų 

lyderystė telkiant 

tėvus. 

Gruodis  Direktorius  

  2.20. Kvalifikuotos 

pagalbos teikimas 

ugdytinių šeimoms. 

Visus 

mokslo 

metus 

Vaiko gerovės 

komisija 

  2.21. Grupių tėvų 

susirinkimai. 

Kartą per 

pusmetį 

Direktorius 

Grupių mokytojai 

  2.22. Atvirų durų 

dienos. 

Kartą per 

pusmetį 

Direktorius 

Grupių mokytojai 

  2.23. Visuotinas 

tėvų ir 

bendruomenės 

susirinkimas „Tėvų 

vaidmuo ir 

atsakomybė ruošiant 

vaiką į darželį“. 

Lapkritis  Direktorius 

Grupių mokytojai 



 

  2.24. 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupių tėvų 

ir mokytojų 

diskusijos 

„Pasirengimo 

mokyklai 

aktualijos“ 

organizavimas.  

 

Balandis, 

gegužė 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

  2.25. Edukacinės-

kūrybinės popietės 

su lopšelio amžiaus 

vaikais. 

 

Kovas  Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

  2.26. Dienos ritmo 

laikymosi 

užtikrinimas. 

Visus 

metus 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

  2.27. Mokymo 

priemonių 

panaudojimo 

ugdomojoje veikloje 

atnaujinimas. 

Kovas 

Rugsėjis  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

  2.28. Informacijos ir 

pedagoginės 

pagalbos teikimas 

ugdytinių tėvams. 

Nuolat  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Grupių mokytojai 

  2.29. Stebėti 

pedagogų gebėjimą 

kurti ugdymosi 

aplinką, naudoti 

laiką ir išteklius. 

Balandis  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

  2.30. Savivaldos 

darbo grupių, 

komisijų metinės 

ataskaitos. 

Nuolat  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

  2.31. Naujai 

pradėjusių dirbti 

pedagogų veiklos 

stebėsena, 

atskleidžiant 

stipriąsias ir 

tobulintinas sritis. 

Visus 

metus 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

  2.32. Vykdyti 

įstaigos veiklos 

kokybės 

įsivertinimą. 

Pagal planą Darbo grupė 



  2.33. Atlikti 

pedagoginių ir 

nepedagoginių 

darbuotojų metinės 

veiklos vertinimą. 

Sausis  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 3. Turtinti ir 

modernizuoti 

įstaigos 

materialinę bazę 

visapusiškam 

vaikų ugdymui. 

3.1. Įsigyti ir 

papildyti naujomis 

ugdymo 

priemonėmis 

lopšelio grupes. 

Nuolat  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

  3.2. Veiklos 

kampelių peržiūra, 

ugdančios aplinkos 

tobulinimas. 

Nuolat  Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

  3.3. Neformalusis 

švietimas vaikų 

lopšelyje-darželyje. 

Pagal 

poreikį 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Būrelių mokytojai 

  3.4. IT įsigijimas. Pagal 

poreikį 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

  3.5. Lauko 

įrenginių, žaidimų 

aikštelių įsigijimas, 

saugos įvertinimas, 

priežiūra. 

Pagal 

poreikį 

Ūkvedys  

  3.6. Atlikti įstaigos 

einamojo remonto 

darbus. 

Pagal 

poreikį 

Ūkvedys  

  3.7. Vertinti 

sanitarinį-higieninį 

įstaigos stovį. 

Nuolat  Vaikų slaugytoja 

  3.8. Vykdyti 

virtuvės, virtuvėlių, 

grupės priemonių , 

įrangos tinkamumą. 

Per mokslo 

metus 

Ūkvedys  

  3.9. Organizuoti 

įstaigos teritorijos 

tvarkymo darbus. 

II-III 

ketvirtis 

Ūkvedys  

  3.10. Atlikti kiemo, 

žaidimų aikštelių 

būklės analizę. 

Nuolat  Ūkvedys  

  3.11. Atlikti statinio 

būklės analizę. 

Nuolat  Ūkvedys 

  3.12. Atlikti 

maitinimo geros 

higienos praktikos 

II ketvirtis Vaikų slaugytoja 



taisyklių vidaus 

auditą. 

  3.13. 12-oje 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėje 

atlikti einamąjį 

remontą, įsigyti 

naujas lovytes 

įmontuojamas į 

spintas. 

 

Gegužė - 

birželis 

Direktorius  

Ūkvedys 

  3.14. Grupėse 

atnaujinti senus, 

susidėvėjusius 

baldus, lentynas, 

stendus. 

 

I-IV 

ketvirtis 

Ūkvedys 

  3.15. Įsigyti 

higieninių 

priemonių, 

sanitarinių valiklių. 

Per metus Ūkvedys 

  3.16. Sutvarkyti 

rūsyje drenažą bei 

šilumos punktą. 

Per mokslo 

metus 

Direktorius  

Ūkvedys 

  3.17. Aprūpinti 

darbuotojus 

apsauginėmis darbo 

priemonėmis. 

Nuolat  Ūkvedys 

  3.18. Atlikti 

prietaisų, įrenginių 

kasmetinę patikrą 

(gesintuvų, 

elektroninių 

svarstyklių, virimo 

katilo). 

Per metus Ūkvedys 

  3.19. Atlikti 

remonto darbus, 

gedimų šalinimas. 

Pagal 

poreikį 

Direktorius 

Ūkvedys 

  3.20. Vykdyti turto 

ir įsipareigojimų 

įsivertinimą. Atlikti 

įstaigos materialinio 

turto ir finansinių 

įsipareigojimų 

metinę 

inventorizaciją. 

Gruodis  Inventorizacijos 

komisijos 

pirmininkas 

  3.21.. Atlikti maisto 

sandėlio 

inventorizaciją. 

Kartą per 

ketvirtį 

Inventorizacijos 

komisijos 

pirmininkas 



  3.22.. Stebėti 

trumpalaikio ir 

ilgalaikio 

materialiojo turto 

susidėvėjimą, teikti 

nebetinkamą turtą 

komisijai nurašyti. 

Nuolat  Ūkvedys  

  3.23.. Viešųjų 

pirkimų 

organizavimas ir 

vykdymas. Rengti 

viešųjų pirkimų 

apklausas, paraiškas 

ir kitus procesinius 

dokumentus. 

Pagal 

poreikį 

Ūkvedys 

  3.24. Sudaryti 

sutartis su 

produkcijos 

tiekėjais. 

Pagal 

poreikį 

Ūkvedys 

  3.25. Sudaryti 

sutartis su paslaugų 

tiekėjais. 

Pagal 

poreikį 

Ūkvedys 

  3.26. Viešųjų 

pirkimų vykdymas. 

Pagal 

poreikį 

Direktorius 

Ūkvedys 

  3.27. Skelbti 

sudarytas pirkimų 

sutartis viešųjų 

pirkimų tarnybai. 

Nuolat  Direktorius 

Ūkvedys 

 

 

Pridedami parengti 2020-2021 mokslo metų lopšelio-darželio savivaldos, darbo grupių planai 

veiklos plano įgyvendinimui detalizuoti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         PATVIRTINTA 

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio  

„Želmenėliai“ direktoriaus  

2020 m. rugsėjo 10  įsakymu Nr. V-72 

 

VAIKŲ SLAUGYTOJO DARBO PLANAS 2020-2021 M. M. 

 

Eil. 

Nr. 

Turinys Data Atsakingas 

1.  Ugdytinių priėmimas į ugdymo įstaigą 

Darbuotojų  profilaktinio pasitikrinimo grafiko 

vykdymas (Visi darbuotojai pasitikrinę sveikatą 

kartą metuose) 

 

2020 m. rugsėjis  

 

 

 

Vaikų slaugytoja 

2.  Švara lopšelio, darželio grupių  patalpose 

 

Tinkamas ir pilnavertis „Sveikatai palankus“, 

„Savitarnos principo“ ugdytinių maitinimo 

organizavimas įstaigoje. 

 

Ugdytinių maitinimo stebėjimas grupių patalpose  

pagal maitinimo organizavimo atitiktį maitinimo 

organizavimo ugdymo įstaigoje nustatytiems 

reikalavimams. 

 

Valgiaraščių reikalavimų rašymas   

Nuolat 

 

Nuolat 

 

 

 

Sistemingai 

 

 

 

 

Kiekvieną dieną  

 

Vaikų slaugytoja  

 

Vaikų slaugytoja  

 

 

Vaikų slaugytoja  

 
 

 

 

 

Tvirtinant direktorei  

3.  Švaros  patikrinimas grupėse ir pagalbinėse 

patalpose. 

Lopšelio -darželio tinkamos sanitarinių-higieninių 

sąlygų palaikymas. Valytojos  ir mokytojų  

padėjėjų darbo kontrolė(patalpų švara, tinkamas 

patalpų vėdinimas, atitinkama apranga tvarkant 

patalpas ir dalinant maistą)  

Susirinkimas su personalo darbuotojais   

 

2020 m. spalis 

 

Nuolat 

 

 

 

 

2020 m. lapkritis 

Vaikų slaugytoja 

4.  Virtuvės švaros, maisto ruošimo priežiūra(gaminant 

maistą griežtai laikytis visų maisto paruošimo 

technologijų) 

Susirinkimas su maisto tvarkymo skyriaus ir 

virtuvės  darbuotojomis  

 

Nuolat   

 

 

2020 m. gruodis 

 

 

Vaikų slaugytoja 

5.   

Patikrinimas MTS pagal vidinio audito GHP taisyklių 

planą 

 

Laboratorinių tyrimų atlikimas dėl  koliforminių  

bakterijų  ir salmonelių nustatymo (ploviniai nuo 

paviršių) 

 

2021 m. sausis 

 

 

Kartą metuose ir 

pagal 

reikalingumą 

Vaikų slaugytoja 



6.  Grupių sanitarinio stovio priežiūra(ar tinkamai 

laikomos valymo priemonės, šluostės) 

Švaros tikrinimas, inventoriaus ženklinimo 

tikrinimas patalpose ( Stebėti , kad maisto TS 

patalpos būtų tinkamai valomos) 

 

 

 

Nuolat  

 

 

Vaikų slaugytoja 

7.  Užtikrinti, kad maisto sandėlyje laikomi produktai 

atitiktų realizacijos terminus. Sandėliavimo 

patalpose  laikytis visos produkcijos laikymo 

reikalavimų. 

Nuolat Vaikų slaugytoja 

8. Higienos įgūdžių mokymo programos 

darbuotojams organizavimas bei pirmos pagalbos 

programos organizavimas pedagoginiams 

darbuotojams  

 

2021 m. (Mokslo 

metų eigoje) 

Vaikų slaugytoja 

9. Švaros tikrinimas. 

Tikrinama ir vertinama įstaigos patalpų valymo 

kokybė. 

Stebėti ar tinkamai surenkami ir laikomi ŠGP 

Sistemingai  Vaikų slaugytoja 

     10. Darbuotojų profilaktinio patikrinimo organizavimas 

 

2021 m. birželio -

liepos mėn. 

Vaikų slaugytoja 

11. Pasiruošimas naujiems mokslo metams. 
Pirmos pagalbos rinkinių priemonių peržiūra, 

komplektavimas, jų naudojimo priežiūra (patikrinimas)-naujų 

įsigijimas. 

2021 m.  rugpjūtis  Vaikų slaugytoja 

 
 
 
 

Vaikų slaugytoja    Kristina Diakunienė  
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PSICHOLOGĖS EDITOS SABALIAUSKIENĖS 

VEIKLOS PLANAS 

2020 - 2021 m. m. 

 

 VEIKLOS PRIORITETAI (suformuluoti atsižvelgiant į lopšelio – darželio 2020-2021 

m. m. veiklos tikslą ir uždavinius) – psichologiškai saugios aplinkos ir palankaus mikroklimato 

vaikų ugdymui(si) lopšelyje – darželyje kūrimas, pozityvaus bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžių bendruomenėje plėtojimas. 

 TIKSLAS – prevencinėmis priemonėmis stiprinti ugdytinių psichologinį atsparumą ir 

psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą, padėti vaikams 

reikalui esant, atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir ugdytis, aktyviai bendradarbiaujant su 

jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 

 Uždaviniai: 

- Padėti tėvams ir pedagogams sudaryti palankias psichologines sąlygas vaikams visapusiškai 

ugdytis ir bręsti. 

- Nustatyti ugdytinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bei padėti jas spręsti; 

- Stiprinti mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą 

bendradarbiauti, sprendžiant iškilusius (vaikų ugdymo(si)) sunkumus; 

- Organizuoti prevencinę ir šviečiamąją veiklą, orientuotą į pozityvaus psichologinio klimato 

įstaigos bendruomenėje kūrimą. 

 

 PAGALBOS TEIKIMO FORMOS: 

- Individualus darbas –individualūs užsiėmimai su ugdytiniais turinčiais specialiųjų ugdymosi 

poreikių, elgesio ir emocijų reguliavimo bei asmenybės pažintinės veiklos sunkumų turinčiais 

vaikais. 

- Darbas su grupe – psichologinių – socialinių įgūdžių ugdymas, ugdymo dalyvių tarpusavio 

santykių reguliavimas, palaikymo organizavimas, asmenybės pažintinės veiklos, individualių 

psichinių procesų lavinimas. 

- Darbas su tėvais (globėjais, rūpintojais) – pagalba sprendžiant problemas, trukdančias 

ugdytinio psichologinei adaptacijai ir integracijai įstaigoje bei visuomenėje, grupiniai 

užsiėmimai, psichologinis švietimas; 

- Darbas su lopšelio – darželio mokytojais, mokytojo padėjėjais, specialistais, administracija – 

psichologiškai saugios aplinkos kūrimas ir palaikymas, tarpusavio santykių reguliavimas, 

psichologinis švietimas. 

- Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis (kitomis ugdymo institucijomis, Marijampolės 

PPT, VTAS ir k.t.) – informacijos rinkimas, bendradarbiavimas sprendžiant sudėtingesnius 

pagalbos atvejus. 

 

 

 



 LOPŠELIO – DARŽELIO PSICHOLOGO VEIKLOS SRITYS: 

- Konsultavimas: tiesioginio poveikio ugdytiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų 

(taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo 

technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais 

švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų 

jiems teikimas, jų konsultavimas; 

- Įvertinimas: ugdytinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, 

psichologinis vaiko įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą; 

- Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas 

(įstaigos, bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir 

įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija. 

- Tiriamasis darbas: aktualių lopšelio-darželio bendruomenei ugdymo proceso tyrimų 

atlikimas, rekomendacijų teikimas; 

- Psichologinis švietimas: ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokytojų padėjėjų 

švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; 

- Dalyvavimas vaiko gerovės komisijos darbe: posėdžiai, individualių probleminių situacijų 

aptarimas, pagalbos vaikui ir šeimai organizavimas, prevenciniai renginiai lopšelyje - darželyje; 

- Metodinė veikla: patirties sklaida kitose švietimo įstaigose, veikla savivaldybės psichologų 

metodiniame būrelyje; 

- Kvalifikacijos kėlimas, savišvieta: naujų darbo metodų paieška, pasiruošimas grupiniam 

darbui, pasiruošimas individualiam konsultavimui, konsultavimo dokumentacijos tvarkymas, 

tyrimų ir įvertinimo duomenų apdorojimas, išvadų paruošimas, rekomendacijų ruošimas, 

dalyvavimas seminaruose, sudėtingesnių atvejų aptarimuose. 

 

DARBO LAIKAS 2020 – 2021 M. M. 

 

KONSULTACIJOS 

(psichologo kabinete įstaigoje) 

KITO DARBO LAIKO PASKIRSTYMAS 

(duomenų ir dokumentų tvarkymas, rekomendacijų 

rengimas, pasirengimas susirinkimams, 

užsiėmimams grupėse ir jų vedimas, psichologinių 

– pedagoginių problemų ugdymo įstaigoje tyrimas, 

konsultavimasis su kolegomis) 

Pirmadienis  15.10 – 17.10 val. 17.10 – 19.40 val. 

Antradienis ------------------ -------------------- 

Trečiadienis 7.30 – 12.00 val. 7.00 – 7.30 val. 

Ketvirtadienis 14.10 – 17.40 val. 17.40 – 19.40 val. 

Penktadienis  ----------------- 14.30 – 19.30 val. 

 

EIL. 

NR. 

VEIKLOS 

KRYPTIS 

VEIKLA, DARBO FORMOS LAIKOTARPIS 

 Organizacinė veikla Veiklos 2020 – 2021 m. m. planavimas. Rugpjūčio mėn. 

Veiklos ataskaitos rengimas. Birželio mėn. 

1. 1. KONSULTAVIMAS 



1.1 Individualios 

konsultacijos 

vaikams, turintiems 

psichologinių, 

asmenybės ir 

ugdymosi problemų. 

Priešmokyklinio/ikimokyklinio/ankstyvojo 

ugdymo vaikų psichologinė ugdomoji – 

korekcinė veikla vyksta piešimo, žaidimo, 

lipdymo sesijų metu. Saugioje ir priimančioje 

aplinkoje aptariami vaikui svarbūs klausimai, 

svarstomos pasirinkimų ir prisitaikymo 

alternatyvos. 

 

Rugsėjo – 

birželio mėn. 

1.2 Individualios 

konsultacijos SUP 

turintiems vaikams. 

Terapiniai užsiėmimai. Rugsėjo – 

gruodžio mėn. 

1.3 Mokytojų 

konsultavimas 

Santykiai su mokytojais, efektyvių ugdymo, 

geresnio ryšio su vaiku kūrimo grupėje būdų 

paieška, bendradarbiavimas su kolegomis, 

ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

Rugsėjo – 

birželio mėn. 

1.4 Tėvų konsultavimas Tarpusavio santykiai šeimoje, vaiko raidos 

ypatumai, amžiaus ir psichosocialinės krizės, 

auklėjimo klausimai, tinkamų ribų nustatymas 

vaikui. 

Rugsėjo – 

birželio mėn. 

2. 2. ĮVERTINIMAS 

 Individualus vaiko 

įvertinimas 

Vaiko psichologinis galių ir sunkumų 

įvertinimas, siekiant paruošti rekomendacijas 

dėl vaiko ugdymo(si) sunkumų, vaiko 

nukreipimo į tarnybas arba centrus tolesniam 

vaiko ištyrimui. Psichologinis vaiko 

įvertinimas, atliekant pirminį/pakartotinį 

specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą. 

Rugsėjo – 

birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

3. 3. PSICHOLOGINIŲ PROBLEMŲ PREVENCIJA (pokalbiai, diskusijos, užsiėmimai 

ugdytiniams) 

3.1 PUG Pasirengimo mokyklai (mokyklinio 

brandumo), drausmės problemos. 

 

 

Rugsėjo – 

birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

3.2 Ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėse. 

Darbas su vaikais, turinčiais ugdymo(si) 

sunkumų, elgesio, emocinių, bendravimo 

problemų.  

3.3 Ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėse. 

Pažintinių procesų ir socialinių įgūdžių 

stiprinimo užsiėmimas “Aš jaučiu, tu jauti…”  

 

Spalio – gruodžio 

mėn. 

4. 4. TIRIAMASIS DARBAS 

 Pasirengimas tyrimui, 

jo atlikimas, rezultatų 

pristatymas lopšelio-

darželio 

bendruomenei. 

Naujai į ugdymo įstaigą atėjusių ugdytinių 

adaptacijos stebėjimas. Naujai įstaigą 

lankančių ugdytinių tėvų anketinė apklausa. 

 

Užsakomieji tyrimai pagal individualų 

mokyklos administracijos poreikį, užsakymą. 

Rugsėjo – spalio 

mėn.  

 

 

 



Rugsėjo – 

birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

5. 5. DALYVAVIMAS GEROVĖS KOMISIJOS DARBE 

  Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. 

 

Psichologinis vaiko įvertinimas atliekant 

pirminį ir pakartotinį specialiųjų ugdymosi 

poreikių vertinimą (išvadų rengimas 

Marijampolės PPT). 

 

Mokytojų, mokytojų padėjėjų ir ugdytinių tėvų 

konsultavimas dėl darbo su vaikais, turinčiais 

ugdymosi sunkumų. 

 

Vaikų elgesio ir veiklos stebėjimas užsiėmimų 

metu. Rekomendacijų pedagogams, tėvams 

rengimas 

 

Psichologinė pagalba ugdymosi sunkumų 

turintiems ugdytiniams. 

 

Psichologinės pagalbos teikimas lopšelio-

darželio bendruomenės grupėms ar nariams 

krizės metu.  

1k./2 mėn. 

 

Rugsėjo – 

birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

 

 

Rugsėjo – 

birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

 

 

Rugsėjo – 

birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

 

 

Rugsėjo – 

birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

 

Rugsėjo – 

birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

6. 6. PSICHOLOGINIS ŠVIETIMAS 

6.1 Lopšelio-darželio 

pedagogams 

Paskaitos – diskusijos, pranešimai vaiko raidos 

psichologijos, pedagoginės ir socialinės 

psichologijos klausimais. 

Pedagogų bendruomenės švietimas smurto, 

savižudybių prevencija ir psichologinių krizių 

įveikimo klausimais. 

Pedagogų švietimas aktualiomis temomis. 

Rugsėjo – 

birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

6.2 Ugdytinių tėvams Tėvų švietimas pagal administracijos ar grupės 

mokytojų užsakymą temomis: 

 

“Vaiko savarankiškumo ugdymo svarba 

augant”. 

  

Taip pat kitomis, užsakovui aktualiomis 

temomis. 

 

Pranešimas naujai į darželį atvykstančių vaikų 

tėvams “Pradedu lankyti darželį” 

Rugsėjo – 

birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

 

Lapkričio mėn. 

 

 

 

 

Birželio mėn. 



(esant poreikiui) 

6.3 Ugdytiniams „Žaidžiame ir bendraujame kartu“. 

 

 

Pasaulinė psichinės sveikatos diena „Mano 

spalvotos emocijos“ – stendas-kūrybinė 

dirbtuvės. 

Rugsėjo – 

birželio mėn. 

(esant poreikiui) 

 

Spalio mėn. 

7. 7. METODINĖ VEIKLA 

  Pasiruošimas konsultacijoms, seminarams, 

pranešimams. 

 

Dalyvavimas miesto psichologų metodinio 

būrelio veikloje, konsultavimasis su kolegomis 

dėl atskirų atvejų. 

 

Dalyvavimas Psichologinio švietimo dienose 

(užsiėmimų ugdytiniams vedimas) 

savivaldybės ugdymo įstaigose. 

 

Bendradarbiavimas su kitų miesto ugdymo 

įstaigų ir PPT psichologais, pasidalinimas 

patirtimi. 

Informacijos, reikalingos darbui su vaikais, jų 

tėvais ir pedagogais, rinkimas ir kaupimas. 

 

Informacijos psichologinėmis temomis 

parengimas ir talpinimas lopšelio-darželio 

internetiniame puslapyje. 

 

Seminarų psichologine tematika vedimas 

savivaldybės, apskrities pedagogams. 

Rugsėjo – 

birželio mėn. 

 

 

8. 8. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, SAVIŠVIETA 

  Mokymų, seminarų, konferencijų lankymas. 

Psichologinės literatūros studijavimas. Įgytos 

patirties diegimas praktiniame darbe. 

Rugsėjo – 

birželio mėn. 

 

NUMATOMI REZULTATAI: 

Įgyvendinant 2020 – 2021 m. m. psichologo veiklos plane numatytas priemones, lopšelio – 

darželio bendruomenei bus tikslingai teikiama psichologinė pagalba: 

 Bus sudarytos palankios psichologinės sąlygos vaikams visapusiškai ugdytis ir augti; 



 Bus suteikta kvalifikuota psichologinė pagalba vaikams, sprendžiant asmenybės ir 

ugdymosi problemas; 

 Bus efektyvesnė komunikacija tarp pedagogų, pagalbą teikiančių specialistų bei 

ugdytinių tėvų, įgalinanti siekti išsikeltų pagalbos tikslų ir rezultatų. 

 Gerės psichologinis klimatas lopšelio – darželio bendruomenėje bei jos narių 

psichoemocinė savijauta.  

 

 

 

___________________________ 

 

 

 

Edita Sabaliauskienė    .................................... 

(parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    PATVIRTINTA 

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio  

„Želmenėliai“ direktoriaus  

2020 m. rugsėjo 10  įsakymu Nr. V-72 
 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“ 

SOCIALINIO PEDAGOGO 

 VEIKLOS PLANAS 

 

2020-2021 m. m. 

Marijampolė 

 

TIKSLAS: rūpintis ugdytinų socialine gerove, teikti socialinę-pedagoginę pagalbą ugdytiniams ir 

užtikrinti sėkmingą ugdymosi procesą skirtingų ugdymosi poreikių vaikams, šalinant priežastis, kurios 

trukdo vaikų ugdymo (-si) procesui, pozityviai socializacijai ugdymo įstaigoje. 

UŽDAVINIAI: 

 Nuosekliai ir nuolat nagrinėti ugdytiniams kylančias problemas, laiku ir kvalifikuotai jas 

spręsti kartu pedagogais, tėvais. 

 Skatinti individualią vaiko emocinę raidą bei pozityvią sąveiką su suaugusiais, bendraamžiais. 

 Padėti įveikti  adaptacijos sunkumus. 

 Vykdyti prevencinę veiklą lopšelyje- darželyje; 

 Ugdyti vaikų socialinius įgūdžius, vesti individualias/grupines konsultacijas ir 

užsiėmimus; 

 Analizuoti konfliktines situacijas, priežastis bei sąlygas, padėti vaikams keisti gyvenimo būdą, 

elgesį, spręsti kitas problemas; 

 Skatinti lopšelio-darželio bendruomenės bendradarbiavimą, vykdyti  tėvų švietimą , 

gerinant ugdymo kokybę. 

 Lavinti savo, kaip specialistės darbo įgūdžius, domėtis socialinėmis inovacijomis, lankyti 

seminarus. 

 

Eil. 

Nr. 

Darbo turinys Data Dalyviai Atsakingas 

1. Stebėti  ir padėti įveikti  naujų darželio grupių 

ugdytinių adaptaciją lopšelyje- darželyje. 

Rugsėjis  Darželio ugdytiniai jų 

tėvai ir pedagogai 

Socialinė 

pedagogė 



2. Pedagogų tarybos posėdyje aptarti  socialinių 

įgūdžių ugdymą, problemų įveikimą ir 

sprendimo būdus 

Rugpjūtis, 

sausis, 

birželis 

Pedagogai  Socialinė 

pedagogė 

3. Iniciatyva Europos judrumo savaitei tema 

„Žingsniuokime kartu“ 

Rugsėjo 16-

22d. 

Priešmokyklinio 

ugdymo gr. 

Socialinė 

pedagogė 

4. Akcija Tolerancijos dienai paminėti Lapkritis Lopšelio – darželio 

bendruomenė 

Socialinė 

pedagogė 

5 Rytmetys Tarptautinei korupcijos dienai 

paminėti  

Gruodžio I 

sav. 

Priešmokyklinio 

ugdymo gr. 

Socialinė 

pedagogė 

6. Akcija „Sąmoningumo mėnuo. Be patyčių“ Kovas Lopšelio – darželio 

bendruomenė 

Socialinė 

pedagogė 

7. Socialinių, gyvenimo įgūdžių ugdymo 

užsiėmimai ( temos pagal poreikį) 

Metų eigoje Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo gr.  

Socialinė 

pedagogė 

8. Pokalbiai, užsiėmimai patyčių ir smurto 

prevencijos temomis 

Metų eigoje Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo gr.  

Socialinė 

pedagogė 

9. Praktinių įgūdžių lavinimas, kaip spręsti 

konfliktus, ( veiklos grupėse, individualūs 

pokalbiai) 

Metų eigoje Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo gr.  

Socialinė 

pedagogė 

10. Prevencinio projekto „Šypsausi ir augu“ 

įgyvendinimas 

rugsėjis-

gruodis 

Mokyklos – darželio 

bendruomenė 

Socialinė 

pedagogė, 

psichologė 

11. Projektų paraiškų teikimas  Vasaris -

balandis 

Mokyklos – darželio 

bendruomenė 

Socialinė 

pedagogė 

12. Ugdytinių elgesio stebėjimas veiklų metu, 

grupėse  

Metų eigoje Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugd. 

gr.. 

Socialinė 

pedagogė 

13. Dokumentacijos tvarkymas (bylos, ataskaitos, 

planai ir kita) 

Visus metus  Socialinė 

pedagogė 

14. Dalyvavimas tėvų susirinkimuose, bend-

ruomenės, ugdytinių tėvų švietimas teisės, 

sveikos gyvensenos ir socialinių įgūdžių 

ugdymo klausimais (informacinių stendų 

medžiagos keitimas, supažindini-mas su 

tyrimų medžiaga, pranešimai ir kt.) 

Metų eigoje Tėvai , pedagogai Socialinė 

pedagogė 

15. Dalyvavimas projektuose, akcijose, 

iniciatyvose, konkursuose 

Metų eigoje  Socialinė 

pedagogė 

16. Konsultacinė- informacinė  veikla  Visus metus Tėvai, pedagogai, 

ugdytiniai 

Socialinė 

pedagogė 



(sprendžiant sudėtingas ir konfliktines 

situacijas) 

17. Individualus konsultavimas Visus metus Visa įstaigos 

bendruomenė 

Socialinė 

pedagogė 

18. Dalyvavimas vaiko gerovės komisijos, bei 

kitose įstaigos  grupių, komisijų veikloje 

Visus metus Visa įstaigos 

bendruomenė 

Socialinė 

pedagogė 

19. Darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiais vaikais bei jų tėvais 

Visus metus 

pagal 

poreikį 

SUP ugdytiniai, tėvai, 

pedagogai 

Socialinė 

pedagogė 

20. Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose, socialinių pedagogų metodinėje 

veikloje 

Visus metus  Socialinė 

pedagogė 

21. Tiriamosios veiklos organizavimas (pagal 

įstaigos poreikį) 

 

Metų eigoje 

 

Tikslinės grupės /visa 

įstaigos bendruomenė 

Socialinė 

pedagogė, 

psichologė 

22. Organizuoti socialiai remtinų  vaikų 

aprūpinimą mokinio reikmėmis 

Pagal 

poreikį  

PUG vaikai, tėvai  Socialinė 

pedagogė 

23. Vaikų nemokamo maitinimo duomenų 

suvedimas, koordinavimas 

Visus metus Priešmokyklinio ugd. 

gr.  

Socialinė 

pedagogė 

 

 

Socialinė pedagogė                                                                                      Živilė Sajatauskienė 
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VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2020-2021 M.M. 

Tikslas: Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, 

saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, ugdymo programų pritaikymą ugdytiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Uždaviniai: 

1.  Siekti, kad įstaigos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą įstaigoje. 

2.  Analizuoti ugdytinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių atvejus. 

3.  Organizuoti pagalbą ugdytiniams, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą 

4.  Atlikti vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį vertinimą. 

5. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, 

saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

6.  Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose. 

Pagrindinės veiklos kryptys: socialinis emocinis ugdymas, švietimo pagalba 

lopšelio-darželio bendruomenės nariams, tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo 

skatinimas. 

EIL. 

NR. 

VEIKLA PERIODIŠKUMAS ATSAKINGI PASTABOS 

1. Posėdis: 1.Ugdytinių 

adaptacijos įstaigoje 

aptarimas. 2. Darbo su 

ugdytiniais, turinčiais 

ugdymosi sunkumų 

aptarimas  

2020 m. spalio  mėn. R. Papartienė 

Ir VGK nariai 

 

2. Posėdis: 1.Pagalbos gavėjų 

sąrašų tikslinimas. 

2020 m. gruodžio 

mėn. 

R. Papartienė 

Ir VGK nariai 

 

3. Posėdis: Specialiojo 

ugdymo(si) veiksmingumo 

aptarimas. 

2021m.vasario mėn. R. Papartienė 

Ir VGK nariai 

 

4. Posėdis: Vykdomų 

projektų efektyvumo 

aptarimas“ 

2021m.balandžio 

mėn. 

R. Papartienė 

Ir VGK nariai 

 



5. VGK veiklos ataskaitos 

pristatymas 

2021m. birželio mėn. R. Papartienė 

Ir VGK nariai 

 

6. Pagalbos gavėjų sąrašų  

derinimas 

2021m.rugpjūčio 

mėn. 

R. Papartienė 

Ir VGK nariai 

 

7. Išplėstinių VGK posėdžių 

organizavimas 

Esant poreikiui R. Papartienė 

Ir VGK nariai 

 

PREVENCINĖ VEIKLA 

8. Prevencinio projekto 

„Šypsausi ir augu“ 

įgyvendinimas 

2020-2021m. m. Socialinė 

pedagogė 

 

9. Atlikti įvairius tyrimus 

įstaigai aktualiais 

klausimais 

Esant reikalui VGK  

10. Vykdyti bendruomenės 

švietimą specialiojo 

ugdymo ir prevencijos 

klausimais. 

Nuolat VGK  

SPECIALUS UGDYMAS 

11. Teikti švietimo pagalbą: 

1. Gavus tėvų sutikimą, 

atlikti pirminį įvertinimą 

VGK-oje. 

2. Sudaryti pagalbos 

gavėjų sąrašus Nr.1 ir 

Nr.2. 

3. Gavus tėvų sutikimą, 

skirti švietimo pagalbą 

(logopedo pagalbą). 

4. Suderinti pagalbos 

gavėjų sąrašą su 

Pedagogine psichologine 

tarnyba. 

5. Pritaikytos programos ir 

pagalbos vaikui plano 

pristatymas tėvams. 

Visus mokslo metus, 

pagal poreikį 

 

 

 

 

 

VGK 

Logopedė 

Mokytojai 

Mokytojo 

padėjėjas 

 

 

 



12. Suderinti kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų įveikimo 

programas. 

Iki 2021-09-16 Logopedės, 

VGK 

 

13. Užtikrinti vaikų, turinčių 

individualių ugdymosi 

sunkumų, poreikių 

tenkinimą ir tęstinumą: 

1.Laiku pastebėti ir 

įvertinti vaikų ugdymo (si) 

sunkumus, jų priežastis. 

2. Parengti tėvams, 

mokytojams, ugdantiems 

specialiųjų poreikių 

vaikus, rekomendacijas, 

numatant tinkamiausius 

ugdymo (si) metodus ir 

būdus, įgaliojančius 

tenkinti vaikų 

specialiuosius poreikius. 

3. Konsultuoti  mokytojus, 

tėvus dėl vaikų kalbos ir 

kalbėjimo korekcijos.  

4.Padėti ugdytiniams  

optimaliausiai, (pagal 

gebėjimus) siekti 

ugdymosi rezultatų  

Visus mokslo metus, 

atsižvelgiant į 

specialistų 

rekomendacijas 

Pedagogai, 

tėvai, VGK 

 

 

 

 

 

 

Specialistai  

 

 

 

 

 

Logopedės 

 

 

 

Specialistai, 

mokytojai, 

mokytojo 

padėjėjas 

 

14. Vykdyti pedagogų darbo 

su specialiųjų poreikių 

vaikais, stebėjimą. 

Visus mokslo metus R. Papartienė  

15. Bendradarbiauti  su 

specialiųjų poreikių 

ugdytinių tėvais. 

Visus mokslo metus  VGK  

16. Kelti kvalifikaciją apie 

specialiųjų poreikių 

ugdytinių ugdymą. 

Nuolat VGK  

 

VGK pirmininkė                                                                                     Rasa Papartienė 

 

PRITARTA 

VGK posėdyje 2020-09-03 

Protokolo Nr. PR-26 
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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO  ,,ŽELMENĖLIAI” 

LOGOPEDĖS GRAŽINOS DAGILIENĖS 

METINIS VEIKLOS PLANAS 

2020 – 2021 M. M. 

 

Tikslai:   teikti logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, bei 

ugdymosi sunkumų;  

                siekti, kad vaikai būtų ugdomi atsižvelgiant į jų specialiuosius ugdymosi poreikius ir 

optimalius gebėjimus.  

 

Uždaviniai:  

      Įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus; 

      Panaudoti optimalius mokymo būdus ir metodus, koreguoti nustatytus sutrikimus; 

ugdymosi sunkumus; 

      Tobulinti ryšius su pedagogais, tėvais ir kitais specialistais, teikti rekomendacijas ir 

pagalbą; 

      Diegti naujoves, siekiant geresnių darbo rezultatų; 

Analizuoti tarties, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdymosi sunkumų šalinimo 

efektyvumą;  

Brandinti darželio bendruomenės teigiamas nuostatas į specialiųjų poreikių vaikus;  

Ugdyti vaikų pasitikėjimą, motyvaciją, sudarant tinkamą mokymosi aplinką;  

Dalyvauti metodinėje , projektinėje ir kvalifikacijos kėlimo veikloje. 

 

Logopedo veiklos prioritetas –pilietiškas, kūrybiškas vaikas, gebantis taisyklingai artikuliuoti 

garsus, rišliai pasakoti; bendraujantis besikeičiančioje aplinkoje, sėkmingai dalyvauti ugdymo 

procese.  

 

Numatomi rezultatai: 

Logopedo kompetencijos plėtojimas užtikrina geresnius vaikų ugdymo rezultatus.  

Kokybiškai organizuojamos pratybos, mokymas tarti garsus, garsų tarimo tikslinimas, foneminės 

klausos lavinimas, rišliosios kalbos ugdymas,  vaikų kalbos      lavinimas.  Gerėja vaikų, turinčių 

tarties, kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų, ugdymo rezultatai.  

Sudaromos sąlygos aktyviam bendradarbiavimui su ugdytinių tėvais bei įstaigos specialistais, 

pedagogais.  Bendradarbiaujant sulaukiama geresnių ugdymo (si) rezultatų.  Užtikrinamas 

visapusiškas ugdytinių lavinimas ir užimtumas pratybų metu, tobulinami komunikaciniai 

gebėjimai, mokoma bendrauti. 

 

 

 

 

 

 



Priemonės Laikas Laukiamas 

rezultatas 

Sėkmės kriterijai Atsiskaitymo 

tvarka 

1. Organizacinis darbas 

1.1. Ugdytinių 

kalbinių įgūdžių 

vertinimas, 

kalbėjimo, kalbos 

sutrikimų 

diagnozavimas. 

 

1.2. Kalbos 

ugdymo  

dinamikos 

fiksavimas kalbos 

kortelės priede 

 

1.3. Ugdytinių, 

kuriems kyla 

ugdymosi 

sunkumų 

vertinimas 

ikimokyklinėse ir 

priešmokyklinėse 

grupėse  

 

1.4. Pogrupinių, 

grupinių ir 

individualių 

pratybų programų 

sudarymas 

kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimams, 

ugdymosi 

sunkumams 

įveikti.  

 

1.5. Logopedinio 

tvarkaraščio 

sudarymas 

 

1.6. Logopedinės 

dokumentacijos 

pildymas: 

logopedo 

dienynas; kalbos 

įvertinimo 

kortelės; 4, 5 ir 8 

priedai. 

 

 

Rugsėjo 

1-a 

savaitė. 

 

 

Rugsėjo 

1-3 

savaitė. 

 

Iki 

rugsėjo 

20 d. 

 

 

2 kartus į 

m.metus 

 

 

 

Rugsėjo 

mėn. 1 

savaitė 

 

Visus 

metus. 

2k./m. 

 

 

Visus m. 

metus 

Laiku suteikiama 

pagalba, ugdymo 

būdų ir metodų 

numatymas. 

 

  Pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimas 

 

Ugdomųjų ir 

korekcinių tikslų 

pasiekimas.  

 

 

Ugdytinių 

ugdymosi poreikių 

tenkinimas.  

 

 

 

Ugdymosi poreikių 

tenkinimas.  

 

Ugdymo proceso 

analizė. 
 

 

 

Ugdymosi poreikių 

tenkinimas.  
 

Tikrinimo 

rezultatai. 

 

 

 

  Numatytų 

priemonių 

efektyvumas.  

 

Numatytų 

priemonių 

efektyvumas.  

 

 

Numatytų 

priemonių 

efektyvumas. 

 

 

 

Numatytų 

priemonių 

efektyvumas. 

 

 Planavimo 

kokybė. 

 

 

 

Numatytų 

priemonių 

efektyvumas. 
 

Švietimo 

pagalbos gavėjų 

sąrašas, 

suderintas su 

VGK,  

Miesto PPT, 

įstaigos 

direktoriumi.  

VGK posėdyje 

2 kartus per 

m.m. 

 

VGK posėdžiai 

 

 

 

Sudaryti 

logopedinių, 

specialiųjų 

pratybų  

ilgalaikiai 

planai.  

 

 

VGK posėdyje 

 

 

Logopedo 

dienynas. 

Kalbos 

įvertinimo 

kortelės; 4, 

5 ir 8 priedai. 

Pratybų 

tvarkaraštis. 

VGK posėdžiai 

 



1.7. Veikla įstaigos 

VGK. 

 

 

2. Ugdomasis darbas 

 

2.1. Korekcinis 

darbas su 

ugdytiniais 

turinčiais žymų, 

vidutinį ir nežymų 

kalbos 

neišsivystymą. 

 

2.2. Korekcinis 

darbas su 

ugdytiniais, 

turinčiais 

fonetinius kalbos ir 

fonologinius 

kalbėjimo 

sutrikimus. 

 

2.3. Individualus 

darbas su vaikais, 

kurie turi didelių ir 

labai didelių 

ugdymosi 

poreikių. 

Visus m. 

metus 

 

 

Visus m. 

metus 

 

 

Visus m. 

metus 

Ugdymosi poreikių 

tenkinimas.  

 

 

Ugdymosi poreikių 

tenkinimas.  

 

 

Ugdymosi poreikių 

tenkinimas.  

 

Darbo būdų ir 

metodų, 

korekcijos pagal 

sutrikimą 

taikymas. 

 

Darbo būdų ir 

metodų, 

korekcijos pagal 

sutrikimą 

taikymas. 

 

Darbo būdų ir 

metodų, 

korekcijos pagal 

sutrikimą 

taikymas, 

bendradarbiavima

s su tėvais ir 

mokytojais. 

 

VGK posėdžiai 

 

 

 

VGK posėdžiai 

 

 

 

VGK posėdžiai 

 

 

3. Bendradarbiavimas su pedagogais, PPT specialistais. 

 

 3.1. Individualių 

ir grupinių 

konsultacijų 

teikimas 

supažindinant 

pedagogus su: 

- kalbos vertinimo 

rezultatais; 

- kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimais; 

- spec. poreikių 

vaikų ugdymo 

klausimais; 

- sutrikimų 

šalinimo 

rezultatais; 

- medžiaga iš 

seminarų, nauja 

Visus 

metus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visus 

metus. 
 

 

Dalykinis 

pedagogų 

bendradarbiavimas

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalykinis 

pedagogų 

bendradarbiavimas

. 
 

 

Ugdymo kokybė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo kokybė. 
 

 

Pokalbiai, 

rekomendacijos

, atmintinės. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokalbiai, 

rekomendacijos

, atmintinės. 
 

 

 

 



literatūra      spec. 

poreikių vaikų 

ugdymo 

klausimais. 

 

3.2. 

Bendradarbiavima

s su Marijampolės 

savivaldybės PPT 

specialistais vaikų 

vertinimo ir 

sutrikimų šalinimo 

klausimais. 

 

 

 

 

 

 

4. Bendravimas su ugdytinių tėvais (globėjais) 

 

 

4.1. Individualių 

konsultacijų, 

rekomendacijų 

vaiko kalbos 

plėtotės bei  iškilus 

sunkumams 

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame 

amžiuje  

klausimais 

teikimas.  

 

4.2. Informacijos 

apie vaikų kalbos 

raidos 

dėsningumus, 

sutrikimus 

pateikimas įstaigos 

internetinėje 

svetainėje, grupių 

tėvų 

susirinkimuose, 

grupių stenduose. 

 

4.3. Parodomosios 

pratybos tėvams, 

siekiant 

sėkmingesnio 

vaiko kalbos 

sutrikimo įveikimo 

rezultato. 

 

 

Visus 

metus.  

 

 

 

 

 

Visus 

metus. 

 

 

 

 

Visus 

metus. 

 

Tęstinis kalbos 

ugdymas namuose.  

 

 

 

 

Dalijimasis 

patirtimi. 

 

 

 

 

Tėvų mokymai. 

 

Ugdymo kokybė.  

 

 

 

 

 

Ugdymo kokybė. 

 

 

 

 

Ugdymo kokybė 

 

Ataskaitos 

VGK.  

 

 

 

 

 

Ataskaitos 

VGK. 

 

 

 

 

Ataskaitos 

VGK. 



5. Metodinė veikla, savišvieta 

5.1. Dalyvavimas 

respublikiniuose ir 

Marijampolės  M. 

Lukšienės 

švietimo centro 

organizuojamuose 

seminaruose, 

konferencijose. 

 

5.2. Dalyvavimas 

miesto specialiųjų 

pedagogų 

logopedų 

metodinio ratelio 

pasitarimuose, 

PPT rengiamose 

paskaitose. 

 

5.3. Dalyvavimas 

Marijampolės 

miesto specialiųjų 

pedagogų 

logopedų 

metodinio būrelio 

metodinės tarybos 

veikloje. 

 

5.4. Dalyvavimas 

LLA 

organizuojamuose 

seminaruose, 

konferencijose.  

 

5.5. Dalyvavimas 

kalbos ugdymo 

projekte 

Marijampolės 

mokykloje-

darželyje 

,,Želmenėliai” . 

 

5.6. Dalyvavimas 

miesto bei 

respublikiniuose 

projektuose su 

logopedines 

pratybas 

lankančiais 

ugdytiniais. 

Pagal 

planą.  

 

 

 

 

Pagal 

planą.  

 

 

 

 

Pagal 

planą.  

 

 

 

Pagal 

planą.  

 

 

2021m. 

 

 

 

Pagal 

numatytu

s planus 

 

 

Pagal 

poreikius 

 

 

Visus 

metus 
 

Kvalifikacijos 

kėlimas.  

 

 

 

 

Pasidalijimas 

patirtimi, naujų 

sprendimų 

priėmimas.  

 

 

Kvalifikacijos 

kėlimas.  

 

 

 

Kvalifikacijos 

kėlimas 

 

 

Kvalifikacijos 

kėlimas 

 

 

 

Kvalifikacijos 

kėlimas 

 

 

 

 

Kalbėjimo ir 

kalbos prevencija 

 

 

Kvalifikacijos 

kėlimas. Naujų 

sprendimų 

priėmimas.  

 
 

Informacijos 

pateikimas.  

 

 

 

 

Informacijos 

pateikimas.  

 

 

 

 

Informacijos 

pateikimas.  

 

 

 

Informacijos 

pateikimas. 

 

 

Informacijos 

pateikimas 

 

 

 

Informacijos 

pateikimas 

 

 

 

 

Informacijos 

pateikimas. 

 

 

 

Ugdymo kokybė 

 

 
 

Ataskaita 

pedagogų 

tarybos 

posėdyje.  

Ataskaitos 

VGK. 

 

 

 

Ataskaitos 

VGK. 

 

 

 

 

Ataskaitos 

VGK. 

 

 

 

Ataskaitos 

VGK. 

 

 

Ataskaitos 

VGK. 

 

 

 

Ataskaitos 

VGK. 

 

 

 

 

Ataskaitos 

VGK. 

 

 

 

Ataskaitos 

VGK. 



 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Informacinių 

leidinių 

parengimas 

aktualiais kalbos 

ugdymo 

klausimais. 

 

 

5.8. Naujos 

literatūros 

studijavimas,  IKT 

technologijų, naujų 

didaktinių ir 

metodinių 

priemonių 

taikymas 

korekcijos procese. 
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Marijampolės vaikų lopšelio-darželio  ,,Želmenėliai” 

 

Logopedės-specialiosios pedagogės 

Daivos Muckuvienės 

Veiklos planas 

2020 – 2021 m. m. 
 

Tikslas - teikti logopedinę, specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, bei ugdymosi sunkumų.  Siekti, kad vaikai būtų ugdomi atsižvelgiant į jų specialiuosius 

poreikius ir optimalius gebėjimus.  

 

Uždaviniai:  

      Įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus; 

      Panaudoti optimalius mokymo būdus ir metodus, koreguoti nustatytus sutrikimus; ugdymosi 

sunkumus; 

      Tobulinti ryšius su pedagogais, tėvais ir kitais specialistais, teikti rekomendacijas ir pagalbą; 

      Diegti naujoves, siekiant geresnių darbo rezultatų; 

Analizuoti tarties, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdymosi sunkumų šalinimo, sutrikusių 

funkcijų lavinimo efektyvumą;  

Brandinti darželio bendruomenės teigiamas nuostatas į specialiųjų poreikių vaikus;  

Ugdyti vaikų pasitikėjimą, motyvaciją, sudarant tinkamą mokymosi aplinką;  

Dalyvauti metodinėje, projektinėje ir kvalifikacijos kėlimo veikloje. 

 

Logopedo-specialiojo pedagogo veiklos prioritetai –pilietiškas, kūrybiškas vaikas, gebantis 

taisyklingai artikuliuoti garsus, rišliai pasakoti; bendraujantis besikeičiančioje aplinkoje, galintis 

dalyvauti ugdymo procese kartu su kitais ugdytiniais. 

 

Programos prioritetai:  
Kokybiškų logopedo, specialiojo pedagogo paslaugų teikimas.  

Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros kūrimas.  

 

Numatomi rezultatai:  

Logopedo-specialiojo pedagogo kompetencijos plėtojimas užtikrina geresnius vaikų ugdymo rezultatus.  

Kokybiškai organizuojamos pratybos, mokymas tarti garsus, garsų tarimo tikslinimas, foneminės klausos 

lavinimas, rišliosios kalbos ugdymas, vaikų kalbos, lavinimas.  Gerėja vaikų, turinčių tarties, kalbos, 

kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų, ugdymo rezultatai. Sutrikusių funkcijų lavinimas, pasitikėjimo 

stiprinimas,       

Sudaromos sąlygos aktyviam bendradarbiavimui su ugdytinių tėvais bei įstaigos specialistais, pedagogais.  

Bendradarbiaujant sulaukiama geresnių ugdymo (si) rezultatų.  Užtikrinamas visapusiškas ugdytinių 

lavinimas ir užimtumas pratybų metu, tobulinami komunikaciniai gebėjimai, mokoma bendrauti, 

lavinamos sutrikusios funkcijos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priemonės Laikas Laukiamas 

rezultatas 

Sėkmės 

kriterijai 

Atsiskaitymo 

tvarka 

1. Organizacinis 

darbas 

1.1. Ugdytinių kalbinių 

įgūdžių vertinimas, 

kalbėjimo, kalbos 

sutrikimų 

diagnozavimas. 

 

1.2 Ugdytinių, kuriems 

kyla ugdymosi sunkumų 

vertinimas. 

 

 

 

1.2. Pogrupinių, 

grupinių ir individualių 

pratybų programų 

sudarymas kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimams, 

ugdymosi sunkumams 

įveikti.  

 

1.3. Veikla VGK. 

 

 

1.4. Logopedinės 

dokumentacijos 

pildymas: logopedo 

dienynas; kalbos 

įvertinimo kortelės; 4, 5 

ir 8 priedai; logopedinių 

pratybų tvarkaraštis. 

 

Rugsėjo I  

savaitė. 

 

 

Rugsėjo I 

savaitė ir 

VGK 

paskyrimu 

 

2 kartus į 

m.m.metus 

 

 

 

Visus 

metus. 

 

 

Visus 

metus. 

2k./m. 

 

Laiku suteikiama 

pagalba, ugdymo 

būdų ir metodų 

numatymas. 

 

 Ugdomųjų ir 

korekcinių tikslų 

pasiekimas.  

 

 

 

Ugdytinių ugdymosi 

poreikių tenkinimas.  

 

 

 

Ugdytinių ugdymosi 

poreikių tenkinimas.  

 

Ugdymo proceso 

analizė. 

 

Tikrinimo 

rezultatai. 

 

 

 

 Numatytų 

priemonių 

efektyvumas.  

 

 

 

Numatytų 

priemonių 

efektyvumas. 

 

 

 

Numatytų 

priemonių 

efektyvumas. 

 

 Planavimo 

kokybė. 

 

Švietimo pagalbos 

gavėjų sąrašas, 

suderintas su 

VGK,  

Miesto PPT, 

įstaigos 

direktoriumi.  

Švietimo pagalbos 

gavėjų sąrašas 

 

 

 

Sudaryti 

logopedinių, 

specialiųjų 

pratybų  

ilgalaikiai planai.  

 

 

VGK posėdžiai.  

 

 

Logopedo 

dienynas. Kalbos 

įvertinimo 

kortelės; 4, 

5 ir 8 priedai. 

Pratybų 

tvarkaraštis. 

2. Bendradarbiavimas 

su pedagogais, 

švietimo pagalbos, 

konsultavimo 

specialistais. 

 2.1. Individualių ir 

grupinių konsultacijų 

teikimas supažindinant 

pedagogus su: 

- kalbos vertinimo 

rezultatais; 

- kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimais; 

- spec. poreikių vaikų 

ugdymo klausimais; 

- sutrikimų šalinimo 

rezultatais; 

- medžiaga iš seminarų, 

nauja literatūra      spec. 

 

 

 

Visus 

metus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visus 

metus. 

 

 

 

 

 

 

 

Dalykinis pedagogų 

bendradarbiavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

Dalykinis pedagogų 

bendradarbiavimas. 

 

 

 

Dalykinis pedagogų 

bendradarbiavimas. 

 

 

 

Ugdymo 

kokybė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo 

kokybė. 

 

 

 

 

 

 

 

Pokalbiai, 

rekomendacijos, 

atmintinės. 

 

 

 

 

 

 

 

Pokalbiai, 

rekomendacijos, 

atmintinės. 

 

 

 



poreikių vaikų ugdymo 

klausimais. 

 

2.2. Bendradarbiavimas 

su Marijampolės miesto 

švietimo pagalbos 

specialistais, 

savivaldybės PPT 

specialistais vaikų 

vertinimo ir sutrikimų 

šalinimo klausimais. 

 

2.3. Bendradarbiavimas 

su kitų respublikos 

miestų švietimo 

pagalbos specialistais. 

Pagal 

numatytus 

planus. 

Dalijimasis gerąja 

patirtimi. 

Ugdymo 

kokybė. 

Savišvieta. 

Išvykos, 

susitikimai, 

seminarai. 

Ataskaita. 

3. Bendravimas su 

ugdytinių tėvais 

(globėjais).  
 

3.1. Individualių 

konsultacijų, 

rekomendacijų vaiko 

kalbos plėtotės bei  

iškilus sunkumams 

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame 

amžiuje klausimais 

teikimas.  

 

3.2. Informacijos apie 

vaikų kalbos raidos 

dėsningumus, 

sutrikimus pateikimas 

įstaigos internetinėje 

svetainėje, grupių tėvų 

susirinkimuose, grupių 

stenduose ar 

lankstinukuose. 

 

3.3. Pranešimų tėvams 

skaitymas, įvairiomis 

aktualiomis temomis, 

susijusiomis su vaiko 

raida, kalbos raidos 

dėsningumais, siekiant 

sėkmingesnio vaiko 

kalbos sutrikimo 

įveikimo, sutrikusių 

funkcijų atstatymo 

rezultato. 

 

 

 

Visus 

metus.  

 

 

 

 

 

Visus 

metus. 

 

 

 

 

 

Pagal 

ugdymo 

įstaigos 

sudarytą 

planą. 

 

 

 

Tęstinis kalbos 

ugdymas, sutrikusių 

funkcijų lavinimas 

namuose.  

 

 

 

Dalijimasis patirtimi. 

 

 

 

 

 

Tėvų mokymai. 

 

 

 

Ugdymo 

kokybė.  

 

 

 

 

 

Ugdymo 

kokybė. 

 

 

 

 

 

Ugdymo 

kokybė 

 

 

 

Ataskaitos.  

 

 

 

 

 

Ataskaitos. 

 

 

 

 

 

Ataskaitos. 

4.Metodinė veikla, 

savišvieta 

 

 

 

Pagal 

planą.  

 

 

Kvalifikacijos 

kėlimas.  

 

 

Informacijos 

pateikimas.  

 

 

Ataskaita 

pedagogų tarybos 



4.1. Dalyvavimas 

Marijampolės M. 

Lukšienės švietimo 

centro 

organizuojamuose 

seminaruose, 

konferencijose. 

  

4.2. Dalyvavimas miesto 

specialiųjų pedagogų 

logopedų metodinio 

ratelio pasitarimuose, 

PPT rengiamose 

paskaitose. 

 

4.3. Dalyvavimas 

Marijampolės miesto 

specialiųjų pedagogų 

logopedų metodinio 

būrelio metodinės 

tarybos veikloje. 

 

4.4. Dalyvavimas LLA 

organizuojamuose 

seminaruose, 

konferencijose.  

 

4.5. Dalyvavimas kalbos 

ugdymo projekte „Metų 

laikai“ Marijampolės 

vaikų lopšelyje-

darželyje ,,Želmenėliai” 

su kitų ugdymo įstaigų 

specialistais. 

 

4.6. Dalyvavimas 

respublikiniame 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų prevenciniame 

projekte „Žaidimai 

moko“ su darželio 

grupių mokytojomis ir 

ugdytinias.  

 

 

4.7. Dalyvavimas miesto 

bei respublikiniuose 

projektuose su 

logopedines pratybas 

lankančiais ugdytiniais. 

 

4.8. Informacinių 

leidinukų parengimas 

aktualiais kalbos 

ugdymo klausimais. 

 

 

 

 

Pagal 

planą.  

 

 

Pagal 

planą.  

 

 

 

Pagal 

planą.  

 

 

2021m. 

kovo mėn. 

 

 

 

2020m. 

spalio-

2020m. 

balandžio 

mėn. 

 

 

Pagal 

numatytus 

planus 

 

Pagal 

poreikius 

Visus 

metus 

 

 

 

 

 

Pasidalijimas 

patirtimi, naujų 

sprendimų 

priėmimas.  

 

Kvalifikacijos 

kėlimas.  

 

 

 

Kvalifikacijos 

kėlimas 

 

 

Kvalifikacijos 

kėlimas. Gerosios 

patirties sklaida. 

 

 

 

Ugdytinių erdvinio, 

regimojo suvokimo 

ugdymas, 

smulkiosios 

motorikos lavinimas, 

kalbos kokybės 

gerinimas. 

 

Kvalifikacijos 

kėlimas 

 

 

 

Kalbėjimo ir kalbos 

prevencija 

Kvalifikacijos 

kėlimas. Naujų 

sprendimų 

priėmimas. Naujų 

ugdymo būdų bei 

metodų įsisavinimas. 

 

 

 

 

 

Informacijos 

pateikimas.  

 

 

Informacijos 

pateikimas.  

 

 

 

Informacijos 

pateikimas. 

 

 

Informacijos 

pateikimas 

 

 

 

 

Ugdymo 

kokybė. 

 

 

 

 

 

Informacijos 

pateikimas 

 

 

 

Informacijos 

pateikimas. 

Ugdymo 

kokybė 

 

 

 

posėdyje.  

Ataskaitos VGK. 

 

 

 

Ataskaitos. 

 

 

Ataskaitos. 

 

 

 

Ataskaitos. 

 

 

Pristatymas 

ugdymo įstaigos 

bendruomenei. 

 

 

 

Ataskaitos. 

 

 

 

 

 

Ataskaitos. 

 

 

 

Ataskaitos. 

 



 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. Naujos literatūros 

studijavimas, IKT 

technologijų, naujų 

didaktinių ir metodinių 

priemonių taikymas 

korekcijos procese. 
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MARIJAMPOLĖS  VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO  „ŽELMENĖLIAI“  

  

ANKSTYVOJO MENINIO UGDYMO MOKYKLĖLĖS  „ŽINIUKAI“   

VEIKLOS PROGRAMA 

 

ĮVADAS: Ši  programa yra meninio ugdymo programa, kuri skirta ugdytinių  meniniam 

ugdymui 2020-2021 mokslo  metams. 

Programos dalyviai: 4-6 metų amžiaus įstaigos ugdytiniai. 

Ją parengė meninio ugdymo mokytoja V. Bilinskienė 

PASKIRTIS: ikimokyklinė ir priešmokyklinė muzikinė veikla padeda formuoti asmenybę. 

Pirmieji devyneri metai patys svarbiausi ugdytinių muzikiniams gabumams lavinti. Tai 

akcentuoja įvairių šalių mokslininkai, muzikos pedagogai. Ankstyvasis muzikinis ugdymas-

tautos muzikos tradicijų perdavimas, vaiko muzikinės kultūros ugdymas. Ankstyvojo muzikinio 

ugdymo pagrindinis vaidmuo-žadinti vaiko interesą muzikai, ugdyti jo muzikinius gabumus, 

suteikti estetinių žinių. Dainavimo dėka-formuojasi ir vystosi ugdytinių požiūris į muziką, 

estetiniai santykiai su aplinka, su gyvenimu. 

TURINYS: Ankstyvojo meninio ugdymo veiklos dalys yra šios: muzikos klausymas, 

dainavimas, grojimas vaikiškais muzikos instrumentais, muzikos atlikimas, muzikos pažinimas, 

kūryba ir improvizavimas. Klausydami muzikos laviname ugdytinių estetinį muzikos suvokimą. 

Muzikos pažinimas yra ta veiklos rūšis, kurios metu ugdytiniai mokomi pažinti kai kuriuos 

muzikos rašto ženklus, vartoti tam tikrus muzikinius terminus. Dainavimas-pagrindinė vaikų 

lavinimo dalis. Dainuojant lavinasi balsas ir klausa. Grojimas vaikiškais muzikos instrumentais-

ugdytiniai supažindinami su garso išgavimo ypatumais. Kūryba: kuriame ritmą, melodiją, 

eilėraštukams, patarlėms, pasakoms be galo. Muzikuodami ugdytiniai tobulina suvokimo ir 

atlikimo įgūdžius, iš pradžių tik mėgdžioja veiksmus, vėliau išraiškingai atlieka patys, bando 

kurti muziką. 

PROGRAMA SIEKIAMA: Supažindinti ugdytinius su tautos muzikine kultūra, pratinti juos 

prie didžiosios muzikos, lavinant jų muzikinius įgūdžius, mokėjimus. Muzika sudaro teigiamų 

emocijų aplinką, lavinamas, stiprinamas balso aparatas. Muzikinis lavinimas sudaro galimybę 

sieti garsus, spalvas, judesius, inscenizavimą. Muzikinis lavinimas - kaip viena pagrindinių 

auklėjimo formų, įgyvendina auklėjamuosius ir lavinamuosius įvairiapusės asmenybės ugdymo 

reikalavimus. 

UGDYMO PRIEMONĖS IR ĮRANGA 

Muzikinė literatūra, paveikslai, muzikos instrumentai, muzikinis centras. 

 

Ankstyvojo meninio ugdymo mokyklėlės „Žiniukai“ 

Meninės veiklos planas 

Tikslas: ugdyti vokalinius, ritminius, muzikos klausymo, improvizacinius gebėjimus. 

Uždaviniai:  

 Susipažinti su sąvokomis – tempas, dinamika. 



 Lavinti dainavimo – aiškios dikcijos ir artikuliavimo įgūdžius. 

 Susipažinti su gamos garsais. 

 Lavinti ritminius įgūdžius su natelėmis – TA ir TI-TI. 

 Lavinti kūrybiškumą  ir improvizavimą. 

 

Rugsėjis 

1. Gamtos garsai. Muzikos klausymas – gamtos garsai. Ritmas gamtoje. 

2. Dainavimas atkartojant paukščių balsus. Aukšti, vidutiniai, žemi garsai. 

3. Ritmavimas vaikščiojant ir plojant delnais. Muzikos klausymas – programinis. 

4. Kartojimas – ritmo, muzikos klausymo, dainelių kartojimas. 

 

Spalis 

1. Garsas- „SOL“Ritmo kelias – ketvirtinė nata – TA. Vaikščiojimas, plojimas su TA natele. 

2. Kartojimas natelės SOL, naudojant rankų pirštuotę. Muzikos klausymas – skirtingo 

charakterio pjesės. Aido dainelės. 

3. Aštuntinė nata – TI. Ritmavimas medinėmis lazdelėmis, ritmavimas žingsniuojant, 

grojimas kartu su mokytoju. 

4. Ritmo įtvirtinimas – ketvirtinės TA ir aštuntinės TI-TI. Dainelių kartojimas. 

 

Lapkritis 

1. Adventinių ir kalėdinių giesmių supažindinimas ir kartojimas. Muzikos klausymas – 

žiemos tematika. 

2. Nata „MI“, rankos pirštuotės naudojimas. Supažindinimas su  muzikos instrumentu – 

fortepijonu. 

3. Supažindinimas su styginiais muzikos instrumentais. Smuiko raktas. Muzikos klausymas 

– styginiai instrumentai. 

4. Giesmių įtvirtinimas. Styginių temos įtvirtinimas. Pratimai su natele „MI“. 

 

Gruodis 

1. Solistas. Choras. Orkestras. Klausantis muzikinių kūrinių atpažinti kas juos atlieka – 

solistas, choras, orkestras. 

2. Kalėdinių giesmių įtvirtinimas. Dainavimas – atlieka solistas, atlieka choras, pritarimas 

– orkestras. 

3. Etnokultūros puoselėjimas. Lietuvių liaudies dainų atlikimas. Muzikinių ratelių, žaidimų 

mokymas. 

4. Įtvirtiname muzikos atlikimo temą. Sąvokas – solistas, choras, orkestras. Imituojame 

orkestrą – grojame įvairiais muzikos instrumentais. 

 

Sausis 

1. Garso išgavimo būdai įvairiais muzikos instrumentais. Klausomės muzikinių kūrinėlių su 

įvairiais muzikos instrumentais. 

2. Grojame patarles, mįsles, pasakas be galo, pasitelkiant įvairius ritminius muzikos 

instrumentus. Dainų dainavimas su instrumentiniais pritarimais. 



3. Atrasti savo kūno ritminius instrumentus – rankos, kojos pirštai. Įvairios pirštelių 

mankštos su muzikos instrumentais ir be jų. 

4. Garso išgavimo įtvirtinimas. Dainelių kartojimas su instrumentiniu pritarimu. 

Vasaris 

1. Lietuvių liaudies instrumentai – kanklės, lumzdelis, skudučiai. Klausantis muzikos 

kūrinėlių mokytis atpažinti šiuos instrumentus. 

2. Muzikinė veikla, skirta Vasario 16-ąjai. Dainos tėvynės tematika. 

3. Vokaliniai pratimai su tautosakos elementais. Vokaliniai pratimai su instrumentiniu 

pritarimu. 

4. Lietuvių liaudies instrumentų temos įtvirtinimas. Dainų kartojimas. „SOL“ ir „MI“ 

natelių įtvirtinimas. 

Kovas 

1. Integruota meninė veikla. Išgyventi ir pateikti muziką įvairiais būdais- dainuoti, šokti, 

groti, piešti, inscenizuoti. 

2. Tempas – lėtas, vidutinis, greitas. Dainuoti daineles, vokalinius pratimus įvairiais 

tempais. 

3. Grojimas įvairiais muzikos instrumentais ir kaskart kitokiu tempu – lėtai, vidutiniškai, 

greitai. 

4. Integruotos meninės veiklos įtvirtinimas. Kūrinėlių skirtų Velykoms - susipažinimas ir 

mokymas. 

Balandis 

1. Dinamika – garsiai – tyliai. Klausomės kūrinėlių su kontrastinga dinamika. 

2. „SOL“ ir „MI“ natelių įtvirtinimas – dainuojame įvairiais tempais, skirtinga dinamika. 

3. Ritminiai pratimai atliekami įvairiu tempu, skirtinga dinamika. 

4. Įtvirtiname dinamikos temą, mokomės dainelių skirtų Velykų šventėms. 

 

Gegužė 

1. Grojimas ir improvizavimas įvairiais muzikos instrumentais. Dainelių, skirtų mamyčių 

šventei, kartojimas. 

2. Tempo, dinamikos, sąvokų įtvirtinimas. Muzikos klausymo įtvirtinimas. 

3. „SOL“ ir „MI“ natelių įtvirtinimas – dainuojant, grojant. Greitai ir lėtai. Tyliai – garsiai. 

4. Visų metų užduotėlių kartojimas. Prisimename ir pakartojame daineles, įtvirtiname ritmo, 

grojimo įgūdžius. 

 

Naudota literatūra:  

 Katinienė A. Vaiko muzikinės kultūros ugdymas darželyje, 1998. 

 Katinienė A. Muzikinės kultūros pradmenų ugdymas darželyje, 1992. 

 

Parengė: V. Bilinskienė 
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IKIMOKYKLINIO UGDYMO MUZIKINĖ VEIKLA 

 

 

Tema Klausymas Dainavimas Ritmika Grojimas 

vaikiškais 

instrumentais 

Muzikos kūryba 

RUGSĖJIS 

1. Aš vėl 

būryje 

draugų 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio K.Sen-

Sanso siuitos 

„Žvėrių 

karnavalas“ 

d. „Paukštidė“ 

Dainuojame 

vokalinį pratimą 

„Viru viru košę“. 

Kvėpavimo 

pratimas - 

uostome košytę. 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą 

„Kinku 

linku“ 

Grojame 

muzikinį 

kūrinėlį-  

„Plaunu 

rankutes“ 

Kūryba: Pasakyk 

kuo tu 

vardu?(plojame 

savo ir draugų 

vardus) 

2. Rudenėlio 

kraitelė 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio liet. l. 

dainos „Ar 

sakyti?“ 

Dainuojame 

dainelę  

„Žirnis ir pupa“ 

m.ir 

ž.I.Sendžikienes 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą 

„Roputė“ 

Grojame 

kūrinėlį  

I.SteiŠiunienes 

„Žirniukai“ 

Kūryba: Kas žino 

šitą vaisių kaip 

vadina? 

SPALIS 

1. Atkeliavo 

Dėdė 

derlius 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio K.Sen-

Sanso siuitos 

„Žvėrių 

karnavalas“ 

d. „Asilai“ 

Dainuojame 

vokalinį prarimą 

„Pomidoras“, 

kvėpavimo pr. 

„uostome 

daržoves“ 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą  

„Žui,žui 

malūnėlis“ 

Grojame 

kūrinėlį  

„Svečių 

būrys“ 

Kūryba: Kas žino 

šią daržovę kaip 

vadina? 

2. Medeliai 

rudenį 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio M.K. 

Čiurlionio 

simfoninės 

poemos „Miške“ 

Dainuojame 

dainelę E. 

Tolvaišienė 

„Rudenėli, kur gi 

tu“ 

 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą  

„Muzikinė 

mankšta“ 

Grojame 

įvairiais 

instrumentais 

medelių 

pavadinimus 

Kūryba: Plojame 

medelių 

pavadinimus 

LAPKRITIS 

1. Mes 

darželyje 

gražiai 

draugaujam 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio 

A. Vivaldžio 

„Metų laikai“ 

d. “Ruduo“ 

Dainuojame 

vokalinį pratimą 

„Žaidžiu aš, žaidi 

tu“ 

Kvėpavimo 

pratimas – ilgai 

žaidėm, 

atsipūskim ir 

kvėpuojam giliai 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą 

„Ryto 

ratelis“ 

Grojame 

muzikinį 

kūrinėlį 

„Pabelsk į 

duris“ 

Kūryba: kuriame 

ritmą pasakoms 

be galo 



2. Mano 

šeima 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio „J. 

Štrausas 

„Valsas“ 

Dainuojame 

dainelę „Tu 

mamyte“ 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą „Ar 

greitai 

atsitūpsim“  

Grojame 

muzikinį 

kūrinėlį „Plok 

rankelėm“ 

Kūryba: Kokias 

daržoves ir 

vaisius mėgsta 

valgyti mano 

šeima. Paplojam 

jų pavadinimus 

GRUODIS 

1. Adventas-

laukimo 

metas 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio a. 

Vivaldžio „Metų 

laikai“ d. 

„Žiema“ 

Dainuojame 

vokalinį pratimą 

„Varpeliai“. 

Kvėpavimo per. 

Tęsiame 

skiemenį „don“ 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą 

„Nojaus 

laivas“ 

Grojame 

kūrinėlį 

pasakėlę be 

galo „Buvo 

senelis ir 

senelė“ 

Kūryba: kuriame 

ritmą mįslėms 

2. Jau 

Kalėdos 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio L. 

Mocartas 

„Pasivažinėjimas 

rogutėm“ 

Dainuojame 

dainelę „Kalėdų 

Senelis“ 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą 

„Ledo 

rogės“ 

Grojame 

muzikinį 

kūrinėlį 

„Mažas 

namelis“ 

Kūryba: kuriame 

muzikinį 

pasisveikinimą 

su Kalėdų 

Seneliu( 

padainuojame, 

pagrojame) 

SAUSIS 

1. Rieda metų 

ratas 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio 

B.Dvariono 

„Žiemos 

eskizai“ d. 

„Senio 

besmegenio 

šokis‘ 

Dainuojame 

vokalinį pratimą 

„Žiema“. 

Kvėpavimo pr. 

pučiame snaigę 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą 

„Čeverykai“ 

Grojame 

muzikinį 

kūrinėlį 

„Ožiukai“ 

Kūryba: kuriame 

ritmą ir melodiją 

eilėraštukams 

apie žiemą. 

2. Paukšteliai 

žiemą 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio B. 

Dvariono 

„Žiemos 

eskizai“ d. 

„Paukšteliai 

žiemą“ 

Dainuojame 

dainelę 

„Raganėlės 

pyragas“ 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą 

„Ant marių 

krantelio“ 

Grojame 

muzikinį 

kūrinėlį „Mes 

du žvirbliai 

du, du, du“ 

Kūryba: Kas žino 

šį paukštelį kaip 

vadina? 

VASARIS 

1. Lietuva 

gimta 

šalelė 

Klausomės  

lietuvių liaudies 

dainų apie 

Tėvynę 

Dainuojame 

dainelę „Daina 

apie senovę“ 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą „Tu 

girele 

Lietuvos“  

Dainelėm apie 

Tėvynę 

taikome 

instrumentinį 

pritarimą 

Kūryba: kuriame 

ritmą patarlėms, 

jas paplojame, 

pagrojame 

2. Žiema, 

žiema bėk 

iš kiemo 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio „Šalta 

žiema šalin eina“ 

Dainuojame 

vokalinį pratimą 

„Žiema, bėk iš 

kiemo“ 

Kvėpavimo per. 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą 

„Važiavau į 

turgų“ 

Grojame 

muzikinį 

kūrinėlį 

„Batsiuvy 

batus pasiūk“ 

Kūryba: 

savarankiškas 

judesių kūrimas 

žaidimui „Jurgeli 

meistreli“ 



– ilgai tariame 

balsį „ū“ 

KOVAS 

1. Kaziuko 

mugė 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio A. 

Vivaldžio „Metų 

laikai“ d. 

„Pavasaris“ 

Dainuojame 

vokalinį pratimą 

„Gaidžiukas“ 

Kvėpavimo pr. –

pučiame 

plunksnelę 

Šokame 

ritminį šokį 

Grojame 

muzikinį 

kūrinėlį 

„Pasakyta- 

padaryta“ 

Kūryba:  kokių 

darbelių 

pagaminome 

Kaziuko mugei – 

paplokim ir 

pagrokim 

2. Paukšteliai 

sugrįžta 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio J. 

Haidno 

„Vieversėlių 

kvartetas“ 

Dainuojame 

dainelę E. 

Tolvaišienė 

“Vitaminų 

dainelė“ 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą 

„Gandras“ 

Grojame 

kūrinėlį 

„Gandrai 

gandrai, ga ga 

ga“ 

Kūryba: 

sugrįžusiems 

paukšteliams 

sukursime 

dainelę 

BALANDIS 

1. Jau 

sulaukėm 

Velykėlių 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio E. 

Grygo siuita 

„Peras Giuntas“ 

d. „Rytas“ 

 Dainuojame 

vokalinį pratimą 

– muzikinę mįslę 

apie kiaušinį. 

Kvėpavimo pr. 

pučiame karštą 

kiaušinį. 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą  

„Supkit 

meskit mane 

jauną“ 

Grojame 

muzikinį 

kūrinėlį  

„Laukiame  

Velykų“ 

Kūryba: kuriame 

ritmą trumpiems 

eilėraštukams 

apie Velykas 

2. Zoologijos 

sodo 

gyvūnai 

(lokys- 

rudasis ir 

baltasis, 

Dramblys, 

žirafa, 

zebras) 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio V. 

Barkausko 

kvintetas 

„Zoologijos 

sodas“ d. 

„Dramblio 

šokis“ 

Dainuojame 

dainelę 

„Velykinė 

bobutė“ 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą 

„Kūliniukas“ 

Grojame 

muzikinį 

kūrinėlį 

„Mokė lokė 

paiką lokį“ 

Kūryba: 

aplankykime 

zoologijos sodą 

ir paplokime 

gyvūnų 

pavadinimus“ 

GEGUŽĖ 

1. Patys 

gražiausi 

sveikinimai 

- Tau 

mamyte 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio 

lietuvių liaudies 

šokis „Polka“ 

Mokomės 

dainuoti dainelę 

„Mama 

keliauninkė“ 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą 

„Učia učia“ 

Grojame 

muzikinį 

kūrinėlį „Plok 

rankelėm“ 

Kūryba: kokios 

gėlytės patinka 

mamytei- 

paplokime jų 

pavadinimus 

2. Žemė žydi Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio D. 

Žiedelienės 

„Gražiausiu 

taku“ 

Dainuojame 

vokalinį pratimą 

„Ieva“. 

Kvėpavimo pr. 

Trumpas 

įkvėpimas, ilgas 

iškvėpimas 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą 

„Šaukiau 

saulės 

spindulėlį“ 

Grojame 

muzikinį 

kūrinėlį - I. 

Steišiūninenė 

„Saulutė ir 

mes“ 

Kūryba: 

kartojame visų 

metų kūrybines 

užduotėles. 
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PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MUZIKINĖ VEIKLA 

 

 

1. 

Tema Klausymas Dainavimas Ritmika Grojimas 

vaikiškais 

instrumentais 

Muzikos 

kūryba 

RUGSĖJIS 

1. Aš  - 

priešmokyklinukas 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio K. Sen 

Sanso siuita 

„Žvėrių 

karnavalas“ d. 

„Gegutė medžio 

viršūnėje““ 

Dainuojame dainelę -  

E. Tolvaišienė 

„Raudonskruostis 

obuoliukas“ 

Šokame šokį 

“Ant kalno 

karklai”. 

Grojame 

muzikinį 

kūrinėlį- 

mįslę apie 

obuoliuką 

Kūryba: Kuo 

tu vardu? 

(plojame savo 

ir draugų 

vardus) 

2. Kas miškely auga? Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio 

M.K.Čiurlionio 

simfoninė 

poema „Miške“ 

Kvėpavimo pratimas- 

ilsimės, lėtai 

įkvepiame.  

Dainuojame vokalinį 

pratimą - “Mįslė apie 

obuoliuką” 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą 

„Miškas ošia“ 

Pagrojame 

medelių 

pavadinimus 

Kūryba: 

kuriame ritmą 

grybų 

pavadinimams 

SPALIS 

1. Duonos riekelėj – 

žiemkenčio kelias 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio  

A.Vivaldžio 

„Metų laikai“ 

d.“Ruduo“ 

Mokomės dainuoti 

vokalinį pratimą 

„Pyragėlis“ 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą „Žui 

žui malūnėlis“ 

Grojame 

patarlę „Kas 

nedirba, 

mielas vaike“ 

Kūryba: 

kuriame ritmą 

patarlėms apie 

duoną 

2. Gamta nurimsta Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio Ekzode 

„Menuetas“ 

Dainuojame vokalinį 

pratimą „Agurkėlis“ ir 

mokomės dainuoti 

naują dainelę 

„Duona“,“Rudenėli,kur 

gi tu“m.ir ž. 

E.Tolvaišienės 

Šokame liet. 

liaudies šokį 

„Suktinis“. 

Grojame 

daržovių 

pavadinimus 

įvairiais 

instrumentais 

Kūryba: 

plojame 

daržovių 

pavadinimus 

LAPKRITIS 

1. Aš - žmogus Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio 

kūrinėlio K. Sen 

Sanso siuita 

„Žvėrių 

karnavalas“ d. 

„Akvariumas“ 

Dainuojame vokalinį 

pratimą „Morkytės“ . 

Kvėpavimo pr. 

„uostome“ morkytę 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą 

„Muzikinė 

mankšta“ 

Grojame 

kūrinėlį  -

pasaką be 

galo „Buvo 

senis ir 

senelė“ 

Kūryba: 

pašokdinsim 

delniukus 

2. Gyvūnai ruošiasi 

žiemai 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio  

V.A.Mocarto 

„Užburtoji 

fleita“ 

Dainuojame vokalinį 

pratimą „Voverytė 

greituolytė“. 

Kvėpavimo pr. – 

voverytė ilsisi 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą 

„Pūstauodegė 

lapė“  

Grojame 

kūrinėlį 

„Kiškis“ 

Kūryba: 

plojame 

gyvūnų 

pavadinimus 

GRUODIS 



1. Adventas – 

laukimo metas 

Klausomės 

kūrinėlių, skirtų 

Adventui 

Mokomės giedoti 

giesmelę „Tyli naktis“ 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą 

„Jievaro 

tiltas“ 

Grojame 

kūrinėlį 

„Nojaus 

laivas“ 

Kūryba: 

kuriame ritmą 

ir melodiją 

mįslėms 

2. Jau Kalėdos Klasomės 

muzikinio 

kūrinėlio L. 

Mocartas 

„Pasivažinėjimas 

rogutėm“ 

Mokomės dainuoti 

pratimą „Varpeliai“. 

Kvėpavimo pr. – lėtai 

tęsiame skiemenį 

„don“. Dainuojame 

dainelę „Kalėdų 

senelis“ 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą „Kur 

Senelis 

žilabarzdis“ 

Grojame 

kūrinėlį 

„Mažas 

namelis“ 

Kūryba 

kuriame 

muzikinį 

pasisveik. 

SAUSIS 

1. Rieda metų ratas Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio 

kūrinėlio B. 

Dvariono 

„Žiemos 

eskizai“ d. 

„Senio 

besmegenio 

šokis“ 

Dainuojame vokalinį 

pratimą „Meška“. 

Kvėpavimo pr. – 

imituojame miegojimą 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą 

„Ožiukai“ 

Grojame 

kūrinėlį „Mes 

per kalnus 

jojam“ 

Kūryba: 

padainuojam, 

pagrojame 

praėjusių 

švenčių 

įspūdžius 

2. Žiemos rūpesčiai Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio B. 

Dvariono 

„Žiemos 

eskizai“ d. 

„Paukšteliai 

žiemą“ 

Dainuojame dainelę 

„Raganėlės pyragas“ 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą 

„Čeverykai“ 

Grojame 

kūrinėlį 

„Kepsiu 

pyragėlį“ 

Kūryba: 

plojame 

paukštelių 

pavadinimus 

VASARIS 

1. Lietuva  - gimta 

šalelė 

Klausomės 

liaudies dainų 

apie Tėvynę 

Dainuojame E. 

Tolvaišienė „Skrisk, 

dainele“. 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą „Tu 

girele 

Lietuvos“ 

Grojimas: 

taikome 

dainelėms 

apie Tėvynę 

instrumentinį 

pritarimą 

Kūryba: 

kuriame ritmą 

patarlėms pair 

duonelę 

2. Močiutės skrynią 

atvėrus 

Susipažįstame su 

lietuvių l. 

instrumentu - 

kanklėmis 

Dainuojame vokalinį 

pratimą „Žiema žiema, 

bėk iš kiemo“ (taikome 

pratimui ostinatinį 

pratimą) 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą 

„Čiūžina lapė 

Grojame 

skaičiuotę 

„Šarkele 

varnele“ 

Kūryba: 

trumpo ir ilgo 

garso 

įtvirtinimas 

KOVAS 

1. Aplankykime 

Kaziuko mugę 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio A. 

Vivaldžio „Metų 

laikai“ d. 

„Pavasaris“ 

Dainuojame vokalinį 

pratimą „Kiek 

darbelių“. Kvėpavimo 

pr. – „po darbelių 

ilsėsimės“ 

Šokame šokį 

„Ritiminis 

šokis“ 

Grojame 

kūrinėlį 

„Velykinė 

bobutė“ 

Kūryba: kokių 

darbelių 

pagaminome 

Kaziuko 

mugei  - 

paplokime ir 

pagrokime 

2. Mano šeima Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio J. 

Haidno koncerto 

trimitui ir 

orkestrui 

(finalas) 

Dainuojame dainelę 

„Velykos“ 

Mokomės 

šokti polkos 

žingsnelį 

Grojame 

patarles apie 

darbštumą 

Kūryba: 

plojame 

mamytės, 

tėvelio, 

broliuko, 

sesutės vardus 

BALANDIS 



1. Jau sulaukėm 

Velykėlių  

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio 

E.Grygo siuita 

„Peras Giuntas“ 

d. „Rytas“ 

Mokomės dainuoti 

vokalinį pratimą 

„Velykė bobutė“ 

Žaidžiame 

muzikinį 

žaidimą 

„Pempė“ 

Grojame 

kūrinėlį 

„Velykėlės 

atkeliavo“ 

Kūryba: 

kuriame ritmą 

ir melodiją 

eilėraštukams 

apie Velykas 

2. Balandis – švaros 

mėnuo 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio 

G.F.Hendelio 

„Vandens 

muzika“ 

Mokomės dainuoti 

dainelę „Vitaminų 

dainelė“ 

Mokomės 

liauno 

bėgamojo 

žinsgnelio. 

Žaidžiame 

muzkinį 

žaidimą 

„Žaisliukas“ 

Grojame 

kūrinėlį „Mes 

išmoksim 

mokyklėlėj“ 

Kūryba: 

plojame 

geometrinių 

figūrų 

pavadinimus 

GEGUŽĖ 

1. Gegužė – žiedų 

mėnuo 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio 

lietuvių liaudies 

šokis „Polka“ 

Dainuojame vokalinį 

pratimą „Sužydėjo 

sužaliavo“. 

 Gegužė – 

žiedų mėnuo 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio 

lietuvių 

liaudies šokis 

„Polka“ 

2. Mokyklėlėn mes 

keliaujam 

Klausomės 

muzikinio 

kūrinėlio V.A. 

Mocartas 

„Nakties 

muzika“ 

Dainuojame dainelę – 

D.Žiedelienė 

„Rudenėlį aš myliu“. 

Šokame šokį 

„Polka“ 

Grojame, 

plojame, 

spragsime 

dainelei 

„Rudenėlį aš 

myliu“ 

Kūryba: 

pakartojam 

visų metų 

kūrybines 

užduotėles 

 

__________________ 


