
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 

„MEŠKUČIŲ“ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

2018-2019 M.M. 

 

Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai,  tėvų komitetas  

Grupė skirta vaikams 

sergantiems alergija ir  

astma.  

Ugdytiniai ugdomi pagal 

lopšelio - darželio „Klevelis“ 

ikimokyklinio ugdymo 

programą, taikant „Geros 

pradžios“ metodiką. 

Sėkminga vaikų adaptacija 

grupėje. 

Sveikatos saugojimo 

kompetencijos ugdymas.  

Socialinės kompetencijos 

ugdymas. 

Savarankiškumo įgūdžių 

tobulinimas. 

Stiprinti šeimos ir mokyklos 

bendradarbiavimą, tenkinant 

vaiko poreikius: 

skatinti tėvų dalyvavimą 

vertinant ir tenkinant vaiko 

individualius: saugumo, 

emocinius, fizinius, socialinius 

bei psichologinės ir socialinės 

pagalbos poreikius. 

Ugdytojai: 

Vyresnioji auklėtoja  

Živilė Ramutė Šlikienė;                                                                                                 

auklėtoja Miglė Stvolaitė; 

Auklėtojos padėjėja 

RamutėRinkevičienė. 

Tėvų aktyvas:  
Kristina Migonė; 

Laura Čiapienė; 

Agnė Navickienė. 
  

 

 

Eil. 

Nr.   

Planavimo sritis Veikla,  numatoma data Atsakingi 

asmenys 

1. Veikla ( projektai, 

renginiai) mieste, 

respublikoje, tarptautiniai 

renginiai 

Dalyvauti "eTwinning" projektinėje 

erdvėje. 2018/ 2019 m.m. 

 

Dalyvauti respublikinėje akcijoje „Prieš 

patyčias“ – įstaigos projekte „Aš ir tu 

esame draugai“. 2019 m. 

 

Dalyvauti Tarptautiniame Kauno menų 

darželio organizuojamame vaikų meno 

projekte, skirtame motinos dienai. 2019 

05m. 
 

Ž.R.Šlikienė 

M.Stvolaitė 

 

A.Taluntienė 

I.Žalnerauskienė 

 

 

L.Stanaitienė 

L.Skiečiuvienė 

2.  Projektinė veikla įstaigoje Dalyvauti įstaigos projekte, vaikų sveikos 

gyvensenos įgūdžių formavimui/-si, 

„Draugiška aplinka“. 2018 09 - 2019 06 m.m. 

 

Dalyvauti  įstaigos projekte „Sveikuoliukų 

ruduo“. 2018 10 08- 10 12. 
 

 

 

Dalyvauti įstaigos projekte, skirtame 

bendradarbiavimo su šeima skatinimui „Su 

mamyte ir tėveliu linksmai sportuoti aš 

Specialistai 
 

 

 

L.Stanaitienė 

A.Vizbarienė 

E.Gudelevičienė 

A.Jakimavičienė 

 

A.Vizbarienė 

 

 

 



galiu“. 2018 09 - 2019 06 m.m. 

 

Dalyvauti įstaigos projekte „Pasipuoškime 

grupes -pasitinkant Kalėdas“. 2018 12 01 

 

Dalyvauti įstaigos projekte skirtam Vasario 

16 dienai paminėti, „Lietuvos spalvos“. 

2019 02 - 03m. 

 

Dalyvauti įstaigos projekte „Kaziuko ir 

Kazytės kermošius“. 2019 03m. 

 

Organizuoti įstaigos projektą „Velykos“. 

2019 04 m. 

 

Dalyvauti įstaigos projekte „Aš ir mano 

šeima”. 2019 05m. 

 

Organizuoti įstaigos projektą „Vasaros 

pramogos“, vaikų vasaros stovyklėlė. 2019 

06/ 08m. 

 

 

A.Savickienė 

Gr.auklėtojos 

 

A.Savickienė 

L.Skiečiuvienė 

R.Rimkevičienė 

A.Savickienė 

 

 

A.Savickienė 

Ž.R.Šlikienė 

 

A.Savickienė 

Gr.auklėtojos 

A.Vizbarienė 

Ž.R.Šlikienė 

 

3. Tradiciniai įstaigos 

renginiai 

Dalyvauti  įstaigos bendruomenės sporto 

šventėje „Mokai mane, o aš – tave“. 2019 

03m.  

 

Dalyvauti renginyje, skirtame pasaulinei 

Astmos dienai paminėti. 2019 05m. 

A.Vizbarienė 

 

 

 

R.R.Rumšienė 

A.Jakimavičienė 

I.Žalnerauskienė 

A.Vizbarienė 

A.Savickienė 

A.Taluntienė 

4. Kiti renginiai įstaigoje, 

grupėje 

Dalyvauti Rugsėjo 1 – osios šventė „Pilkas 

pelyčių namas“. 2018 09m. 

 

Dalyvauti rytmetyje „Vaiduokliukų 

linksmybės“. 2018 10m. 

 

Dalyvauti eglutės įžiebimo šventėje. 2018 

12m. 

 

Dalyvauti Advento dienelės. 2018 12m. 

 

Dalyvauti pramogoje „Trys Karaliai“. 2019 

01 

 

Organizuoti pramogą įstaigoje 

„Užgavėnės“. 2019 03m. 

 

Dalyvauti ugdytinių kūrybinių darbų 

parodoje „Pievos gyventojai“. 2019 m. 

A.Vizbarienė 

A.Savickienė 

 

A.Vizbarienė 

A.Savickienė 

 

A.Vizbarienė 

A.Savickienė 

Gr.auklėtojos 

A.Savickienė 

 

A.Savickienė 

Ž.R.Šlikienė 

M.Stvolaitė 

A.Savickienė 

Ž.R.Šlikienė 

M.Stvolaitė 

L.Stanaitienė 



5.  Edukacinės išvykos Dalyvauti edukacinėje išvykoje  į Kauno 

lėlių teatrą. 2018/ 2019m.m. 
 

Ž.R.Šlikienė 

M.Stvolaitė 
 

6. Ugdomųjų aplinkų 

kūrimas ir/ar 

atnaujinimas  

Visus  veiklos centrus  nuolat papildyti 

ugdymo  priemonėmis, skirtomis nuo 3 iki 5 

metų vaikams ( mokinio krepšelio lėšos). 2018/ 

2019 m.m. 

Atnaujinti informacinius stendus rūbinėlėje. 

2018/2019m.m. 

 

Užtikrinti sistemingą aplinkos pritaikymą 

alergiškiems vaikams ugdyti. 

2018/2019m.m. 

Ž.R.Šlikienė 

M.Stvolaitė 
 

7. Bendradarbiavimas su  

įstaigos pedagogais 

Dalyvauti bendruose įstaigos projektuose, 

šventiniuose renginiuose, kitų pedagogų 

veiklos stebėjimas. 2018/2019m.m. 

Bendradarbiauti su “Skruzdėliukų” gr. 

pedagogais, į kasdieninę vaikų ugdomąją 

veiklą integruojant veiklas su interakyvia 

Promethean lenta. 2018/2019m.m. 

Bendradarbiauti su socialiniu pedagogu, 

teikiant pagalbą vaikams iš nepilnų 

šeimų.2018/2019m.m. 

Bendradarbiauti su įstaigos specialistais, 

vertinant vaikų individualius poreikius ir 

gebėjimus. 2018/2019m.m. 

Ž.R.Šlikienė 

M.Stvolaitė 
 

8. Bendradarbiavimas su 

tėvais 

Tėvų pasitarimai.  

2018 09 m. 

2018 12 m. 

2019 05m. 

Pranešimas tėvų pasitarime “Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymo (si) ypatumai, 

grupės prioritetų aptarimas bei naujų 

mokslo metų veiklos plano pristatymas“. 

2018 09m. 

 

Pranešimas tėvams “Vaikų pirminio 

vertinimo analizė”.  

Pasirengimas Kalėdiniam renginiui.  

2018 11/ 12m. 

 

Pranešimas tėvams “Grupės veiklos 

2018/2019m.m. ataskaita”. 2019 05m. 

 

Tėvų dalyvavimas parodose, šventėse, 

projektuose : 

Ž.R.Šlikienė 

M.Stvolaitė 
 
 

Ž.R.Šlikienė 



„Rugsėjo 1 - oji“, „Astmos diena“,  „Smagi 

dienelė su mama ir tėčiu“, „Pasipuoškime 

grupes pasitinkant Kalėdas“, „Aš ir mano 

šeima“, „Vasaros pramogos“. 

2018/2019m.m. 

 

Vaikų pasiekimų vertinimas, įsivertinimas, 

pažangos aptarimas, 2 kart per mokslo 

metus. 2018/2019m.m. 

 

 

Tėvų konsultavimas ar nukreipimas 

konsultacijai jiems rūpimais vaikų 

ugdymo/si klausimais. 2018/2019m.m. 

 

9. Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas: su 

socialiniais partneriais, 

kitų įstaigų pedagogais ir 

kt. 

Bendradarbiaujant tėvams, vaiko pagalbos 

specialistams ir socialiniams partneriams 

bus organizuotas projektas "Draugiška 

aplinka". 2018/2019m.m. 

 

Bendradarbiauti  su Kauno miesto 

ikimokyklinių įstaigų pedagogais, Kauno 

centro ikimokyklinėmis įstaigomis, pagal 

tęstinį bendradarbiavimo projektą 

„Draugystė“, rengiant bei organizuojant 

projektus, dalijantis  pedagogine gerąja 

patirtimi. 2018/2019m.m. 

 

Dalyvauti respublikinės ikimokyklinių 

įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ 

veikloje. 2018/2019m.m. 

 

Bendradarbiauti su Kauno miesto viešosios 

bibliotekos vaikų literatūros skyriumi. 

2018/2019m.m. 

 

Dalyvauti Kauno miesto visuomenės 

sveikatos biuro programoje. 

2018/2019m.m. 

Ž.R.Šlikienė 

M.Stvolaitė 
 

 

 

 

 

 

 

Ž.R.Šlikienė 

 

 

 

E.Kairytė 

10. Kvalifikacijos tobulinimas Sistemingai analizuoti ir  taikyti praktikoje 

naujausią literatūrą vaikų, sergančių astma 

ir alergija, sveikatingumo klausimais. 

2018/2019m.m. 

 

Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose (seminaruose, konferencijose, 

išvykose į ikimokyklinio ugdymo įstaigas). 

2018/2019m.m. 

 

Dalyvauti mokymuose pedagogams 

Ž.R.Šlikienė, 

M.Stvolaitė 



„Elektroninė sistema „Mūsų darželis ir 

darbas su ja“ (elektroninio dienynas 

diegimas). 2018/2019m.m. 

11. Gerosios  patirties sklaida 

(įstaigoje,  mieste, 

respublikoje, kt.) 

Dalintis darbo patirtimi „eTwinning“ 

internetiniame portale (nemokama ir saugi 

platforma mokytojams, skirta bendrauti, 

vystyti bendradarbiavimo projektus ir 

dalintis idėjomis visoje Europoje). 

2018/2019m.m. 

Ž.R.Šlikienė, 

M.Stvolaitė 

12. Tiriamoji veikla  

- 
 

 

13. Vaiko pasiekimų 

vertinimas 

Du kartus mokslo metuose vykdome 

ugdytinių pažangos ir pasiekimų vertinimą. 

2018/2019m.m. 

Ž.R.Šlikienė, 

M.Stvolaitė 

14. Dalyvavimas darbo 

grupėse ( tobulinant 

programas, rengiant 

strategiją, atliekant 

įstaigos veiklos 

įsivertinimą ir kt.)  

Dalyvauti įstaigos veiklos 2018m. Plačiąja 

ir giluminiam įsivertinime. 2018/2019m.m. 

 

Sistemingas ugdytinių pasiekimų 

vertinimas pagal Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų aplanką. 2018/2019m.m. 

 

Ž.R.Šlikienė, 

M.Stvolaitė 

15.  Ugdymo naujovių 

taikymas 

Veiklos organizavimas per projektinę 

veiklą eTwining erdvėje.Tęsti informacinių 

technologijų (interaktyvios lentos) 

taikymą, planuojant ir organizuojant 

kasdieninę vaikų veiklą. 2018/2019m.m. 

Ž.R.Šlikienė, 

M.Stvolaitė 

 

Grupės metinį veiklos planą parengė  :   

 

Vyresn. auklėtoja                                      Živilė Ramutė Šlikienė                

 


