
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 

„ZUIKUČIŲ“ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

2018-2019 M.M. 

 

Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai,  tėvų komitetas  

Grupė skirta mišraus 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikams, sergantiems astma ir 

alergija.  Ikimokyklinio 

amžiaus ugdytiniai ugdomi 

pagal „Klevelio“ ikimokyklinio 

ugdymo programą.. 

Kauno PPT vertinimu 1 vaikui 

nustatyti vidutiniai ugdymo/si 

poreikiai. 

2 iš jų turi neįgalumą. 

Ugdytiniai ugdomi pagal 

lopšelio – darželio “Klevelis” 

ikimokyklinio ugdymo 

programą, taikant  metodikos 

,,Gera pradžia“ elementus. 

1. Atnaujinti „Geros pradžios“ 

metodiką atitinkančius 

ugdymo/-si erdves, 

užtikrinančias saugias ir 

sveikas ugdymo/-si sąlygas 

alergiškiems vaikams.  

2. Sudaryti sąlygas vaikų ir 

tėvų dalyvavimui organizuojant 

ugdymo procesą grupėje: 

projektuose, išvykose, 

netradicinėje aplinkoje. 

3. Stiprinti bendradarbiavimą, 

su tėvais tenkinant vaiko 

individualius: saugumo, 

emocinius, fizinius, socialinius 

bei psichologinės ir socialinės 

pagalbos poreikius. 

4. Užtikrinti sėkmingą 

adaptaciją grupėje. 

Ugdytojai:  

Ervina Griciūnaitė-

Gudelevičienė - vyresnioji 

auklėtoja 

 Lina Skiečiuvienė - auklėtoja 

metodininkė, 

Vilma Eizentienė – auklėtojos 

padėjėja. 

 

Grupę lanko 22 ugdytiniai: 

6 mergaitės  

16 berniukų 

 

Grupės tėvų aktyvas: 

Rasa Čižauskaitė 

Daiva Arlauskienė 

Daiva Stanislauskienė 

 

 

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. 2006/2019 m.m. 

Dalyvauti Respublikinėje akcijoje „Prieš 

patyčias“ –įstaigos organizuotame  projekte 

„Aš ir tu esame draugai“.2019-03 mėn. 

Dalyvauti Tarptautiniame Kauno menų 

darželio organizuojamame vaikų meno 

projekte, skirtame motinos dienai. 2019-05 

mėn. 

Dalyvauti  eTwinning projektuose. 

2018/2019 m.m 
 

I 

Žalnerauskienė. 

 

A.Pščelovskaitė, 

I.Žalnerauskienė,  

 

Pedagogės: 

L. Skiečiuvienė. 

 

L. Skiečiuvienė, 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė   

2.  Projektinė veikla įstaigoje Įstaigos projekte „Pasipuoškime grupes – 

pasitinkant Kalėdas“.2018-12-01/12-31 

 

 

Dalyvauti įstaigos projekte „Lietuvos 

spalvos“.2019-02 

 

 

 

Dalyvauti įstaigos projekte „Kaziuko ir 

Kazytės kermošius“.2019-03 

A.Savickienė 

Grupių 

auklėtojos 

 

A.Jakimavičienė 

A.Vizbarienė 

A.Savickienė 

Grupių 

auklėtojos 

A.Savickienė 

Grupių 

https://www.etwinning.net/lt/pub/index.htm


 

Organizuoti ugdytinių kūrybinių darbų 

parodą, naudojant įvairias dailės technikas 

„Pievos gyventojai“.2019-04 mėn. 

Dalyvauti įstaigos projekte „Velykos“.2019-

04 

 

Dalyvauti  įstaigos projekte „Aš ir mano 

šeima“.2019-05 

 

Dalyvauti įstaigos projekte „Vasaros 

pramogos“.2019-06 

 

 

Organizuoti įstaigos projektą  

„Sveikuoliukų  ruduo“.2018-10 

 

 

 

 

Dalyvauti  įstaigos bendruomenės sporto 

šventėje „Mokai mane, o aš – tave“.2019-03 

Dalyvauti renginyje  įstaigos bendruomenei, 

skirtame astmos dienai paminėti. 2019-05 

 

auklėtojos 

Grupių 

auklėtojos. 

 

A. Savickienė 

Grupių 

auklėtojos 

A. Savickienė. 

Grupių 

auklėtojos 

A.Vizbarienė 

A.Savickienė 

Grupių 

auklėtojos 

A.Jakimavičienė 

A. Savickienė 

A.Vizbarienė 

L.Stanaitienė 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

Ž.R.Šlikienė, 

A.Vizbarienė. 

A. Vizbarienė, 

L. Stanaitienė,  

I.Žalnerauskienė, 

A.Pščelovskaitė. 

3. Tradiciniai įstaigos 

renginiai 

Dalyvauti  įstaigos rugsėjo 1-osios šventėje. 

2018-09-03 

 

 

Dalyvauti  įstaigos rytmetyje  

„Vaiduokliukų   linksmybės“.2018-10 

 

 

Dalyvauti eglutės įžiebimo šventėje. 2018-

12 

 

 

Dalyvauti  įstaigos pramogoje „Trys 

karaliai“.2019-01-06 

 

Dalyvauti  įstaigos pramogoje „Užgavėnės“. 

2019-02 

 

A.Vizbarienė. 

A.Savickienė 

Grupių 

auklėtojos 

A.Savickienė, 

A.Vizbarienė. 

Grupių 

auklėtojos 

A. Vizbarienė,  

A. Savickienė. 

Grupių 

auklėtojos 

A.Svickienė, 

grupių 

auklėtojos. 

A. Savickienė. 

 

 

4. Kiti renginiai įstaigoje, 

grupėje 

Kalėdinis rytmetys 2018 12 

 

 

L. Skiečiuvienė, 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė  

ugdytinių tėvai, 

auklėtojos 

padėjėja  

V.Eizentienė 

5.  Edukacinės išvykos Organizuoti  edukacinę išvyką  į Kauno L. Skiečiuvienė, 



lėlių teatrą. 2018-12 

 

 

 

 

 

Organizuoti išvyką į kino teatrą. 2018/2019 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė  

ugdytinių tėvai, 

auklėtojos 

padėjėja  

V.Eizentienė 

L. Skiečiuvienė 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

auklėtojos 

padėjėja  

V.Eizentienė 

ugdytinių tėvai. 

6. Ugdomųjų aplinkų 

kūrimas ir/ar 

atnaujinimas  

Sistemingai naujinti informaciją tėvams 

grupės  stende. 2018/2019 

 

Įsigyti ugdomųjų priemonių     (įvairių stalo 

žaidimų, kryžiažodžių,  dėlionių, loginių 

žaidimų ir kt.) pažinimo gebėjimams ugdyti 

(is) (mokinio krepšelio lėšos). 2018/2019 

Parengti kompiuterines ugdomąsias 

priemones pagal savaitės temas. 

Parengti  skaitmeninius ugdomuosius 

žaidimus su taisyklėmis. 2018/2019 

Parengti individualias priemones vaikams   

darbui su interaktyvia lenta. 2018/2019 

 

Pagaminti stalo žaidimų su taisyklėmis 

ikimokyklinio amžiaus vaikams. 2018/2019 

 

Papildyti grupės biblioteką naujomis 

grožinės literatūros knygomis, 

enciklopedijomis (mokinio krepšelio lėšos 

spaudiniams). 2018/2019 

Pagaminti skaitmeninių ugdomųjų 

priemonių vaikams, turintiems kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų. 2018/2019 

L. Skiečiuvienė,  

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

L. Skiečiuvienė,  

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

 

L. Skiečiuvienė,  

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

 

L. Skiečiuvienė,  

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

L. Skiečiuvienė,  

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

L. Skiečiuvienė,  

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

 

L. Skiečiuvienė,  

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

7. Bendradarbiavimas su  

įstaigos pedagogais 

Bendradarbiauti  su „Voveriukų“ gr.  

ikimokyklinės ugdymo pedagogais 

organizuojant edukacines išvykas, 

renginius.  2018/2019 

 

Bendradarbiauti su ikimokyklinio ugdymo 

pedagogais bendrų renginių, projektų 

organizavime ir dalyvavime, taikant 

kasdieniniame ugdymo turinyje 

interaktyvios Promethean lentos 

panaudojimą. 2018/2019 

Bendradarbiauti su logopede, kuriant 

skaitmenines ugdymo priemones, vaikams 

turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. 

2018/2019 

L. Skiečiuvienė 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

Z.Sargūnienė 

R.Rimkevičienė 

L. Skiečiuvienė 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

 

 

 

L. Skiečiuvienė 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

V.Rugienė 



Bendradarbiauti su įstaigos specialistais    

vertinant ir tenkinant vaikų individualius  

poreikius, gebėjimus. 2018/2019 

L. Skiečiuvienė 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

8. Bendradarbiavimas su 

tėvais 

Tėvų susirinkimas „Ugdymo/si proceso 

organizavimas priešmokyklinėje grupėje“. 

Supažindinti tėvus ir įtraukti vertinant vaiko 

pasiekimus. 2018-10 

Tėvų dalyvavimas vertinant vaikų 

pasiekimus ir pažangą. Supažindinti tėvus 

su vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimu  

ne rečiau kaip du kartu per metus. 

2018/2019 

Tėvų susirinkimas „Grupės veiklos 

2018/2019 m. m. ataskaita”. 2019-05 

 

Ugdytinių tėvai sistemingai  dalyvauja 

grupės, įstaigos veikloje, projektuose, 

renginiuose, ugdomojoje veikloje.  Tėvams 

įvairiais  metodais, būdais, formomis 

teikiamos rekomendacijos ugdymo/si 

klausimais.  2018/2019 

Bendradarbiaujant tėvams, vaiko pagalbos 

specialistams ir socialiniams partneriams 

bus organizuotas projektas „Draugiška 

aplinka“.2018/2019 

L. Skiečiuvienė 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

 

L. Skiečiuvienė 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

 

 

L. Skiečiuvienė 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

L. Skiečiuvienė 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

 

 

 

L. Skiečiuvienė 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

9. Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas: su 

socialiniais partneriais, 

kitų įstaigų pedagogais ir 

kt. 

Dalyvauti Respublikinės asociacijos 

„Sveikatos Želmenėliai“ veikloje.  

2018/2019 

Bendradarbiauti su Kauno Viešosios 

bibliotekos vaikų literatūros skyriaus 

bibliotekininke R. Klementavičiene 

organizuojant edukacinį užsiėmimą. 

2018/2019 

R. R. Rumšienė, 

ugdytojų 

komanda. 

L. Skiečiuvienė 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

 

10. Kvalifikacijos tobulinimas Tobulinti komandinio darbo kompetenciją 

organizuojant projektus grupėje, įstaigoje, 

mieste. 2018/2019 

Gilinti žinias, tobulinti  pedagoginę 

kompetenciją sveikatos stiprinimo srityje 

analizuojant naujausią literatūrą, straipsnius 

ir kt. 2018/2019 

Tobulinti kompetenciją užtikrinant 

visapusiškus vaiko saugumo, emocinius, 

fizinius, socialinius poreikius. 2018/2019 

Domėtis skaitmeninių priemonių kūrimu. 

Tobulinti IKT įgūdžius  dirbant su  prezi, 

app. emaze,  storyjumper skaitmeninėmis 

programomis 2018/2019 

L. Skiečiuvienė 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

L. Skiečiuvienė 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

 

L. Skiečiuvienė 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

L. Skiečiuvienė 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

 

11. Gerosios  patirties sklaida 

(įstaigoje,  mieste, 

respublikoje, kt.) 

Domėtis švietimo naujovėmis, tobulinti 

ugdymo (si) procesą, ieškoti veiksmingesnių 

darbo formų, priemonių vaikų veiklos 

motyvavimui. 2018/2019 

 

L. Skiečiuvienė 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 



12. Tiriamoji veikla Dalyvauti įstaigs veiklos 2018 m. 

plačiajame ir giluminiame įsivertinime. 

 

L. Skiečiuvienė 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

13. Vaiko pasiekimų 

vertinimas 

Atlikti ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos  vertinimo tyrimą. 

2018 – 10; 2019 – 05 

L. Skiečiuvienė 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

14. Dalyvavimas darbo 

grupėse ( tobulinant 

programas, rengiant 

strategiją, atliekant 

įstaigos veiklos 

įsivertinimą ir kt.)  

Dalyvauti įstaigos veiklos 2018 m. 

plačiajame ir giluminiame įsivertinime. 

 

 

L. Skiečiuvienė 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

15.  Ugdymo naujovių 

taikymas 

Ugdymo procese taikyti interaktyvia lentą.  

 

 

L. Skiečiuvienė 

E.Griciūnaitė-

Gudelevičienė 

 

 

 

Parengė  :   Ervina Griciūnaitė-Gudelevičienė 

          

                     Lina Skiečiuvienė               

 


