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ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ IR  

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“  

METODINĖ DIENA 

„HOLISTINIS VAIKŲ UGDYMAS. AŠ IR TU – ŽAIDŽIU, JAUČIU, GIRDŽIU“ 

 
2021 m. gegužės 14 d., 9.30 val. 

 ZOOM platforma 

  

 

PROGRAMA 
 

 09.15–09.30     Dalyvių prisijungimas 

 09.30–09.45     Metodinės dienos atidarymas ir pristatymas 

Viktorija Dumskienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio 

„Nykštukas“ logopedė; 

Vaiva Pocevičienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ vyresnioji 

meninio ugdymo mokytoja;  

Airida Bubelienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ 

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

 09.45–10.00     Sveikinimo žodis 

Rima Andrulaitienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio 

„Nykštukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;  

Dr. Rūta Šiaučiulienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė 

 

I dalis 

 

 10.00–10.15     „Gamtos stebuklai vaiko akimis“  

Jurgita Danielaitienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio 

„Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
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 10.15–10.30     „Stebiu, tyrinėju, atrandu“  

Edita Žalpytė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ 

vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja; Indrė Dainutė, Šiaulių 

r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja  

 10.30–10.45    „Patyriminio ugdymo galimybės M. Montessori metodo grupėje“ 

Eugenija Jurkienė, Virginija Sutkienė, Loreta Mickevičienė,  

                           Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio/ 

priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės 

 10.45–11.00      „PPP – pamatau, pamąstau, padarau“ 

Irma Kupstienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“  

vyresnioji ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja; 

Jolanta Minkuvienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio 

„Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

 11.00–11.15    „Patyrimo visuma. Nuo... Iki...“ 

                         Virginija Sutkienė, Loreta Mickevičienė, Eugenija Jurkienė, 

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio/ 

priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės  

 11.15–11.30      Projektas-atvira veikla „Pasaka apie liežuvį“ 

Viktorija Dumskienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio  

„Nykštukas“ logopedė; Odeta Stučinskienė, Šiaulių r. Kuršėnų 

lopšelio-darželio vyresnioji meninio ugdymo mokytoja 

 11.30–11.45      „Spalvos fiziniame ugdyme“ 

Juventa Katkutė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“   

neformaliojo ugdymo mokytoja 

 

 11.45–12.00      KAVOS PERTRAUKA 
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II dalis 

 

 12.00–12.15      „Veido joga ir pranajama – vaikų artikuliacijos ugdymo 

 pagalbininkės“ 

Jurga Mikelionienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ judesio 

korekcijos pedagogė  

 12.15–12.30      „Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbinis ugdymas netradicinėje 

aplinkoje“ 

Jurgita Niauronienė, Šiaulių lopšelio-darželio  „Drugelis“ logopedė 

 12.30–12.45      „Ankstyvojo amžiaus vaikų kūrybiniai atradimai meniniame- 

muzikiniame projekte „Išdykusios spalvos“ 

Vaiva Pocevičienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ meninio 

ugdymo mokytoja; Airida Bubelienė, Šiaulių lopšelio-darželio  

„Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  

 12.45–13.00      „STEAM veiklų organizavimas ankstyvojo amžiaus vaikų 

grupėje: pedagogų patirtys“ 

Aistė Žilevičiūtė, Šiaulių lopšelio-darželio  „Drugelis“ 

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  

 13.00–13.15   „Ikimokyklinio  ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM 

dalykų gebėjimų ugdymas(is) IT kontekste“ 

Jolita Uljanovienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Ieva Jankūnaitė, Šiaulių 

lopšelio-darželio  „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

 13.15–13.30    „Socialinio emocinio projekto „Mažo žmogučio didelės emocijos“ 

įgyvendinimas ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėje“ 

Virginija Lipskienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ 

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja; Greta Rekašienė, Šiaulių 

lopšelio-darželio „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  

 

 



4 
 

 13.30–13.45      „Projekto metodas priešmokyklinio ugdymo įgyvendinime ir  

  plėtojime“ 

Danguolė Jablonskienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė     

 13.30–14.00      Klausimai, diskusija, apibendrinimas ir užbaigimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinių partnerių metodinės dienos „Holistinis vaikų ugdymas. Aš ir tu – žaidžiu, 

jaučiu, girdžiu“ organizatoriai: 

 Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“ (atsakingas asmuo – Viktorija 

Dumskienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ logopedė); 

 Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“ (atsakingi asmenys – Airida Bubelienė, Šiaulių 

lopšelio-darželio „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja; Vaiva Pocevičienė, 

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ vyresnioji meninio ugdymo mokytoja); 

 Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba (atsakingas asmuo – Dovilė Navickaitė, 

metodininkė). 


