
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 

„I-mos Montessori“ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

2018-2019 M.M. 

 

Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai,  tėvų komitetas  

 

Grupė skirta mišraus 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikams. Grupę lanko 19 

ugdytinių, iš jų 8 mergaitės ir 

11 berniukų.  

5 vaikams nustatyti vidutiniai ir 

1 vaikui sunkūs ugdymo/-si 

poreikiai. 

Ugdytiniai ugdomi pagal 

lopšelio – darželio “Klevelis” 

ikimokyklinio ugdymo 

programą, taikant M. 

Montessori  metodikos 

elementus.  Vaikas turintis 

sunkius ugdymo/si poreikius 

ugdomas pagal pritaikytą 

lopšelio – darželio “Klevelis” 

ikimokyklinio ugdymo 

programą.   

 

 

 

 

 

 

 

1. Atnaujinti M. Motessori 

metodiką atitinkančias 

ugdymo/-si erdves, užtikrinčias 

vaiko pasirinkimo laisvę ir 

ugdymo(si) kokybę. 

2. Sudaryti sąlygas vaikų ir 

tėvų dalyvavimui organizuojant 

ugdymo procesą grupėje: 

projektuose, išvykose, 

netradicinėse  aplinkoje. 

3. Stiprinti bendradarbiavimą, 

su tėvais tenkinant vaiko 

individualius: saugumo, 

emocinius, fizinius, socialinius 

bei psichologinės ir socialinės 

pagalbos poreikius. 

4. Užtikrinti sėkmingą 

adaptaciją grupėje.  

 

 

Grupėje dirba auklėtojos : 

Inga Stiopina ir Ieva Endziulytė 

 

auklėtojos padėjėja: 

Gertrūda Stankienė 

 

Grupės tėvų aktyvas: 

Lina Malinauskienė 

Kristina Radzevvičienė 

Agnė Andriukaitienė 

 

 

 

Eil. 

Nr.   

Planavimo sritis Veikla,  numatoma data Atsakingi 

asmenys 

1. Veikla ( projektai, renginiai) 

mieste, respublikoje, 

tarptautiniai renginiai 

Respublikinis projektas - „Kauno vaikai 

šypsosi“. 2018.10/2019.06 

 

Respublikinė akcija „Prieš patyčias“. 2019-

03 

 

 

Grupių 

auklėtojos 

 

I.Žalnerauskienė, 

A.Pščelovskaitė, 

grupių 

auklėtojos 

2.  Projektinė veikla įstaigoje Įstaigos projektas - „Pasipuoškime grupes – 

pasitinkant Kalėdas“. 2018.12-01/2019-12-

29 

 

Įstaigos projektas - „Lietuvos spalvos“. 

2019-02 mėn. 

 

 

Įstaigos projektas - „Velykos“. 2019-04 

 

Grupių 

auklėtojos 

 

R.Čižauskaitė,  

grupių 

auklėtojos 

 

R.Čižauskaitė,  

I.Stiopina 

 



 

Įstaigos projektas - „Aš ir mano šeima“. 

2019-05-01/ 05-31 

 

 

Įstaigos projektas - „Vasaros pramogos“. 

2019-06-01/06-30; 2020-08-01/08-31 

 

 

 

 

R.Čižauskaitė,  

grupių 

auklėtojos 

 

A.Vizbarienė, 

grupių 

auklėtojos 

3. Tradiciniai įstaigos 

renginiai 

Tradicinis įstaigos projektas - 

„Sveikuoliukų ruduo“. 2018-10 mėn. 

 

 

 

Organizuojami tradiciniai renginiai grupėje:  

 

šventinis rytmetys „Rudenėlio šventė“. 

2018- 10 mėn. 

 

 

Advento vakaronė. 2018- 12 mėn. 

 

 

 

 

Kalėdų šventė. 2018 - 12 mėn. 

 

 

Šventinis rytmetys ,,Sveikatinimo 

arbatėlė‘‘2019-  01 mėn. 

 

  

Vasario 16-osios minėjimas. 2018- 02 mėn 

 

 

Vėlykinis rytmetys. 2019-04-01 

 

 

 

Mamyčių dienos šventė. 2019- 05 mėn. 

 

 

 

Išleistuvių šventė. 2019- 05 mėn. 

 

 

Užgavėnių šventė. 2019-06 mėn. 

 

A. Vizbarienė, 

I.Žalnerauskienė, 

A.Pščelovskaitė, 

grupių 

auklėtojos 

 

 

I.Stiopina,  

R.Čižauskaitė 

 

 

I.Endziulytė 

R.Čižauskaitė 

 

 

I.Endziulytė 

R.Čižauskaitė. 

 

 

I.Endziulytė 

 

 

I.Stiopina  

R.Čižauskaitė 

 

 

I.Stiopina, 

R.Čižauskaitė 

 

 

I.Endziulytė 

R.Čižauskaitė 

 

 

I.Endziulytė,  

R.Čižauskaitė 

 

I.Endziulytė,  

R.Čižauskaitė 

 

    



4. Kiti renginiai įstaigoje, 

grupėje 

Rugsėjo 1-osios šventė. 2018-09-01 

 

 

 

Akcija Lietuvos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoms - „Judu ir laisvai kvėpuoju“. 2018-

10 mėn. 

 

Eglutės įžiebimo šventė. 2018-12 

 

 

 

 

Pramoga - „Trys karaliai“. 2019-01-06 

 

 

 

Pramoga - „Užgavėnės“. 2019-02-13 

 

A.Vizbarienė, 

Grupių 

auklėtojos 

 

A.Vizbarienė, 

I.Žalnierauskienė 

 

 

A.Vizbarienė, 

A.Svickienė, 

grupių 

auklėtojos 

 

A. Savickienė, 

grupių 

auklėtojos 

 

A.Savickienė, 

I.Endziulytė 

5.  Edukacinės išvykos Organizuoti: 

 

Edukacinę išvyką  į Nemuno salą, 

„Pavasarinių pumpurų stebėjimas“. 2019-

04mėn.  

 

 

 

 

 

 

Edukacinę išvyką  į Nemuno salą, „Judrieji 

žaidimai“. 2019-06 mėn.  

 

 

 

 

I.Endziulytė, 

auklėtojos 

padėjėja G.  

Stankienė. 

Mama Vaida 

Povilaitytė. 

 

 

 

I.Endziulytė, 

auklėtojos 

padėjėja G.  

Stankienė. 

Mama Vaida 

Povilaitytė. 

6. Ugdomųjų aplinkų kūrimas 

ir/ar atnaujinimas  

Užtikrinti sistemingą ugdomųjų priemonių 

atnaujinimą ,jas taisant ir  papildant. 2018-

2019 m.m. 

 

Įsigyti priemonių skirtų kalbos, 

matematikos ir sensorikos ugdymui(si),bei 

lauko žaidimams skirtą stacionarią  

priemonę už mokinio krepšelio lėšas. 2018-

2019 m.m. 

 

Bendradarbiaujant su direktorės 

pavaduotoja ūkiui atnaujinti vaikų  

prausyklą, tartis dėl muilinių ir poierinių 

rankšluosčių  aukščių. Atnaujinti 

prausyklos rankšluostėlių bei rūbinėlės 

paveiksliukus. Iki 2018 m. 

Grupės 

auklėtojos 

 

 

Grupės 

auklėtojos 

 

 

 

 

Grupės 

auklėtojos 



 

7. Bendradarbiavimas su  

įstaigos pedagogais 

Dalyvauti  įstaigos bendruose projektuose. 

2018-2019 m.m. 

 

Bendradarbiauti su logopede, menų 

pedagoge, psichologe, socialine pedagoge, 

muzikos pedagoge, kūno kultūros 

pedagoge. 2018-2019 m.m. 

 

Grupės 

auklėtojos 

 

Grupės 

auklėtojos 

8. Bendradarbiavimas su 

tėvais 

Sistemingai bendradarbiauti ugdymo/-si 

klausimais: aptarti vaikų pasiekimus (2 k. 

per mokslo metus);  kasdieninę veiklą;  

teikti rekomendacijas tėveliams. 2018-2019 

m.m. 

 

Tėvų susirinkimas. Ikimokyklinio ugdymo 

programos pristatymas. 2018-2019 m.m. 

 

 

Įtraukti tėvus į įstaigoje vykstančius 

projektus ir renginius. 2018-2019 m.m. 

 

Grupės 

auklėtojos 

 

 

 

 

Grupės 

auklėtojos 

 

 

Grupės 

auklėtojos 

9. Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas: su 

socialiniais partneriais, kitų 

įstaigų pedagogais ir kt. 

Dalyvauti respublikinės ikimokyklinių 

įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ 

veikloje. 2018-2019 m.m. 

  

Bendradarbiauti su M. Montesori metodiniu 

centru . 2018-2019 m.m. 

 

 

 

Grupės 

auklėtojos 

 

 

Grupės 

auklėtojos,  

A. 

Jakimavičienė. 

 

10. Kvalifikacijos tobulinimas Dalyvauti seminaruose, paskaitose, 

kuriuose galėtumėm  plėtoti socialinę, 

meninę, pažinimo kompetencijas, gilinti 

montesorines žinias. 2018-2019 m.m. 

 

Grupės 

auklėtojos 

 

11. Gerosios  patirties sklaida 

(įstaigoje,  mieste, 

respublikoje, kt.) 

Dalintis patirtimi apie M. Montesori 

metodą, darbą su montesorinėmis 

priemonėmis su M. Montessori metodiniu 

centru ir   

miesto bei respublikos pedagogais. 2018-

2019 m.m. 

 

Dalintis praktine patirtimi apie 

M.Montessori ugdymo metodą su Kauno 

kolegijos JVMF ikimokyklinio ugdymo 

katedros studentais. 2018-2019 m.m. 

 

Grupės 

auklėtojos 

 

 

 

 

 

Grupės 

auklėtojos 

 

12. Tiriamoji veikla Atlikti ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tyrimą. 

2018-2019 m.m. 

 

Grupės 

auklėtojos, 

tyrimų grupė, 

įstaigos veiklos 



įsivertinimo 

darbo grupės 

13. Vaiko pasiekimų vertinimas 2 kartus per metus. 2018-09; 2019- 05. 

  

Grupės 

auklėtojos 

 

14. Dalyvavimas darbo grupėse 

( tobulinant programas, 

rengiant strategiją, atliekant 

įstaigos veiklos įsivertinimą 

ir kt.)  

Dalyvauti įstaigos veiklos 2017 -2018 m.m. 

plačiajame ir giluminiame įsivertinime. 

2018-2019 m.m. 

Grupės 

auklėtojos, 

tyrimų grupė, 

įstaigos veiklos 

įsivertinimo 

darbo grupės 

 

15.  Ugdymo naujovių taikymas Ugdomojoje veikloje taikyti  plančetinius 

kompiuterius . Demonstruoti vaikams 

įvairią ugdomąją medžiagą, pažintinius 

filmus skirtus  vaikams. 2018-2019 m.m. 

 

Pritaikyti ir įgyvendinti atnaujintą 

ugdomosios veiklos planavimo metodą, 

orientuotą į vaikų gebėjimus ir pasiekimus 

– „Plaukimo takelis“. 

 

Dalyvauti mokymuose pedagogams  

„Elektroinė sistema „Mūsų darželis“ ir 

darbas su ja“. 2018-2019 m.m. 

 

 

Grupės 

auklėtojos. 

 

 

 

R.R. Rumšienė, 

V. Valalytė, 

 

 

 

A. 

Jakimavičienė, 

grupės 

auklėtojos 

 

 

Parengė  : Ieva Endziulytė, Inga Stiopina. 

 


