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I SKYRIUS 

2021 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

 

2021 metais Rokiškio rajono Obelių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

skyriuje ( toliau IU ir PU skyrius) buvo 2 mišrios ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės (1,5–3 m. ir 

3–5 m.) ir 1 priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė (6 m.) . Ikimokyklinio ugdymo grupėse sausio 

1 d. buvo 30 vaikai gruodžio 31 d. 30, priešmokyklinio ugdymo grupėje sausio 1 d. – 14 gruodžio 

31 d. 12 vaikų. Ikimokyklinėse grupėse vaikai ugdomi pagal mūsų įstaigos mokytojų 2016 m. 

sukurtą, 2019 m. pakoreguotą ir patvirtintą ikimokyklinio ugdymo programą ,,Vaikystės takeliu“. 

Šios programos tikslas: atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, 

bendradarbiaujant su šeima, ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikus (2–5 m.), užtikrinant deramą 

vaiko socializacijos lygį, lygias ugdymo galimybes, gebėjimų plėtojimą. Šiam tikslui pasiekti 

keliami šie uždaviniai: 

1. Kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūrinius, taip pat  ir etninius, 

socialinius, pažintinius poreikius. 

2. Skatinti individualią vaiko fizinę, intelektinę, socialinę, emocinę raidą. 

3. Formuoti dorines, tautinės kultūros vertybes. 

4. Skatinti vaiko saviraišką ir kūrybiškumą.  

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa ir 

Priešmokyklinio ugdymo standartu.  Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdomoji veikla yra vientisas 

procesas, jis neskaidomas ir vyksta integruotai. 

Prioritetai ikimokyklinėse ir priešmokyklinėje grupėse 2021 metais buvo: 

1. Įgyvendinant STEAM ugdyti vaikų pažinimo, kalbinius, meninius, estetinius, kultūrinius 

– higieninius gebėjimus; 

2. Skatinti vaikus judėti, sportuoti, saugoti ir stiprinti sveikatą. 

3. Glaudžiai bendradarbiauti su vaikų tėvais. 
2021 m. rugsėjo 1 d. Obelių gimnazijos pirmą klasę pradėjo lankyti 14 priešmokyklinio 

ugdymo grupės vaikų. 

 

2021 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. TIKSLAS – Kokybiško ugdymo užtikrinimas. 

 UŽDAVINIAI: 

 1.1. Veiklos kokybės gerinimas, orientuotas į kiekvieno vaiko pažangą, įgyvendinant 

STEAM ugdymą. 

 

2. TIKSLAS – Bendruomenės santykių stiprinimas. 

 UŽDAVINIAI: 

2.1. Bendruomenės santykių stiprinimas, paremtas pagarba, saugumu ir pilietiškumu



 

2021 METŲ ĮSTAIGOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

1. Tikslas. Kokybiško ugdymo užtikrinimas. 

Uždavinys Priemonės Pasiekti rezultatai Atsiskaitymo forma 

Veiklos kokybės 

gerinimas, orientuotas į 

kiekvieno vaiko pažangą, 

įgyvendinant STEAM 

ugdymą. 

Dalyvavome visus metus vykusioje Respublikinėje vaikų kūrybinių 

darbų virtualioje parodoje „Gamta įkvepia. Ruduo. Žiema. Pavasaris. 

Vasara“. 

Visus metus buvo vykdomas edukacinis bandymų ir eksperimentų 

projektas „Mažieji tyrinėtojai“ – STEAM veiklos. 

Projektas „Sveikata visus metus 2021“. 

Virtuali nuotraukų parodėlė ,,Mano lesyklėlė“. 

Virtualus nuotraukų albumas „Žiemos pramogos“. 

Pramogėlė „Duona duonutė – pyrago močiutė“, skirta Duonos dienai 

paminėti. 

Sveikatos valandėlės ,,Mankštinuosi – augu didelis ir sveikas“. 

„Žaidimai ir atradimai gamtoje“ – STEAM veiklos, pramogos, 

tyrinėjimas kieme, ir pasivaikščiojimų metu.  

Respublikinis priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, turinčių spec. ugd. 

poreikių, kalbos ugdymo projektas „Įdomiausia žiemos pasaka“. 

Tarptautinis ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo 

įstaigų mokytojų, ugdytinių, švietimo pagalbos specialistų - 

logopedų, spec. pedagogų projektas „Drum drum drumbacelė“ 

(sukurtos skaičiuotės, nupieštos iliustracijos garsų S ir Ž tarimo 

įtvirtinimui). 

Sveikatos valandėlės ,,Maisto piramidė. Sveika – skanu“. 

Sveikatingumo diena „Paskraidykim kaip paukšteliai“ (judrieji, 

sportiniai estafečių žaidimai – 40-ties Paukščių dienai paminėti). 

„Sveikuolių palangė“ (stebėjimų ir eksperimentų veiklos su augalais, 

sėklomis, daigais). 

Žalioji palangė ,,Prieskonių traukinukas“. 

Žemės dienai paminėti  – „Mažos rankelės – dideli darbai“ – augalų 

sėjimas, sodinimas, stebėjimas. 

„Pirmoji knygelė“– kūrybinių darbelių, skirtų Knygnešio dienai 

Skyriaus bendruomenės 

aktyvus dalyvavimas 

įvairiuose renginiuose, 

programose, 

konkursuose. Edukacinių 

– etnokultūrinių projektų 

parengimas ir 

pravedimas.  

Vaikų pagrindinių 

kompetencijų: socialinės, 

sveikatos saugojimo, 

komunikavimo,  

pažintinės, meninės 

ugdymas.  

Informaciniai stendai, 

elektroninė įstaigos 

svetainė, metodinės 

grupės protokolai, 

grupės knygų įrašai, 

vaikų darbų, parodų 

įrašai, nuotraukos, 

apdovanojimai. 
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paminėti, parodėlė. 

Vaikų darbelių parodėlė ,,Riedėk marguti“. 

STEAM veikla pasaulinei Pingvinų dienai paminėti (konstruojame 

pingviną iš antrinių žaliavų, renkame informaciją apie šį žinduolį). 

Šešėlių teatras ,,Vištytės pyragas“. 

Vaikų kūrybinių darbelių parodėlė „Gandrai gandrai ga ga ga“. 

Virtualus velykinių kompozicijų ir margučių albumas „Spalvingų 

švenčių! “ 

„Sveikuoliaujame kartu“ – sveikatos ir grūdinimosi mėnuo: 

Estafečių turnyras– minint sveikatos dieną. 

Sveikatos valandėlė „Dantukų miestelis“. 

STEAM veiklos: 

Išdaigų ir juoko diena – bandymai su augalais ir spalvomis. 

„Mano žalia palangė “ – sėjame, sodiname, eksperimentuojame, 

auginame ir ragaujame. 

Mamų portretų paroda (tapymas guašu). 

Video – sveikinimas  „Tau, Mamyte“ 

„Šypsokis, mamyte, ir būki linksma! – šventinis kūrybinių darbų 

pristatymas . 

Sveikatos valandėlės „Atsargus elgesys prie vandens “. 

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir pradinių klasių 

mokinių virtuali kūrybinių darbų paroda „Papuošalas mamytei“. 

„Dūzgia bitės avily“ – edukacinė veikla, skirta Bičių dienai paminėti. 

Sveikatos valandėlės ,,Rankyčių ir vandenėlio draugystė“. 

„Pažink medžius“– STEAM veikla. 

„Ką kalba raidės“ – skirta knygos pažinimui, įvairovei, jos kūrimui. 

Skaitome l.l. kūrybą, populiarius lietuvių autorių kūrinius vaikams; 

pagal pasirinktą pasaką piešiame „filmą“. 

Vaikų kūrybinių darbelių parodėlė „Rudeninės lietaus lašelio 

istorijos“. 

 Vaikų kūrybinių darbų parodos iš gamtinės medžiagos „Mano 

mandala“, „Rudens spalvos“.  

 „Draugo diena kitaip“ – draugiškos estafetės ir judrieji žaidimai. 

Advento rytmečiai „Uždekim Advento žvakelę“ (su persirengėliais, 
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su šventinėmis užduotėlėmis ir su staigmenomis vaikams). 

Sveikatos valandėlė ,,Vaikučių draugystė su vaistažolių arbata“ 

Vaikų kūrybinių darbų parodos: „Linksmasis besmegenis“; 

lankstinukas –„Žaliaskarė “. 

2. Tikslas. Bendruomenės santykių stiprinimas 

Uždavinys Priemonės Pasiekti rezultatai Atsiskaitymo forma 

Bendruomenės santykių 

stiprinimas, paremtas 

pagarba, saugumu ir 

pilietiškumu. 

„Trys karaliai“ – vaikų atsisveikinimas su eglute. 

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. 

Gerumo akcija ,,Pasirūpinkime paukšteliais“ 

„Plečiu akiratį žiemą“– nuotolinis muziejų lankymas. 

Vaikų kūrybinių darbelių paroda „Kuriame šiandien“ (darbeliai 

bibliotekos languose – skirta paminėti Vasario 16 d.). 

Virtuali įstaigos šeimų kūrybinių darbų nuotraukų paroda „Myliu 

Lietuvą – gimtinę“. 

Žaidimas „Kelionė po Lietuvą“. Žemėlapyje „keliaujame“ iki 

Lietuvos sostinės, rinkdami informaciją apie sutiktus didžiuosius 

miestus. 

Vaikų kūrybinių darbelių parodėlė ,,Aš gyvenu Lietuvoj“ 

(panaudojant antrines žaliavas). 

Užgavėnių šurmulys –varome žiemą, ragaujame blynų. 

Eiliuotas video sveikinimas tėveliams ir draugams „Su Kovo 11-ąja!“ 

Veiklos, skirtos miestelio šventei „Obelinei“: 

„Mandalų iš gamtinės medžiagos kūrimas“ 

„Su Švente, Obeliai“ – vaikų kūrybinių darbelių parodėlė, išvykos po 

Obelius. 

Nuotraukų (piešinių) stendas „Mano šeima“ 

Edukacinis rytmetis Obelių bibliotekoje „Spalvingas animacijos 

pasaulis“ 

Pilietinė iniciatyva ,,Tolerancijos miestas“ 

„Mes kūrėjai“ – grupės šeimų pasakos kūrimas 

„Spindinti eglutė“ – atvirukas šeimai  

Išvyka į Obelių paštą „Laiškas Kalėdų seneliui į Laplandiją“ 

Kūrybinis darbas „Grupės šeimų medis“ 

Virtualus nuotraukų albumas „Kai visa mano šeima namuose“ 

Skyriaus bendruomenė 

dalyvavo įstaigos, Obelių 

seniūnijos, Rokiškio 

rajono ir respublikiniuose 

edukaciniuose 

nuotoliniuose 

renginiuose, programose, 

konkursuose, 

projektuose. 

Informaciniai stendai, 

elektroninė įstaigos 

svetainė, metodinių 

grupių protokolai, 

grupės knygų įrašai, 

nuotraukos. 
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 Nuotraukų (piešinių) stendas „Mano šeima“ 

„Mūsų miklūs pirštukai kuria mažus stebuklus“  

 

 

II SKYRIUS 

MOKYTOJAI 

 

2021 m. Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdymo skyriuje dirbo 1 vadovas, 4 ikimokyklinio ugdymo mokytojos, 1 priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja , 1 logopedė / specialioji pedagogė, 1– meninio ugdymo mokytoja. 7 pedagogai (tarp jų ir vadovas) turi aukštąjį išsilavinimą, 1 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja turi aukštesnįjį išsilavinimą. Vadovas turi III vadybinę kvalifikacinę kategoriją. Mokytojų kvalifikacija: 4 – vyr. 

mokytojos, 1- logopedė metodininkė, 1 – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, 1 – vyr. meninio ugdymo mokytojos kvalifikacinė 

kategorija.  

 Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės mokytojai kvalifikaciją kėlė 551 val. per metus arba 92,8 dienas (1 d.= 6val.) 

Vadovas savo kvalifikaciją kėlė 116 val. arba 19,3 dienų (1 d.= 6 val.).  

 

III SKYRIUS 

MOKYTOJŲ METODINĖ VEIKLA 

 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo Skyriuje 2021 metais vyko šie metodiniai renginiui: Praktiniai mokymai „STEAM panaudojimo 

galimybės ikimokykliniame ugdyme“; Nuotolinis seminaras „STEAM veiklų integravimas į ugdymo procesą“; Respublikinė metodinė valanda 

„Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių kalbinių gebėjimų ugdymas taikant inovatyvius ugdymo(si) metodus“; Dalijimasis patirtimi „Ugdymo 

galimybės PU grupėje“( sukurta priemonė – dėlionė „Gimtinės simbolis“); Nuotolinė praktinė konferencija „Darželis šiandien: sklandus darbas 

grupėse“; Kvalifikacijos kėlimas – ilgalaikė, nuotolinė priešmokyklinio ugdymo mokymų programa; Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų, švietimo pagalbos specialistų skaitmeninių mokymo priemonių „Mažais žingsneliais į kalbos pasaulį“ kūrimo projektas, skirtas 

Europos logopedo dienai paminėti; Vaikų gebėjimų, išmokimų analizė, individualių ugdymosi pasiekimų vertinimas; metodinis renginys „Kūrybiški 

pedagogų ieškojimai ir atradimai”; Mokymai vykdant NŠA projektą – „Vaiko / mokinio amžiaus / raidos sąsajos su pasiekimais; Vaiko /mokinio 

amžiaus / raidos ir pasiekimų dermė“; Ilgalaikė 80 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Skaitmeninio raštingumo tobulinimas“.  

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

2021 m. buvo tęsiamas dalyvavimas gamintojų ir vartotojų asociacijos ekologiniame gamtos apsaugos projekte „Mes rūšiuojam“. Vykdyta 

ESF ir nacionalinės paramos programa ,,Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa“, bei ES projektas – pieno produktų vartojimo vaikų ir 

švietimo įstaigoje paramos programa ,,Pienas vaikams“; tęsėme dalyvavimą respublikiniame vaikų sveikatos ir fizinį aktyvumą skatinančiame 
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projekte „Sveikata visus metus 2021“. Tęsėme dalyvavimą socialinio ir emocinio ugdymo respublikiniame projekte „Zipio draugai“. Dalyvavome 

respublikiniame priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, turinčių spec. ugdymosi. poreikius, kalbos ugdymo projekte „Įdomiausia žiemos pasaka“ ir 

tarptautiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų mokytojų, ugdytinių, švietimo pagalbos specialistų – logopedų, spec. 

pedagogų projekte „Drum drum drumbacelė“ (sukurtos skaičiuotės, nupieštos iliustracijos garsų S ir Ž tarimo įtvirtinimui); fizinį aktyvumą 

skatinančiame ir sveikatą stiprinančiame projekte „Sveikata visus metus 2021“. 

 

V SKYRIUS 

2022 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. TIKSLAS – Ugdymo kokybės gerinimas 

UŽDAVINIAI: 

1.1. Įvairinti ugdymo turinį pasitelkiant STEAM ugdymą. 

1.2. Ugdymą orientuoti į kiekvieno vaiko pažangą. 

 

2. TIKSLAS  – Vaikų visuminės sveikatos sampratos ugdymas, saugant ir puoselėjant vaikų fizinę ir psichinę sveikatą. 

UŽDAVINIAI:  

2.1. Įgyvendinti ilgalaikius grupių sveikos gyvensenos ugdymo projektus. 

2.2. Fizinio aktyvumo skatinimas. 

2.3. Ugdyti sveikos gyvensenos įpročius. 

VI SKYRIUS 

2022 METŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

1. Tikslas. Ugdymo kokybės gerinimas. 

Uždavinys Priemonės Laikas Atsakingi Laukiamas rezultatas Ištekliai 

1. 1.1. Įvairinti ugdymo 

turinį pasitelkiant 

STEAM ugdymą. 

 

STEAM veiklos:  

Aš – Žemės vaikas: tyrinėju, 

atrandu. 

 

Mažos didelės gamtos paslaptys. 

 

Aš jaunasis tyrinėtojas. 

Visus 2022 metus Mokytojos:  

K. Jasinevičienė,  

I. Kondratienė 

Mokytojos:  

V. Piskarskienė, 

R. Mekuškienė 

Mokytoja  

J. Kulienė 

 

Vaikams ugdomas 

kompleksiškas tikrovės 

reiškinių pažinimas 

gamtos mokslų, 

matematikos, 

technologijų ir 

inžinerijos kontekste. 

Vaikai įgyja naujų žinių, 

dalindamiesi atliktais 

tyrinėjimais, atradimais, 

Mokymo, 

specialiųjų 

programų, 

rėmėjų 

lėšos. 
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patyrimais, įspūdžiais.  

1.2. Ugdymą orientuoti 

į kiekvieno vaiko 

pažangą. 

Esu nepaprastas ir įdomus;  

Aš ir mano Lietuva; 

Saugokime gamtą, nes tai mūsų 

namai; 

Kiškio Piškio velykinės 

dirbtuvėlės;  

Mano augintinis; 

Spalvų karalystė; 

Kaliausės pasakojimai; 

Pasakų šalyje; 

Šarmota tėviškėlė; 

Kalėdos – saulėgrįža. 

Saugau snaigę delne ; 

Kelionė po Lietuvą; 

Mūsų miklūs pirštukai kuria 

mažus stebuklus; 

Augalai aplink mus;  

Per mokslo kalnus; 

Ką kalba raidės; 

Palydžiu paukščio skrydį; 

Viskas apie žiemą; 

Mes atversim pasakos duris. 

 

Visiems reikalingi namai; Žemė 

– mūsų namai; 

Pavasario pranašai; 

Žmonių darbai mums padeda 

gyventi; 

Su Gimtadieniu, Obeliai; 

Rudenėlis mano kieme; 

Ką rudens gėrybės slepia; Mūsų 

viešnia baltoji žiema. 

 

Sausio mėnuo 
Vasario mėnuo 

Kovo mėnuo 

 

Balandžio mėnuo 

Gegužės mėnuo 

Rugsėjo mėnuo 

Lapkričio – gruodžio 

mėnuo 

Sausio mėnuo 
Vasario mėnuo 

Kovo mėnuo 

Balandžio-gegužės 

mėnuo 

Rugsėjo – spalio 

mėnuo 

Lapkričio – gruodžio 

mėnuo 

Mokytojos:  

V. Piskarskienė, 

R. Mekuškienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytoja  

J. Kulienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojos:  

K. Jasinevičienė,  

I. Kondratienė 

 

Padidėjęs vaikų 

savarankiškumas, 

kūrybiškumas, savivertė, 

geresni pasaulio 

pažinimo, matematinio 

suvokimo, 

komunikavimo 

gebėjimai. 

Mokymo, 

specialiųjų 

programų 

lėšos. 
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2. tikslas.  Vaikų visuminės sveikatos sampratos ugdymas, saugant ir puoselėjant vaikų fizinę ir psichinę sveikatą. 

Uždavinys Priemonės Laikas Atsakingi Laukiamas rezultatas Ištekliai 

2.1.Įgyvendinti 

ilgalaikius grupių sveikos 

gyvensenos ugdymo 

projektus. 

 

Sveikatos stiprinimo programa 

„Sveikatos taku“. 

2022 metai Sveikatos 

stiprinimo veiklą 

organizuojančios 

darbo grupės 

vadovas. 

Sukurta saugi, sveika, 

fizinį aktyvumą 

skatinanti aplinka.  

Išugdyti(s) sveikos 

gyvensenos ir asmens 

higienos įgūdžiai. 

Suorganizuotas sporto 

renginys visai skyriaus 

bendruomenei.  

Dalinamasi sveikatos 

stiprinimo veiklos gerąja 

patirtimi. 

Mokymo, 

specialiųjų 

programų, 

rėmėjų, 

projekto 

lėšos. 

2.2.Fizinio aktyvumo 

skatinimas. 

 

Respublikinis projektas 

„Lietuvos mažųjų žaidynės“ 

 

2022 metai  Padidėjęs vaikų fizinis 

aktyvumas, patenkintas 

vaikų judėjimo poreikis, 

lavėjantis ugdytinių 

vikrumas, judesių 

koordinacija. 

Kiekviena grupė kasryt 

organizuoja rytines 

mankštos, vieną kartą 

per savaitę – estafetės ar 

kitos judrios varžybos. 

Mokymo, 

specialiųjų 

programų, 

rėmėjų, 

projekto 

lėšos. 

2.3.Ugdyti sveikos 

gyvensenos įpročius. 

 

Sveikatingumo projektas „Noriu 

augti sveikas ir stiprus“. 

 

 

Žalioji palangė ,,Nykštuko 

daržas“; 

,Kelionė į vitaminų šalį 

 

Mano žalia palangė; 

2022 metai Mokytojos:  

K.Jasinevičienė,  

I. Kondratienė 

 

Mokytojos:  

V.Piskarskienė, 

R. Mekuškienė 

 

Mokytoja  

Bendruomenė  sutelkta 

sveikatos  stiprinimo ir 

ugdymo veikloms.  

Užtikrintas ugdytinių 

sveikos gyvensenos 

ugdymas. 

Suformuoti higienos 

įgūdžiai, sveikos 

mitybos įpročiai. 

Mokymo, 

specialiųjų 

programų, 

rėmėjų 

lėšos. 
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Sveikuoliaujame kartu; 

Mano pusryčių lėkštė. 

J. Kulienė 

 

 

 

Kiekvieno 2022 metų konkrečios veiklos, atsakingi asmenys  numatyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ilgalaikiuose 

ugdomosios veiklos planuose, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės, visuomenės sveikatos priežiūros specialistės ir 

administracijos metiniuose darbo planuose. Jie pridedami prie 2022 metų veiklos plano. 

 

_______________________________ 

 

 

 


