
 

METODINIAI RENGINIAI 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Laikas Vieta Metodininkai 

1. Iniciatyva-

bendradarbiavimas- 

 STEAM veikla ,,Kaziuko 

mugė kitaip - gaminu ir 

mainau“ 

E. Mačinskienė, 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Varpelis“ 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Panevėžio lopšelio-

darželio ,,Varpelis“ ir 

Panevėžio lopšelio-

darželio ,,Draugystė“ II 

korpuso ugdytiniai ir 

mokytojai 

2022-02-28– 

2022-03-04 

Panevėžio 

lopšelio-darželio 

,,Varpelis“ ir 

Panevėžio 

lopšelio-darželio 

,,Draugystė“ II 

korpuso grupės 

Simona Masilionytė 

 

2. Respublikinis 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų projektas  

„Kieno liežuvis ilgiausias?“ 

Gražina Atraškevičiūtė, 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Pasaka“ 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

Respublikos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikai, turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių, jų 

mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

2022-03-01– 

2022-03-21 

 

Panevėžio 

lopšelio-darželio 

„Pasaka“ interneto 

svetainė 

http://www.pasaka

darzelis.lt  

Simona Masilionytė 

3. Respublikinis virtualus 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų projektas „Skirtingų 

kojinių šokis“ 

Asta Rinkūnienė, 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Vaikystė“ 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Respublikos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

meninio ugdymo 

mokytojai, ugdytiniai ir jų 

šeimų nariai 

2022-03-01– 

2022-03-21 

„Facebook“ grupė 

„Skirtingų kojinių 

šokis“  

Simona Masilionytė 

 

4. Respublikinė virtuali 

nuotraukų paroda 

„Mano grupėje lietaus 

lašelis - STEAM veiklos su 

vandeniu“ 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Pasaka“ 

pedagogės: 

 Jurgita Daraškevičienė, 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė, 

spec. pedagogė, 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikai, mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, ugdytinių 

tėvai ir kiti bendruomenės 

nariai 

2022-03-01– 

2022-03-31 

Panevėžio 

lopšelio-darželio 

,,Pasaka“ interneto 

svetainė 

http://www.pasaka

darzelis.lt/  

Simona Masilionytė 

 

http://www.pasakadarzelis.lt/
http://www.pasakadarzelis.lt/
http://www.pasakadarzelis.lt/
http://www.pasakadarzelis.lt/


Aida Ratkienė,  

logopedė metodininkė, 

Dovilė Jutelienė,  

spec. pedagogė,  

Gražina Atraškevičiūtė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

5. Respublikinis 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų projektas „Kelias į 

knygelę“ 

Loreta Simanavičienė, 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Žibutė“ 

direktorė 

Respublikos 

ikimokyklinių bei 

priešmokyklinių įstaigų 

pedagogai 

2022-03-01 – 

2022-05-31 

„Facebook“ 

puslapis „Kelias į 

knygelę“ ir 

Panevėžio 

lopšelio-darželio 

„Žibutė“ 

internetinis 

puslapis 

www.zibute.eu  

Simona Masilionytė 

 

6. Panevėžio miesto ir  rajono 

bendrojo ugdymo mokyklų 

ir neformaliojo švietimo 

įstaigų mokinių piešinių 

konkursas  

,,Baltų deivės ir dievai“ 

Panevėžio ,,Žemynos“ 

progimnazijos komanda 

Panevėžio miesto ir  

rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų  

1–8, I–IV gimnazijų klasių 

mokiniai 

Iki  

2022 m. kovo 25 

d. 

VMA  Ginta Martinkienė 

 

7. Respublikinė piešinių 

paroda  

„Aš ir mano Lietuva“ 

Panevėžio „Šviesos“ 

ugdymo centro 

mokytojos  

Rasa Asminavičienė,  

Gaiva Abromavičienė 

Bendrojo ir specialiojo 

ugdymo įstaigų 1–10, I–III 

socialinių įgūdžių ugdymo 

klasių skirtingų gebėjimų 

mokiniai 

2022-03-07–

2022-04-01 

VMA  Ginta Martinkienė 

 

8. Piešinių paroda  

„Mano Lietuva“ 

Rasa Breimelienė, 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Voveraitė“ 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Voveraitė“ 

bendruomenė - vaikai, 

tėvai, mokytojai 

2022-03-07–  

2022-03-18 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

„Voveraitė“ 

Simona Masilionytė 

 

9. Tarptautinis ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Vyturėlis“ 

Panevėžio lopšelių-darželių 

,,Vyturėlis“, „Pušynėlis“, 
2022-03-07–25 VMA  Ginta Martinkienė 

 

http://www.zibute.eu/


ugdymo įstaigų  projektas 

 „Čiulba, ulba paukšteliai“ 

logopedės  

Kristina Belazarė-

Letkauskė, 

Agnė Visockienė, 

specialioji pedagogė 

Vilma Railaitė 

 

Panevėžio „Šviesos“ 

ugdymo centro, Panevėžio 

raj. Naujamiesčio lopšelio-

darželio „Bitutė“, Klaipėdos 

lopšelio-darželio 

„Švyturėlis“, Didžiosios 

Britanijos  mokyklos „East 

Anglian Russian and 

International Cultural 

Society (EARICS)“   

ugdytiniai ir pedagogai 

10. Lietuvių kalbos VBE 

aptarimas-analizė 

Gitana Notrimaitė-

Muzikevičienė,  

NŠA 

Panevėžio lietuvių kalbos 

ir literatūros mokytojai 

2022-03-09 

15.30 val.  

VMA  Rima Šarkanienė 

Registracija 

internetu 

11. Projektas 

 „Mūsų mažos dovanos 

Lietuvai II“ 

 

 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Žibutė“ 

komanda: direktorė 

Loreta Simanavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Edita Miežinienė,   

PU mokytoja  Aušra 

Žaromskienė, meninio 

ugdymo mokytoja 

Daiva Andriūnienė 

Lietuvos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų „Žibutė“ komandos 

 

2022-03-10  

10.00 val.  

 

VMA  Simona Masilionytė 

12. Tarpmokyklinė nuotolinė  

viktorina  

„Geltona-žalia-raudona“ 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 5–8 

klasių mokiniams 

Jungtinė Panevėžio 
Vytauto Žemkalnio 

gimnazijos, 
„Saulėtekio“, „Šaltinio“ 
„Vilties“ progimnazijų 

švietimo pagalbos 
specialistų grupė 

Panevėžio Vytauto 

Žemkalnio gimnazijos, 

„Saulėtekio“, „Šaltinio“ 

„Vilties“ 

 progimnazijų  specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintys mokiniai 

2022-03-10 

12.00 val. 

Viktorinos dalyvių 

įstaigos 
Ginta Martinkienė 

13. Projektas  

„Teatro savaitė“ 

Rasa Breimelienė, 

Panevėžio lopšelio-

Panevėžio lopšelio-

darželio „Voveraitė“ 

2022-03-14–

2022-03-18 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

Simona Masilionytė 

 



darželio „Voveraitė“ 
direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

bendruomenė: vaikai, 

tėvai, mokytojai 

„Voveraitė“ 

14. Panevėžio lopšelio-darželio 

„Nykštukas“ projektinė 

veikla teatro dienai 

paminėti  

„Seku seku pasaką“ 

A. Cucėnienė, 
Panevėžio lopšelio-

darželio „Nykštukas“ 
logopedė, D. 
Skaburskienė, 

priešmokyklinio 
ugdymo mokytoja  

Panevėžio lopšelio-

darželio „Nykštukas“ 

logopedė, mokytoja, 

priešmokyklinės grupės 

ugdytiniai 

2022-03-14– 

2022-03-25 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

„Nykštukas“ 

Simona Masilionytė 

 

15. 

 

Respublikinė kūrybinių 

darbų paroda-pilietinė 

iniciatyva  

„Pavasarinis linkėjimas jūsų 

namams IV“  

Loreta Simanavičienė, 
Panevėžio lopšelio-
darželio „Žibutė“ 

direktorė 

Respublikos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai, 

pedagogai, tėvai 

2022-03-14– 

2022-04-11 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

„Žibutė“ 

Simona Masilionytė 

 

16. Respublikinis kūrybinis 

projektas  

,,Robotukas Ūkas ir 

vandens gyventojai“ 

Daiva Margelienė, 
Panevėžio lopšelio-

darželio „Draugystė“ 
direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Respublikos 

ikimokyklinio ugdymo 

gamtosauginės mokyklos 

2022-03-18 Panevėžio 

lopšelio-darželio 

„Draugystė“ 

internetinė 

svetainė 

http://www.darzeli

sdraugyste.lt/  

Simona Masilionytė 

 

17. Respublikinis 2–6 klasių 

skirtingų gebėjimų mokinių  

pasakos be galo kūrimo ir 

iliustravimo  

konkursas  

,,Seku pasaką be galo“ 

 

Šiaulių „Dermės“ 

mokyklos pedagogų 

jungtinė grupė 

Specialiosiose ir bendrojo 

ugdymo įstaigose 

besimokantys  skirtingų 

gebėjimų  

2–6 klasių mokiniai 

2022-03-21–31 VMA  Ginta Martinkienė 

 

18. Respublikinė rankų darbo 

vaidybinių (teatro) lėlių 

paroda  

„Augu su knyga“ 

 

Rasa Jagminienė, 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Kastytis“ 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja,  

Aušra Paskačiuvienė, 

Respublikos 

ikimokyklinių įstaigų 

ugdytiniai, jų šeimos 

nariai, pedagogai 

2022-03-21– 

2021-04-01 

Panevėžio 

lopšelio-darželio 

,,Kastytis“ 

internetinė 

svetainė 

https://www.ldkast

Simona Masilionytė 

 

http://www.darzelisdraugyste.lt/
http://www.darzelisdraugyste.lt/
https://www.ldkastytis.lt/


direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

ytis.lt  

19. Respublikinė 5–10 klasių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių 

viktorina  

„Žinių mūšis. Lietuva ir 

lietuviai pasaulyje.“ 

Panevėžio „Šviesos“ 

ugdymo centro 

mokytojos 

metodininkės Jovita 

Matkevičienė, Sigita 

Indriekienė,  

Olga Venislovienė 

Panevėžio miesto, rajono 

mokyklų 5– 10 klasių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių 

komandos 

2022-03-24 

10.00 val. 

VMA Ginta Martinkienė 

20. Projektas  

„Saugok ir globok mažesnį 

draugą“ 

D. Jasiūnienė ir  

I. Simsonaitė, 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Nykštukas“ 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos  

Panevėžio lopšelio-

darželio „Nykštukas“ 

mokytojos, ugdytiniai 

2022-03-28– 

2022-04-01 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

„Nykštukas“ 

Simona Masilionytė 

 

 Paroda  

„Papuoškime Velykų 

eglutę“ 

Dana Aliukienė, 

Panevėžio lopšelio-

darželio ,,Gintarėlis” 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui,  

Lina Šeibokienė,  

ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja  

Panevėžio ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų mokytojai, 

ugdytiniai, jų tėvai 

2022-04-04– 

2022-04-25 

Panevėžio 

lopšelis-darželis 

,,Gintarėlis“ 

Simona Masilionytė 

 

 

 

 

 

https://www.ldkastytis.lt/

