
METODINIAI RENGINIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Laikas Vieta Konsultantai Pastabos 

1. Neigiamų socialinių 

veiksnių prevencinio projekto  

„Aš saugus ir laimingas  

šeimoje“ 

piešinių paroda  

„Aš mylimas ir laimingas 

šeimoje“ 

 

 

 

Panevėžio lopšelio- 

darželio komanda: 

Loreta Asačiovienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

Vaiva Kaščikaitė, 

logopedė,  

Danutė Mikėnienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė  

Panevėžio miesto ir 

rajono ikimokyklinių 

įstaigų ugdytiniai 

2017-04-3-31  Paroda 

eksponuojama 

Panevėžio 

apskrities G. 

Petkevičaitės-

Bitės 

bibliotekos 

vaikų ir 

jaunimo 

skyriuje 

Birutė 

Šinkūnaitė 

46 31 56 

___________ 

2. Ikimokyklinių įstaigų 

direktorių pavaduotojų 

ugdymui metodinio būrelio 

susirinkimas 

Aušra 

Bernatavičienė, 

metodinio būrelio 

pirmininkė 

Metodinio būrelio 

nariai 

2017-04-05 

14.30 val. 

Vieta 

tikslinama 

Birutė 

Šinkūnaitė 

46 31 56 

___________ 

3. Choreografijos mokytojų 

metodinio būrelio 

susirinkimas 

Rūta  Birbalienė, 

metodinio būrelio 

pirmininkė 

Choreografijos 

mokytojai 

2017-04-06 

13.00 val. 

PPŠC 

IT klasė 

Genovaitė 

Pinevičienė 

46 31 56 

___________ 

4. Meninio ugdymo pedagogų 

metodinio būrelio 

susirinkimas: 

1. Muzikavimas ankstyvojo 

amžiaus grupėse. 

2. Dėl vaikystės šventės 

organizavimo. 

3. Dėl pareigybinių nuostatų. 

Inga Šautkulienė, 

meninio ugdymo 

pedagogų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Metodinio būrelio 

nariai 

2017-04-07 

10.00 val. 

Panevėžio 

lopšelis- 

darželis 

„Nykštukas“ 

Birutė 

Šinkūnaitė 

46 31 56 

___________ 



5. Atvira veikla  

,,Po saulutės delnu“ 

Panevėžio lopšelio-

darželio ,,Papartis“ 

komanda: 

Laima 

Kazakevičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,   

Bronislava 

Virvičienė, Vida 

Samochvalovienė, 

Rasa Juškienė, 

auklėtojos, 

    Violeta Bartulienė,  

meninio ugdymo 

pedagogė  

Panevėžio 

ikimokyklinių 

įstaigų lopšelio 

grupių auklėtojos 

2017-04-11 

10.00 val. 

Panevėžio 

lopšelis-

darželis 

,,Papartis” 

Birutė 

Šinkūnaitė 

46 31 56 

___________ 

6. Apskritojo stalo diskusija 

„Mano patirtis – ugdymo 

sėkmės garantas” 

Panevėžio lopšelio – 

darželio „Draugystė” 

logopedės 

metodininkės - Eglė 

Mačinskienė ir 

Violeta Nevierienė, 

psichologė Jolanta 

Štarienė 

Panevėžio lopšelio – 

darželio „Draugystė” 

specialistų komanda,  

Kastyčio 

Ramanausko 

lopšelio – darželio 

specialistų komanda, 

lopšelio – darželio 

„Voveraitė” 

specialistų komanda 

ir lopšelio – darželio 

„Vaikystė” 

specialistų komanda 

2017-04-14 

10.00 val. 

Panevėžio 

lopšelis – 

darželis 

„Draugystė” 

Ginta 

Martinkienė 

46 31 56 

___________ 

7. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ir pedagogų kūrybinių 

darbų paroda 

„Velykinių kiškių pievelė“ 

Daiva Margelienė, 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Draugystė“ 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

Loreta Jankūnienė, 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Draugystė“ 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikai, 

pedagogai 

2017-04-20-28  Panevėžio 

lopšelis- 

darželis 

„Draugystė“, 

II korpuso 

pievelė 

Birutė 

Šinkūnaitė 

46 31 56 

___________ 



priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė, 

auklėtoja-

metodininkė 

8. Kūrybinis projektas vaikams, 

turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

 „Kuriu ir piešiu eilėraštį 

mamai”, 

skirtas Motinos dienai 

Panevėžio lopšelio – 

darželio „Draugystė” 

logopedės 

metodininkės -  

Eglė Mačinskienė ir 

Violeta Nevierienė 

Panevėžio 

ikimokyklinių 

įstaigų ugdytiniai, 

pedagogai ir 

švietimo pagalbos 

specialistai - 

logopedai, spec. 

pedagogai 

2017-04-20-

2017-05-05 

Panevėžio 

lopšelis – 

darželis 

„Draugystė” 

Ginta 

Martinkienė 

46 31 56 

___________ 

9. Panevėžio ikimokyklinių 

įstaigų kūrybinių darbų 

parodos 

 „Ralio, karvytės, ralio“ 

Panevėžio lopšelio- 

darželio „Vaikystė“ 

komanda: 

Janina Globienė, 

auklėtoja 

metodininkė, 

Roma Padolskienė, 

auklėtoja 

metodininkė 

Panevėžio miesto 

ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų 

vaikai ir pedagogai 

2017-04-21–  

 2017-05-05  

Panevėžio 

lopšelis– 

darželis 

„Vaikystė“  

Birutė 

Šinkūnaitė 

46 31 56 

___________ 

10. Ikimokyklinių įstaigų 

pedagogų ir ugdytinių 

kūrybinių darbų 

paroda  

„Sveiki, sulaukę Šventų 

Velykų“ 

Panevėžio 

lopšelio-darželio 

„Vyturėlis“ 

komanda:  

Inesa Vietienė,  

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

Zita Šuplevičienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė, 

Jurgita Valickienė, 

ikimokyklinio 

ugdymo auklėtoja  

Panevėžio 

miesto 

ikimokyklinių 

įstaigų pedagogai ir 

ugdytiniai 

2017-04-18-28  Panevėžio 

lopšelis-

darželis 

„Vyturėlis“ 

Birutė 

Šinkūnaitė 

46 31 56 

___________ 

11. Atvira metodinė veikla 

„Patirtinio ugdymo prielaidos 

ikimokykliniame amžiuje“ 

Erna Jaudzemaitė, 

Panevėžio lopšelio- 

darželio „Pušynėlis“ 

Ikimokyklinių 

įstaigų auklėtojų 

metodinio būrelio 

2017-04-28 

9.00 val. 

Panevėžio 

lopšelis-

darželis 

Birutė 

Šinkūnaitė 

46 31 56 

___________ 



direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

nariai (po 1 iš 

įstaigos) 

„Pušynėlis“ 

12. Ikimokyklinių įstaigų 

pedagogų, ugdytinių bei jų 

tėvelių kūrybinių darbų 

paroda  

„Stilizuoti inkilai“ 

 

Renata Stakėnienė,  

Panevėžio lopšelio- 

darželio „Kregždutė“ 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

Laima Stasiukaitienė,  

auklėtoja 

metodininkė,  

Jolanta Vaitkevičienė 

auklėtoja 

metodininkė 

Panevėžio 

ikimokyklinių 

įstaigų 

bendruomenės 

2017-03-27-  

2017-04-21 

 

Panevėžio 

lopšelis- 

darželis 

„Kregždutė“ 

Birutė 

Šinkūnaitė 

46 31 56 

___________ 

13. Panevėžio miesto ir rajono 

ikimokyklinių įstaigų šaškių 

turnyras 

Panevėžio lopšelis-

darželis 

„Vaivorykštė“,  

Panevėžio 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo ir jaunimo 

reikalų skyrius 

Panevėžio miesto ir 

rajono ikimokyklinių 

įstaigų 5-7 metų 

ugdytiniai 

2017-04-20 

10.00 val. 

 

Panevėžio 

lopšelis- 

darželis 

„Vaivorykštė“ 

Birutė 

Šinkūnaitė 

46 31 56 

___________ 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

    

 

 

 
 


