
Vilniaus „Ateities“ mokyklos pradinių klasių metodikos grupės veiklos planas 

Mėnuo 

 

Metodinės grupės posėdžių 

tematika. Metodinė tiriamoji veikla.  
(atsakingas asmuo) 

Dalykiniai renginiai, projektai.  

Gerosios patirties sklaida. 
(atsakingas asmuo) 

Laukiami rezultatai gerinant 

mokinių ugdymo(si) kokybę. 

Pastabos.  

Sėkmės rodikliai. 

Rugsėjis  1. Pedagoginės veiklos planavimas 

2016 - 2017 m.m. 

(ats. L.Tynčenko) 

2. Teminių - mokomųjų planų 

suderinimas ir patvirtinimas pagal  

Bendrųjų programų reikalavimus. 

(ats. L.Tynčenko, T. Mackelo, 

pradinių klasių mokytojos). 

 

 

Rugsėjo pirmosios renginiai: Dalyvavimas 

Mokslo metų atidarymo šventėje. 

 

4 kl. ekskursija į Lietuvos liaudies buities 

muziejų Rumšiškėse. 

4 kl. testinis projektas „Liaudies menas – 

tautos dvasios išraiška“ (ats. . L. Trisčenko, S. 

Chizovec, T. Mackelo, I. Grigorieva) 

 

 

 

 

1 – 4 klasių tėvų susirinkimai. Tema:  

Pradinių klasių mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo būdai ir formos. (ats. 

klasių vadovės). 

 

 

 

 

Dalyvavimas Nacionaliniame vaikų kūrybos 

dailės konkurse „Piešiam“. Tema „Tautinis 

kostiumas“. (ats. M. Stankevič). 

 

 

Dalyvavimas miesto piešinių konkurse 

„Ateities viešasis transportas“ – (ats. A. 

Veršilo ir 3a kl. mokiniai). 

 

 

 

 

 

Mokiniai dalyvaus 

edukacinėse pamokose, 

praplės savo žinias apie 

senovės lietuvių buitį, 

senovinius amatus. Rinks 

medžiagą projektui „Liaudies 

menas – tautos dvasios 

išraiška“. 

 

Tėvams bus suteikta 

informacija apie mokymo, 

vertinimo reikalavimus, jie 

gaus konsultacijas mokinių 

mokymosi klausimais. Skatins 

tėvų, mokytojų ir psichologo 

bendradarbiavimą. 

 

Įgys elementarių žinių apie 

Lietuvos tautinį kostiumą. 

Mokiniai turės galimybę  

atskleisti savo gabumus, ugdys 

pilietiškumą. 

Lavins mokinių saviraišką, 

kūrybiškumą. 

 

 

 

 



Konstitucijos egzaminas 2016.  

- 1 – 4 klasių mokinių kūrybinė užduotis 

„Mano sveikinimas Konstitucijos 

egzaminui“.- (ats. L. Tynčenko, T.Mackelo, 

V. Kovger). 

Skatins mokinių domėjimąsi 

savo šalimi ir jos 

valstybingumu. Ugdys 

mokinių pilietiškumą. 

 

 Spalis  1. Teminių - mokomųjų planų 

koregavimas. Dienynų pildymo 

tvarka. (ats. L. Tynčenko). 

2. Pradinio ugdymo pedagogų 

praktinis seminaras „Mokinių 

pasiekimų įsivertinimo būdai ir 

formos“. (ats. L. Tynčenko, T. 

Mackelo). 

3. Dalyvavimas mokyklos 

praktiniame seminare „Atrask kelią į 

sėkmingą mokymą“ – „Mokinių 

gebėjimų pažinimas“ – 

(D.Nesckienė, V. Kovger, 

D.Lisovskaja). 

 

 

 

Dalyvavimas miesto pradinių klasių 

metodinės grupės organizuojamuose 

renginiuose. 

Atviros pamokos: 

- 3a kl. – pasaulio pažinimo pamoka – 

(ats. A. Veršilo); 

- 4a kl. – matematikos pamoka 

(dvikalbis ugdymas) - (ats. 

L.Trisčenko). 

 

Pirmokų krikštynos (ats. I. Šaranova, 

T.Ustinovič,  A. Ranceva, G. Zinkovskaja, 

N.Grudzinskinė, M. Presnova, I. Gurejeva). 

 

 

1 – 4 kl. dalyvavimas respublikiniame 

plastikinių kamštelių rinkimo konkurse 

“Kamštelių vajus 2016“ (ats. A. Veršilo). 

 

 

 

 

 

 

Piešinių ant asfalto konkursas „Vaikystės 

svajonės“(ats. M. Stankevič, V. Kovger, A. 

Litvinova, A. Pipirienė) 

Eko dizaino konkursas „Kita forma mokinys. 

Eko bendruomenė“ (ats. A. Veršilo). 

Mokytojos susipažins su gerąja 

patirtimi, pasidalins 

veiksmingais ugdymo 

metodais, darbo formomis, 

idėjomis, kuriais pedagogai 

galės pasinaudoti savo 

pamokose. aptars pamokos 

struktūrą. Tobulės mokytojų 

kompetencijos. 

 

Mokiniai pasijus mokyklos 

bendruomenės dalimi. Tai 

lavins mokinių komunikavimo 

ir kultūrinius gebėjimus. 

 

Mokiniai praplės savo žinias 

apie šiukšlių rūšiavimą ir 

gamtos tausojimą. Tai ragins 

mokinius atkreipti dėmesį į 

opią šiukšlių problemą 

Lietuvoje, skatins mąstyti 

„žaliai“, ugdys kūrybiškumą, 

komandinį darbą. 

 

Mokiniai mokysis 

bendradarbiauti. Gebės 

išreikšti savo kūrybines idėjas.  

Daugiau sužinos, kaip galima 

prisidėti prie aplinkos 

 



 

 

 

 

Dalyvavimas rudens puokštės parodoje 

“Auksiniai rudens hitai“ (ats. 1 – 4 kl. kl. 

vadovės) 

 

Darbo su šeštadieninės mokyklos vaikais bei 

jų tėvais pradžia. (Ats. T. Mackelo). 

 

 

 

Ekskursijos, edukacinės pamokos. (ats. kl. 

vadovės). 

 

 

švarinimo, gamtos 

išsaugojimo. Skatins mąstyti 

„žaliai“, ugdys kūrybiškumą. 

 

Gebės paruošti ir pristatyti 

savo kūrybinius darbus. Tai 

lavins mokinių saviraišką. 

 

5 – 6 metų vaikai susipažins su 

mokykla, mokytojais ir 

pasirengs tapti ateinančių metų 

pirmokais.  

 

Praplės mokinių žinias įgytus 

pamokų metu. Lavins 

gebėjimą suprasti, atpasakoti . 

Skatins kultūringą elgesį ir 

draugiškumą. 

Lapkritis 1. Ugdymo gairės ir pasiekimų bei 

pažangos vertinimo aspektai. 

Pasidalijimas patirtimi. 

2. Mokinių tėvų, kitų bendruomenės 

narių konsultavimas, švietimas 

kalbos ugdymo klausimais.   (ats. A. 

Kozik).  

3. Dalyvavimas mokyklos 

praktiniame seminare „Atrask kelią į 

sėkmingą mokymą“ – „Kolektyvo 

formavimas, mokinio vidaus 

kultūros ugdymas, jo asmenybės 

formavimas per dorinio ugdymo 

pamokas, popamokinėje veikloje, 

vykdant neformaliojo švietimo 

programą“ – (N. Černeckaja, G. 

Dalyvavimas miesto pradinių klasių 

metodinės grupės organizuojamuose 

renginiuose. 

 

3 – 4 kl. – miesto diktanto konkursas. (ats. T. 

Mackelo, klasių vadovės). 

 

Meninio skaitymo konkursas (ats. 1 – 4 klasių 

vadovės).  

 

Testinio projekto „Užburiantis knygų 

pasaulis“ pristatymas (I etapas) - ats. V. 

Sadovskaja, J. Pipirienė, 2v, 3v kl. mokiniai.  

 

 

 

Paskatins mokinus labiau 

stengtis atskleisti savo 

gabumus. Suteiks galimybę  

atrinkti ypač gabiuosius 

mokinius bei parengti juos 

dalyvavimui miesto 

konkursuose.  

 

 

 

Mokiniai susipažins su knygų 

įvairove, ugdys poreikį skaityti 

sąmoningai, ugdys dorovines 

savybes. Gebės paruošti ir 

pristatyti savo kūrybinius 

darbus.  

 



Svirobovič, J. Tarakanovas, N. 

Stundžytė, B. Kozlov, L.Triščenko). 

 

 

 

 

4 kl. testinis projektas „Liaudies menas – 

tautos dvasios išraiška“ - 4 kl. LIK 

‘‘Linksmosios dažnutės‘‘ (ats. L. Trisčenko, 

S. Chizovec, T. Mackelo, I. Grigorieva, M. 

Presnova, N. Grudzinskienė, I. Gurejeva). 

 

 

 

 

 

Ekskursijos, edukacinės pamokos. (ats. kl. 

vadovės). 

 

 

Mokiniai susipažins su rusų 

liaudies tautosakos žanru – 

dažnute – ir savitai pristatys 

juos scenoje. Tai lavins 

mokiniu saviraišką, 

komunikavimo įgūdžius. Rinks 

medžiagą projekto „Liaudies 

menas – tautos dvasios 

išraiška“ pristatymui. 

 

 Praplės mokinių žinias įgytus 

pamokų metu. Lavins 

gebėjimą suprasti, atpasakoti . 

Skatins kultūringą elgesį ir 

draugiškumą. 

Gruodis 

 

 

 

 

1. Mokinių pažangos ir pasiekimų 

tikrinimas bei vertinimas.  

2. Dalyvavimas mokyklos 

praktiniame seminare „Atrask 

kelią į sėkmingą mokymą“ – 

„Integraciniai ryšiai tarp dalykų, 

siekiant ugdyti kompetencijas 

mokinių žinių ir gebėjimų 

perkėlimą įvairiose situacijose“ 

– (T. Ustinovič, S.Kanapickienė, 

A. Nijazova-Elsayed). 

 

 

 

Dalyvavimas miesto pradinių klasių 

metodinės grupės organizuojamuose 

renginiuose. 

 

Atviros  pamokos:  

- 4b kl. – integruota gimtosios (rusų) 

kalbos ir etikos pamoka – ats. 

S.Chizovec . 

- 2v kl. – dailės ir technologijų pamoka 

– ats. J. Pipirienė. 

 

 

 

 

Pamokėlės, kl. valandėlės apie sveiką mitybą, 

vaisių ir daržovių naudą. (1 – 4 kl. – ats. kl. 

vadovės). 

 

Bus nustatyti mokinių 

pasiekimai. Tai padės numatyti 

tobulėjimo žingsnius. 

 

Mokytojos  pasidalins  

veiksmingais ugdymo 

metodais, darbo formomis, 

idėjomis, kuriais pedagogai 

galės pasinaudoti savo 

pamokose. Tobulės mokytojų 

kompetencijos. 

 

 

 

Mokiniai ugdys sveikos 

gyvensenos įgūdžius, skatins 

pieno produktų, vaisių ir 

daržovių vartojimą. 

 



 

2 kl. - Naujametinių eilėraščių konkursas 

„Sveiki, sveiki Naujieji metai“. (ats. M. 

Stankevič, V. Kovger, A. Litvinova, A. 

Pipirienė). 

 

 

1 - 4 klasių kūrybinių darbų paroda “Snaigė 

baltoji”. (Ats. V.Sadovskaja, J. Pipirienė, T. 

Mackelo). 

 

Klasių puošimas Kalėdoms. Konkurso 

“Gražiausia klasė“ rengimas. (ats. kl. 

vadovės). 

 

Kalėdiniai ir Naujametiniai renginiai. (ats. N. 

Grudzinskinė, M. Presnova, I. Gurejeva, 

klasių vadovės).  

 

Mokiniai tobulins raiškiojo 

skaitymo įgūdžius, pasidžiaugs 

artėjančių švenčių atmosfera. 

 

 

 

1 - 4 klasių mokiniai gebės 

paruošti ir pristatyti savo 

kūrybinius darbus. Tai lavins 

mokinių saviraišką, 

kūrybiškumą, vaizduotę, 

sudarys sąlygas mokiniams 

lavinti bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius.  

 

Sausis 1. Pirmojo pusmečio rezultatų 

aptarimas. (ats. L. Tynčenko).  

2. Žinios iš kvalifikacijos kėlimo 

renginių: pasidalijimas patirtimi. 

3. Dalyvavimas mokyklos 

praktiniame seminare „Atrask kelią į 

sėkmingą mokymą“ – 

„Individualaus ir diferencijuoto 

mokymo principų taikymas 

pamokose ir skiriant namų darbus“ 

– (A. Veršilo, I. Maslak, A. Koltan). 

 

  

 

 

Dalyvavimas miesto pradinių klasių 

metodinės grupės organizuojamuose 

renginiuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intelektualioji olimpiada (3 – 4 klasės, ats. 

T.Mackelo, L. Trisčenko, A. Veršilo, V. 

Sadovskaja). 

 

Bus nustatyti mokinių 

pasiekimai bei pažangos 

lygiai. Tai padės tikslingiau 

planuoti ir organizuoti tolesnį 

mokinių mokymąsi, bus laiku 

užpildytos mokymosi spragos. 

Padės mokytojams susipažinti 

su ugdymo inovacijomis, 

suteiks galimybių patobulinti 

profesines kompetencijas.  

 

 

Mokiniai turės galimybę  

atskleisti savo gabumus, 

pasiekimų bei pažangos lygį. 

Padės išsiaiškinti stipriąsias 

 



 

 

1 – 4 klasių tėvų susirinkimai (ats. pradinių 

klasių mokytojos).  

 

puses ir tobulintinus dalykus. 

 

Mokinių tėvai gaus 

informaciją apie vaikų 

pasiekimų bei pažangos lygį. 

Padės išsiaiškinti stipriąsias 

puses ir tobulintinus dalykus, 

mokymosi spragas, padės 

numatyti tobulėjimo žingsnius. 

Skatins tėvų ir mokytojų  

bendradarbiavimą.  

Vasaris 

 

1. Bendrųjų programų diegimo 

pasiekimai, problemos, pasiūlymai, 

metodinės rekomendacijos. 

2. Dalyvavimas mokyklos 

praktiniame seminare „Atrask kelią į 

sėkmingą mokymą“ – „Efektyvių 

metodų diferencijavimo būdų 

paieška ir taikymas dirbant su 

gabiais mokiniais patirties sklaida“ 

– (S. Rososva, R. Tichonova, 

L.Jermolajeva). 

 

 

Dalyvavimas miesto pradinių klasių 

metodinės grupės organizuojamuose 

renginiuose. 

 

 

Atvira pamoka: 

- 1b kl. – matematika – ats. T. Ustinovič. 

  

 

 

 

 

 

3 – 4 kl. miesto pasaulio pažinimo olimpiada.   

 

 

 

 
 

4 kl. testinis projektas „Liaudies menas – 

tautos dvasios išraiška“ - Užgavėnių šventė -

(ats. L. Triščenko, S. Chizovec, T. Mackelo, I. 

Grigorieva, M. Presnova, N. Grudzinskienė, I. 

Gurejeva).   

Paskatins mokytojus aktyviau 

diegti šiuolaikines ugdymo 

technologijas. Tai sustiprins 

mokinių mokimosi motyvaciją.         

 

Mokytoja  pasidalins  

veiksmingais ugdymo 

metodais, darbo formomis, 

idėjomis, kuriais pedagogai 

galės pasinaudoti savo 

pamokose. Tobulės mokytojų 

kompetencijos. 

 

Mokiniai turės galimybę  

atskleisti savo gabumus, 

pasiekimų bei pažangos lygį. 

Padės išsiaiškinti stipriąsias 

puses ir tobulintinus dalykus. 
 

Giliau susipažins su 

Užgavėnių tradicijomis. 

Mokiniai lavins saviraišką, 

komunikavimo įgūdžius. 

 

 



Kovas 1. Pasirengimas matematikos, rusų 

kalbos, lietuvių kalbos 

olimpiadoms, jų organizavimo 

klausimai. (ats. 2 – 4 kl. mokytojos) 

2. Dalyvavimas mokyklos 

praktiniame seminare „Atrask kelią į 

sėkmingą mokymą“ – „Mokimo(-si) 

bendradarbiaujant strategijos“ – 

(H.Prosniakova). 

 

Dalyvavimas miesto pradinių klasių 

metodinės grupės organizuojamuose 

renginiuose. 

 

Atviros pamokos: 

- 2a kl. - pasaulio pažinimo pamoka. – 

(ats. V. Kovger). 

- 3b kl. – gimtosios (rusų) kalbos 

pamoka. – (ats. S. Nanevič). 

- 4g kl. – pasaulio pažinimo pamoka. – 

(ats. I. Grigorieva). 

 

 

2 – 4 kl. miesto matematikos olimpiada. (ats. 

T. Mackelo, kl. vadovės). 

 

3 – 4 kl. miesto rusų kalbos olimpiada. (ats. T. 

Mackelo, kl. vadovės). 

 

1 – 4 kl. matematikos olimpiada “Kengūra“ 

(ats. klasių vadovės).   

 

Vilniaus miesto konkursas “Linksmoji 

dažnutė“. Dalyviai: Vilniaus “Ateities“ 

mokyklos 4 klasių mokiniai (ats. L. 

Triščenko, S. Chizovec, T. Mackelo, I. 

Grigorieva, N.Grudzinskienė, M. Presnova, I. 

Gurejeva). 

 

 

 

 

Ekskursijos, edukacinės pamokos (ats. kl. 

vadovės). 

 

 

 

 

Mokytojos  pasidalins  

veiksmingais ugdymo 

metodais, darbo formomis, 

idėjomis, kuriais pedagogai 

galės pasinaudoti savo 

pamokose. Tobulės mokytojų 

kompetencijos. 

 

 

Paskatins mokinus labiau 

stengtis atskleisti savo 

gabumus. Suteiks galimybę  

atrinkti ypač gabiuosius 

mokinius bei parengti juos 

dalyvavimui miesto konkurse.  

 

 

 

Mokiniai savitai pristatys rusų 

liaudies tautosakos žanrą – 

dažnutę - scenoje. Paskatins 

mokinius labiau stengtis 

atskleisti savo gabumus, 

išmoks džiaugtis kitų 

pasiekimais, lavins mokinių 

saviraišką, komunikavimo 

įgūdžius. 

 

Praplės mokinių žinias įgytus 

pamokų metu. Lavins 

 



 gebėjimą suprasti, atpasakoti . 

Skatins kultūringą elgesį ir 

draugiškumą. 

Balandis 1. Žinios iš kvalifikacijos kėlimo 

renginių: pasidalijimas patirtimi. 

2. Atvirų pamokų aptarimas. 

3. Dalyvavimas mokyklos 

praktiniame seminare „Atrask kelią į 

sėkmingą mokymą“ – „Įsivertinimas 

ir vertinimas kaip ugdymas 

pamokose“ – (J. Stručkienė, 

I.Grigorieva, J. Ignatovič). 

 

Dalyvavimas miesto pradinių klasių 

metodinės grupės organizuojamuose 

renginiuose.  

 

 

3 – 4 kl. Miesto lietuvių kalbos olimpiada. 

 

3 – 4 kl. Miesto anglų kalbos olimpiada. 

 

 

 

 

Atviros pamokos:  

- 2g kl. – gimtosios (rusų) kalbos 

pamoka – ats. M. Stankevič. 

- 2b kl. – pasaulio pažinimo pamoka – 

ats. A. Litvinova. 

 

 

 

Testinio projekto „Liaudies menas – tautos 

dvasios išraiška“ pristatymas mokyklos 

bendruomenei. –. (Ats. L. Triščenko, S. 

Chizovec, T. Mackelo, I. Grigorieva). 

 

 

 

Testinio projekto „Užburiantis knygų 

pasaulis“ pristatymas (II etapas) - ats. V. 

Sadovskaja, J. Pipirienė, 2v, 3v kl. mokiniai.  

 

Padės mokytojams susipažinti 

su ugdymo inovacijomis, 

suteiks galimybių patobulinti 

profesines kompetencijas.  

 

Paskatins mokinus labiau 

stengtis atskleisti savo 

gabumus. Suteiks galimybę  

atrinkti ypač gabiuosius 

mokinius bei parengti juos 

dalyvavimui miesto konkurse.  

 

Mokytojos  pasidalins  

veiksmingais ugdymo 

metodais, darbo formomis, 

idėjomis. Tobulės mokytojų 

kompetencijos. 

 

 

 

4 klasių mokiniai išvien 

dirbdami projekte, 

susidraugaus, išmoks padėti 

vieni kitiems. Išmoks džiaugtis 

kitų pasiekimais, skatins 

asmeniškai tobulėti. 

 

Mokiniai susipažins su knygų 

įvairove, ugdys poreikį skaityti 

sąmoningai, ugdys dorovines 

savybes. Gebės paruošti ir 

 



 

 

 

Ekskursijos, edukacinės pamokos. (ats. klasių 

vadovės).  

 

pristatyti savo kūrybinius 

darbus.  

 

Praplės mokinių žinias įgytus 

pasaulio pažinimo pamokose. 

Skatins mokinių žingeidumą.   

Gegužė 1. Kontrolinių testų parengimas. 

2. Bendradarbiavimas su būsimais 

5-ų klasių vadovais. 

3. Pranešimas – ataskaita 

“Logopedo pagalbos teikimo 

veiksmingumas” – (ats. A. Kozik). 

4. Mokytojų veiklos savianalizė. 

 

Rusų, lietuvių, anglų kalbų, matematikos 

kontrolinių testų rašymas. 

 

 

 

Atsisveikinimo su elementoriumi šventė. 

(Ats. I. Šaranova, T.Ustinovič,  A. Ranceva, 

G. Zinkovskaja, N.Grudzinskinė, M. 

Presnova, I. Gurejeva). 

 

Pradinės mokyklos baigimo šventė (ats., N. 

Grudzinskienė, M. Presnova, I. Gurejeva,  L. 

Triščenko, S. Chizovec, T. Mackelo, I. 

Grigorieva). 

 

Tėvų susirinkimai. (ats. pradinių klasių 

mokytojos). 

 

 

 

 

 

 

1 – 4 klasių pažintinės ekskursijos (ats. klasių 

vadovės). 

 

Padės išsiaiškinti stipriąsias 

puses ir tobulintinus dalykus, 

mokymosi spragas, padės 

numatyti tobulėjimo žingsnius.  

 

Paskatins mokinius aktyviai 

bendrauti ir bendradarbiauti, 

labiau stengtis atskleisti savo 

gabumus. Išmoks džiaugtis 

kitų pasiekimais, skatins 

asmeniškai tobulėti. 

 

 

 

 

Mokinių tėvai gaus 

informaciją apie vaikų 

pasiekimų bei pažangos lygį. 

Padės išsiaiškinti stipriąsias 

puses ir tobulintinus dalykus, 

mokymosi spragas, padės 

numatyti tobulėjimo žingsnius. 

 

Praplės mokinių žinias įgytus  

pamokų metu. Skatins mokinių 

žingeidumą.   

 

Birželis  1. 2016 - 2017 m.m. pasiekimų 

įvertinimas. Veiklos aptarimas. 

 Tai padės išsiaiškinti mokinių 

ugdymo, mokytojų profesinių 

 



2. 2017 – 2018 m.m. veiklos 

planavimas. Ilgalaikių metinių planų 

suderinimas. 

 

kompetencijų stipriąsias ir 

tobulintinos puses, numatyti, 

kaip gerinti ugdymo kokybę. 

 

 

 


