
METODINIAI RENGINIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Programos 

pavadinimas 

Atsakingas Dalyviai Laikas Vieta Metodininkai Pastabos 

1. Metodinė diena, skirta 

Vasario 16-ajai 

„Geltona, žalia, 

raudona“ 

Janina Petrulienė, 

Panevėžio lopšelio- 

darželio ,,Riešutėlis“   

pavaduotoja ugdymui 

Panevėžio 

lopšelių- 

darželių 

,,Riešutėlis“ ir 

,,Taika“ 

bendruomenės 

 

2020-02-12 

10.00 val. 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

,,Riešutėlis“ 

Birutė  

Šinkūnaitė 
 

2. Respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, 

pedagogų ir ugdytinių 

tėvelių kūrybinių darbų 

paroda  

,,Vienos pirštinės / 

kojinės istorija“ 

Daiva Margelienė, 

Panevėžio lopšelio- 

darželio „Draugystė“ 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui;  

Loreta Jankūnienė,  

Panevėžio lopšelio- 

darželio „Draugystė“ 

auklėtoja metodininkė 

Respublikos 

ikimokylinių 

įstaigų 

ugdytiniai, jų 

tėveliai ir 

pedagogai 

2020 m. 

vasario 10 – 

kovo 9 d. 

Panevėžio 

lopšelio-darželio 

„Draugystė“ II 

korpuso erdvės 

Birutė  

Šinkūnaitė 
 

3. Viktorina, skirta 

Tarptautinei gimtosios 

kalbos dienai paminėti 

„Mokėsi žodį – rasi 

kelią!“ 

Dilmantė  

Ratkevičienė,  

Panevėžio  

lopšelio-darželio 

„Pasaka“ vyresnioji 

logopedė  

Panevėžio 

lopšelių-darželių 

„Pasaka“, 

„Varpelis“, 

„Kastytis“, 

„Nykštukas“, 

„Gintarėlis“ 

priešmokyklinių 

grupių vaikai, 

turintys 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

2020-02-21 

10.00 val. 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

„Pasaka“ 

Birutė  

Šinkūnaitė 

 

 



4. Metodinė diena 

,,Kūrybinės dirbtuvės 

tėvams“ 

Janina Petrulienė, 

Panevėžio lopšelio- 

darželio ,,Riešutėlis“  

pavaduotoja ugdymui 

Panevėžio 

lopšelio- 

darželio 

,,Riešutėlis“ 

ugdytinių tėvai 

2020-02-26 

15.00 val. 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

,,Riešutėlis“ 

 

Birutė 

 Šinkūnaitė 

 

 

5. Respublikinis pleneras 

„Sniego karalystė 

2020“ 

Dalia Pakėnienė,  
Panevėžio Kastyčio 

Ramanausko lopšelio-

darželio direktorė, 

Janina Karpetienė,   

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui,  

Dainora Šidlauskienė,   

auklėtoja 

Respublikos 

ikimokyklinių 

įstaigų 

ugdytiniai 

2020-02-17 – 

27 
Plenero 

nuotraukų paroda 

vyks  Panevėžio 

miesto Šiaurinėje 

bibliotekoje 
 

www.kun.raman

auskodarzelis.lt 

Birutė 

 Šinkūnaitė 

 

 

6. Meninio deklamavimo 

konkursas 

 „Gražūs žodeliai   

mylimai šalelei“, 

skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės  

atkūrimo dienai 

paminėti 

Audronė Kriukienė, 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Kastytis“ 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja, 

Irena Aleliūnienė,   

priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja, 
Irena Kartanienė ir 

Jolita Tumosienė,  

meninio ugdymo 

mokytojos 

Panevėžio 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

ugdytiniai 

I etapas 

 iki   
2020-02-17  

II etapas 
 iki   

2020-03-05 
 

Finalinis 

konkursas 

2020-03-05 

10.00 val. 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos 
 

Ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos   

 

 

Panevėžio miesto 

savivaldybės 

viešosios 

bibliotekos 

Šiaurinė 

biblioteka 

Birutė Šinkūnaitė  

7. Tarpmokyklinė 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių 

mokinių viktorina 

,,Žinių mūšis.  

Aš pasaulio pilietis.” 

Panevėžio „Šviesos“ 

specialiojo ugdymo 

centro mokytojos 

metodininkės - 

Jovita Matkevičienė, 

Sigita Indriekienė, 

Olga Venislovienė 

Panevėžio 

miesto, rajono 

mokyklų 5-10 

klasių mokiniai, 

turintys 

specialiųjų 

ugdymosi 

2020-02-27 

 10.00 val. 

PŠC 
konferencijų salė 

Ginta Martinkienė 

 
 

http://www.kun.ramanauskodarzelis.lt/
http://www.kun.ramanauskodarzelis.lt/


poreikių, 

komandos 

8. Respublikinė piešinių 

paroda - konkursas 

„Užgavėnių kaukė“ 

Panevėžio „Šviesos“ 

specialiojo ugdymo 

centro mokytojos - 

Jurgita Makarovienė, 

Jovita Matkevičienė 

Lietuvos 

bendrojo bei 

specialiojo 

ugdymo įstaigų 

mokiniai, 

turintys 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

2020 m. 

vasario-kovo 

mėn. 

Panevėžio 

„Šviesos“ 

specialiojo 

ugdymo centras 

Ginta Martinkienė 

 
 

9. Kūrybinis projektas 

 „S – Š ištark mus 

aiškiai“,  

skirtas Tarptautinei 

logopedo dienai 

paminėti 

Ikimokyklinio vaikai, 

turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

Panevėžio 

lopšelio- 

darželio  

,,Dobilas“  

komanda: 

Vida Smulkytė, 

dir. pavaduotoja 

ugdymui, 

Rita Vilkienė, 

meninio ugdymo 

mokytoja, 

Vita 

Dranseikienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytoja, 

Logopedės - 

Inga Komžienė, 

Asta 

Nevedonskienė  

2020-03-06 

10.00 val. 

 

Vaikų 

kūrybinių 

darbų 

interaktyvios 

parodos 

 „S – Š ištark 

mus aiškiai“ 

pristatymas 

 

 

Panevėžio 

lopšelis-darželis  

,,Dobilas“ 

Birutė Šinkūnaitė  

 

 


