
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 

„SKRUZDĖLIUKŲ“ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

2018-2019 M.M. 

 

Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai,  tėvų komitetas  

Grupė skirta mišraus 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

amžiaus vaikams, sergantiems 

astma ir alergija. Priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai ugdomi pagal 

Bendrąją priešmokyklinio ugdymo 

programą, taikant „Geros pradžios“ 

metodiką. Ikimokyklinio amžiaus 

ugdytiniai ugdomi pagal 

„Klevelio“ ikimokyklinio ugdymo 

programą.  

Kauno PPTvertinimu 3 

ugdytiniams nustatyti vidutiniai 

ugdymo/si poreikiai, 

4 ugdytiniams nustatytas 

fonologinis kalbos sutrikimas, 

4 ugdytiniams nustatytas fonetinis 

kalbos sutrikimas, 

1 ugdytiniui nustatytas nežymus 

kalbos sutrikimas. 

 

Grupę lanko 24 ugdytiniai: 

16 mergaičių, 8 berniukai. 

21 ugdytinis yra priešmokyklinio 

amžiaus, 

3 – ikimokyklinio amžiaus 

ugdytiniai. 

 

 

Prioritetinė kompetencija- 

sveikatos stiprinimo ir 

saugojimo. Užtikrinti 

sistemingą ugdymo/si 

aplinkų pritaikymą 

sergantiems astma ir 

alergija. 

 

Metų tikslai: 

1. Stiprinti šeimos ir mokyklos 

bendradarbiavimą, tenkinat 

vaiko poreikius: 

Uždavinys: 

1.1. Skatinti tėvų dalyvavimą 

vertinant ir tenkinat vaiko 

individualius: saugumo, 

emocinius, fizinius, socialinius 

bei psichologinės ir socialinės 

pagalbos poreikius. 

2. Patobulinti ugdymo/si 

proceso kokybę, užtikrinant 

partnerystės principu 

grindžiamą pedagogo ir 

ugdytinio sąveiką. 

2.1. pritaikyti ir įgyvendinti 

ugdomosios veiklos 

planavimo metodą, orientuotą 

į vaikų gebėjimus ir 

pasiekimus „Plaukimo 

takelis“. 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė, metodininkė  

Lina Stanaitienė, 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė, auklėtoja 

metodininkė  

Lina Skiečiuvienė, 

Auklėtojos padėjėja  

Zita Ruzgailienė 

 

Tėvų aktyvas: 

Eglė Meslinienė,  

Jurgita Katulytė, 

Kmieliauskienė, 

Ramūnas Pratkus 

 

 

Eil. 

Nr.   

Planavimo sritis Veikla,  numatoma data Atsakingi 

asmenys 

1. Veikla ( projektai, 

renginiai) mieste, 

respublikoje, tarptautiniai 

renginiai 

Dalyvauti respublikinės ikimokyklinių 

įstaigų asociacijos „Sveikatos Želmenėliai“ 

veikloje 2006/1019 m.m. 

 

Dalyvauti eTwinning projekte 

 „Iš kur atsiranda duonelė“ 2018/2019 m.m. 

 

Dalyvauti eTwinning projekte  

„Saugiai keliauju/I‘m safely traveling 

2018/2019 m.m. 

 

Dalyvauti eTwinning projekte  

„Augu su knyga“ 2018/2019 m.m. 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 



 

Dalyvauti Respublikinėje akcijoje  

„Prieš patyčias“ 2019-03 mėn. 

 

 

Dalyvauti Tarptautiniame Kauno menų 

darželio organizuotame vaikų meno projekte, 

skirtame motinos dienai 2019-05 mėn. 

 

A. Taluntienė 

I. Žalnerauskienė 

 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

2.  Projektinė veikla įstaigoje Organizuoti įstaigos projektą  

„Sveikuoliukų ruduo“  

2018-10-08/10-12 

 

 

 

Organizuoti  „Skruzdėliukų“ grupės projektą 

„Foneminės klausos ugdymas/is 

priešmokykliniame  amžiuje“  

2019-01 mėn. 

 

Dalyvauti įstaigos projekte „Pasipuoškime 

grupes- pasitinkant Kalėdas‘ 2018-12 mėn. 

 

Dalyvauti įstaigos projekte „Aš myliu 

Lietuvą“ 2018-02 mėn. 

 

Dalyvauti įstaigos projekte „Vasaros 

pramogos“ 2019-06 mėn. 

 

L. Stanaitienė, 

A. Vizbarienė, 

E. Griciūnaitė- 

Gudelevičienė, 

A. Jakimavičienė 

 

L.Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė, 

V.Rugienė 

 

 

A. Vizbarienė, 

A. Savickienė 

 

R. Rimkevičienė 

L. Skiečiuvienė 

 

Ž. R. Šlikienė 

A. Vizbarienė 

3. Tradiciniai įstaigos 

renginiai 

Dalyvauti renginyje įstaigos bendruomenei, 

skirtame astmos dienai paminėti  

2019-05 mėn. 

 

Organizuoti įstaigos priešmokyklinukų 

išleistuves 2019-05 mėn. 

 

L. Stanaitienė 

L.Skiečiuvienė 

 

 

L.Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė, 

A.Vizbarienė 

A.Savickienė 

 

4. Kiti renginiai įstaigoje, 

grupėje 

Dalyvauti įstaigos rugsėjo 1-osios šventėje 

2018-09-03 

 

Organizuoti įstaigos rytmetį „Vaiduokliukų 

linksmybės“ 2018-10 mėn. 

 

 

Dalyvauti eglutės įžiebimo šventėje 2018-12 

mėn. 

 

Organizuoti sportinę pramogą „Kalėdinės 

estafetės“ 2018-12 mėn.  

 

Dalyvauti įstaigos pramogoje „Trys karaliai“ 

2019-01 mėn. 

A. Savickienė, 

A. Vizbarienė 

 

L.Stanaitienė, 

A.Vizbarienė, 

A.Savickienė 

 

A. Savickienė, 

A. Vizbarienė 

 

A.Vizbarienė, 

L.Stanaitienė 

 

A. Savickienė 

 



 

Dalyvauti įstaigos pramogoje „Užgavėnės“ 

2019- 

 

Organizuoti įstaigos ugdytinių kūrybinių 

darbų parodą „Čir vir vir pavasaris“  

2019-03 mėn. 

 

A. Savickienė, 

Ž. R. Šlikienė 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

5.  Edukacinės išvykos Edukacinė išvyka  į Valstybinį Kauno lėlių 

teatrą. Edukacinė programa „Peliuko pasakų 

dirbtuvėlė“ 2018-10 mėn. 

 

Edukacinė išvyka į Kauno Vytauto didžiojo 

karo muziejų. Edukacinė programa „Jaunasis 

karvedys“ 2018-11 mėn. 

 

Edukacinė išvyka į kino teatrą 2018-12 mėn. 

 

 

Edukacinė išvyka į M. Žilinsko dailės 

galeriją. Edųkacinė programa  „Surask lobį“ 

2019-01 mėn. 

 

Edukacinė išvyka į Kauno J. Naujalio 

muzikos gimnaziją. Edukacinė programa 

„Išbandyk mokyklos suolą“ 2019-03 mėn. 

 

Edukacinė išvyka į M. K. Čiurlionio dailės 

muziejų. Edukacinė programa TETE-A- 

TETE su Čiurlioniu 2019-04 mėn. 

 

Edukacinė išvyka su tėvais į Kauno pilį. 

Edukacinė programa „Nulipdyk pilies 

medalį“ 2019-05 mėn. 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

6. Ugdomųjų aplinkų 

kūrimas ir/ar atnaujinimas  

Sistemingai naujinti informaciją tėvams 

grupės stende 2018/2019 m.m. 

 

Įsigyti  ugdomųjų stalo žaidimų, dėlionių, 

ugdomųjų priemonių komunikavimo, 

pažinimo gebėjimams ugdyti/is 2018/2019 

m.m. (mokinio krepšelio lėšos). 

 

Parengti kompiuterinę ugdomąją priemonę 

skaitymui 2019 m. 

 

Parengti individualias skaitmenines 

priemones priešmokyklinio amžiaus vaikams  

foneminės klausos suvokimui ugdyti/is. 

 

Papildyti grupės biblioteką naujomis 

grožinės literatūros knygomis, 

enciklopedijomis 2018/2019 m.m. 

(mokinio krepšelio lėšos). 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

 

 

L. Stanaitienė  

 

 

L. Stanaitienė, 

V. Rugienė 

 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 



 

7. Bendradarbiavimas su  

įstaigos pedagogais 

Bendradarbiauti su ikimokyklinio ugdymo 

pedagogais bendrų renginių, projektų 

organizavime ir dalyvavime, taikant 

kasdieniniame ugdymo/si turinyje 

interaktyvios Promethean lentos 

panaudojimą. 

 

Bendradarbiauti su įstaigos logopede, kuriant 

skaitmenines ugdymo priemones, vaikams, 

turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. 

 

Bendradarbiauti su įstaigos logopede 

organizuojant ir vykdant „Skruzdėliukų“ gr. 

projektą „Foneminės klausos ugdymas/is 

priešmokykliniame  amžiuje“  

2019-01 mėn. 

 

Bendradarbiauti su įstaigos socialine 

pedagoge organizuojant ir vedant programos 

„Zipio draugai“ valandėles „Skruzdėliukų“ 

grupėje 2018/2019 m. m. 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

 

 

 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

 

 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

8. Bendradarbiavimas su 

tėvais 

Tėvų susirinkimas „Ugdymo/si proceso 

organizavimas priešmokyklinėje grupėje“ 

2018-10-14 

 

Supažindinti tėvus ir įtraukti vertinant vaiko 

pasiekimus 2018/2019 m. m. 

 

Edukacinė išvyka su tėvais į Kauno pilį. 

Edukacinė programa  

„Nulipdyk pilies medalį“ 2019-05 mėn. 

 

Ugdytinių tėvai sistemingai dalyvauja 

grupės, įstaigos veikloje, projektuose, 

renginiuose, ugdomojoje veikloje. Tėvams 

įvairias būdais, metodais, formomis 

teikiamos rekomendacijos ugdymo/si 

klausimais 2018/2019 m. m. 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

9. Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas: su 

socialiniais partneriais, 

kitų įstaigų pedagogais ir 

kt. 

Bendradarbiauti su Kauno miesto 

savivaldybės Vinco Kudirkos viešąją 

biblioteka 2018/2019 m. m. 

 

Bendradarbiauti su Kauno J. Naujalio 

muzikos gimnazija 2018/2019 m. m. 

 

Organizuoti įstaigos ugdytinių kūrybinių 

darbų parodą „Žiema rieškutėm bers sidabrą“ 

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos 

viešojoje bibliotekoje 2018-12 mėn. 

 

L. Stanaitienė 

L.Skiečiuvienė 

 

 

L. Stanaitienė 

L.Skiečiuvienė 

 

 

L. Stanaitienė 

L.Skiečiuvienė 

 

 



Organizuoti įstaigos ugdytinių kūrybinių 

darbų parodą „Mes mylim Lietuvą“ Kauno 

miesto savivaldybės Vinco Kudirkos 

viešojoje bibliotekoje 2019-03 mėn. 

L. Stanaitienė 

L.Skiečiuvienė 

 

 

10. Kvalifikacijos tobulinimas Dalyvauti nuotoliniuose kursuose 

„Ugdomoji veikla netradicinėje aplinkoje“ 

2018-11 mėn. 

 

Dalyvauti kvalifikaciniuose renginiuose, 

seminaruose, konferencijose 2018/2019 m. 

m. 

 

Įgyvendinti inovatyvią internetinę sistemą 

„Mūsų darželis“ 2018/2019 m. m. 

L. Stanaitienė 

 

 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

 

L. Stanaitienė 

L.Skiečiuvienė 

11. Gerosios  patirties sklaida 

(įstaigoje,  mieste, 

respublikoje, kt.) 

Organizuoti praktinį metodinį renginį miesto 

logopedams, pedagogams  

„IKT taikymas ugdant vaikus, turinčius 

kabėjimo ir kalbos sutrikimų“ 2019-01 mėn. 

 

Organizuoti praktinį metodinį renginį Kauno 

kolegijos J. Vienožinskio ikimokyklinio 

ugdymo studentams „IKT priemonių 

naudojimo galimybės, ugdant 

priešmokyklinio amžiaus ugdytinius“   

2019-02 mėn. 

L. Stanaitienė, 

V. Rugienė 

 

 

 

 

L. Stanaitienė 

 

12. Tiriamoji veikla Dalyvauti įstaigos veiklos 2018 m. 

plačiajame įsivertinime ir jo rezultatų 

analizavime 2018-10 mėn. 

 

Dalyvauti įstaigos veiklos 2018 m. 

giluminiame įsivertinime. 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė, 

A. Jakimavičienė 

 

13. Vaiko pasiekimų 

vertinimas 

Ikimokyklinio amžiaus ugdytinių 

individualių pasiekimų vertinimas visose 18 

sričių,  priešmokyklinio amžiaus vaikų  

pasiekimai vykdomi   ne mažiau du kartus 

metuose: rudenį ir pavasarį. Esant poreikiui 

atliekamas tarpinis vertinimas. 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

14. Dalyvavimas darbo 

grupėse ( tobulinant 

programas, rengiant 

strategiją, atliekant 

įstaigos veiklos 

įsivertinimą ir kt.)  

Dalyvauti įstaigos veiklos 2018m. 

plačiajame įsivertinime 2018-10 mėn. 

 

Dalyvauti įstaigos veiklos 2018 m. 

giluminiame įsivertinime. 

 

Dalyvauti vaikų pasiekimų vertinimo darbo 

grupėje. 

 

Dalyvauti tyrimų darbo grupės veikloje. 

 

 

Mokytojų atestacijos komisijos sekretorė. 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 

 

L. Stanaitienė 

15.  Ugdymo naujovių 

taikymas 

Dalyvauti tarptautinėje Zipio programoje. 

Pritaikyti ir įgyvendinti internetinę sistemą 

L. Stanaitienė, 

L.Skiečiuvienė 



„Mūsų darželis“. 

Organizuoti ugdymą/si netradicinėse 

aplinkose. 

Įgyvendinti „Gyvenimo įgūdžių programą“. 

 

 

 

Parengė  :      priešmokyklinio ugdymo mokytojos Lina Stanaitienė, Lina Skiečiuvienė            

 


