
 

 

METODINIAI RENGINIAI 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Laikas Vieta Metodininkai 

1. Respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų virtuali kūrybinių 

darbų paroda 

 „Valentino dienos 

atvirutė“ 

Deimantė Žukauskaitė, 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Aušra“ 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų mokytojai, vaikai 

Nuo  

2022-02-01 

VMA  Simona 

Masilionytė 

2. 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 

2022-02-01 – 

2022-03-10 

Panevėžio 

„Žemynos“ 

progimnazija 

Ginta 

Martinkienė 

 

3. Respublikinis  mokymo 

priemonių kūrimo 

projektas „C – Č ištark 

mus aiškiai“, skirtas 

Europos logopedo dienai 

paminėti 

 

Projekto koordinatorės: 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Žilvitis“ 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Rasa 

Baltrūnienė, Panevėžio 

lopšelio-darželio 

„Dobilas“ direktorė 

Vilma Barauskienė. 

Idėjos autorės ir 

organizatorės:  

Panevėžio lopšelio-

darželio „Žilvitis“ 

logopedės Inga 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų logopedai ir / ar 

specialieji pedagogai, 

vaikai, turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

2022-02-01 – 

2022-03-04 

VMA  Ginta 

Martinkienė 

 



Komžienė, Asta 

Koncienė, Panevėžio 

lopšelio-darželio 

„Dobilas“ logopedė 

Karolina Kačinskienė 
4. Tarptautinis 4–8 kl. 

mokinių sakmių 

konkursas  

„Profesijų kilmė“ 

Karjeros specialistė  
Asta Sakalienė 

Lietuvos bendrojo 

ugdymo ir užsienio šalių 

lituanistinių mokyklų 4–8 

klasių mokiniai 

 

2022-02-01 – 

2022-04-15 

VMA Ginta 

Martinkienė 

 

5. Respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, tėvų, pedagogų 

kūrybinių darbų paroda - 

akcija 

 „Lesyklėlė paukšteliui“ 

 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Žibutė“ 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos metodininkės 

Inga Abduveleva, 

Edita Lasienė 

Lietuvos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, tėvai, 

pedagogai 

2022-02-10 – 

2022-02-28 

Panevėžio 

lopšelis-

darželis 

„Žibutė“ 

Simona 

Masilionytė 

6. Virtuali viktorina 

vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių   

„Mano šalis - Lietuva“, 

skirta Vasario 16-ajai 

paminėti 

Panevėžio lopšelių-

darželių „Vaivorykštė“, 

„Dobilas“ logopedės 

Panevėžio lopšelių-

darželių „Vaivorykštė“, 

„Dobilas“ vaikai ir 

mokytojai 

2022-02-15 

10.00 val. 

VMA Ginta 

Martinkienė 

 

7. Kūrybinis projektas 

„Emociukų nuotykiai“, 

skirtas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikams  

Socialinio ir emocinio 

ugdymo dienai paminėti 

Panevėžio vaikų lopšelio-

darželio „Puriena“ 

direktorė Zita Kuncienė, 

logopedės  

Daina Kanapinskienė, 

Simona Černiauskienė, 

Ingrida Petrulaitienė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikai 

2022-02-15 – 

2022-03-15 

VMA Ginta 

Martinkienė 

8. Panevėžio lopšelio-

darželio „Vyturėlis“ 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Vyturėlis“ 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Vyturėlis“ 

2022-02-16 Panevėžio 

lopšelis-

Simona 

Masilionytė 



Vasario 16-osios akcija 

„Mūsų širdys Tau, 

Lietuva“ 

pavaduotoja ugdymui 

Agnė Mačiulienė 

mokytojai ir vaikai darželis 

„Vyturėlis“ 

9.  Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų direktorių 

pavaduotojų susirinkimas 

Lina Zubkienė, 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų direktorių 

pavaduotojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų direktorių 

pavaduotojai ugdymui 

2022-02-17 

13.00 val. 

VMA Simona 

Masilionytė 

10. Panevėžio lopšelio-

darželio „Vyturėlis“ 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių projektas 

 „Maži vaikeliai - 

skambūs žodeliai“ 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Vyturėlis“ 

logopedės Kristina 

Belazarė-Letkauskė, 

Agnė Visockienė, 

specialioji pedagogė 

Vilma Railaitė 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Vyturėlis“ 

logopedai, specialusis 

pedagogas, mokytojai, 

ugdytiniai, tėvai 

2022-02-21 – 

2022-03-01 

Panevėžio 

lopšelis-

darželis 

„Vyturėlis“ 

Ginta 

Martinkienė 

 

11. Projektas  

„Užgavėnių blynų 

receptai“ 

Panevėžio „Šviesos“ 

ugdymo centro 

mokytojos 

 Jurgita Makarovienė, 

Jovita Matkevičienė 

Bendrojo ir specialiojo 

ugdymo įstaigų skirtingų 

gebėjimų mokiniai 

 

Paroda vyks 

2022-02-28 -   

2022-03-09 

Panevėžio 

,,Šviesos“ 

ugdymo 

centras 

Ginta 

Martinkienė 

12. Panevėžio lopšelio - 

darželio „Voveraitė“ 

Užgavėnių Morių paroda 

„Pati gražiausia Morė“ 

Panevėžio lopšelis - 

darželis „Voveraitė“ 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikai 

Nuo  

2022-02-28 

Panevėžio 

lopšelis - 

darželis 

„Voveraitė“ 

Simona 

Masilionytė 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


