SKUODO RAJONO BARSTYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKOS
PRADINIŲ KLASIŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS
2017 m.
TIKSLAI
Gerinti pradinio ugdymo(si) proceso kokybę ir organizavimą. Siekti,
kad teikiamos paslaugos atitiktų pradinės mokyklos vaikų ir šiuolaikinės
visuomenės poreikius. Sudaryti sąlygas gabių mokinių kūrybiškumui ir
saviraiškai atskleisti. Tobulinti pradinio ugdymo pedagogų kompetenciją,
siekiant ugdymo kokybės. Aktyvinti ir plėtoti bendradarbiavimą su mokinių
tėvais, socialiniais partneriais.

UŽDAVINIAI
 Tobulinti pedagogines, dalykines ir bendrąsias kompetencijas;
 Tobulinti mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo
sistemą;
 Priderinti ugdymo turinį prie mokinio poreikių diferencijuojant,
individualizuojant mokymą;
 Diegti atnaujintus mokymo ir mokymosi metodus;
 Kurti pokyčiams palankią, saugią aplinką, kurioje visi jaučiasi saugūs,
pasitikintys savimi ir kitais, gebantys patirti pažinimo džiaugsmą;
 Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, jų kūrybiškumą ir saviraišką;
 Taikyti įvairias ugdymo strategijas, plėtojančias gabių mokinių
kompetencijas;

Barstyčių pagrindinės mokyklos
pradinių klasių metodinės grupės nariai

Eil
Nr
.

Vardas,
pavardė

Mokytojo
kategorija

1.

Regina
Petrikienė

Mokytoja
metodininkė

33
metai

Birutė
Godelienė

Mokytoja
metodininkė

31
metai

-

birute.godeliene@gmail.com
Ttel.861530968

Asta
Andriekienė

Mokytoja
metodininkė

19
metų

1 -4 klasės

asta.andrikiene@gmail.com
Tel.868730498

2.

4.

Darbo Ugdoma
stažas
klasė
Jungtinės
2 ir 3
klasės

Kontaktai
regina.petrikiene61@gmail.com
Tel.862332433

Eil.
Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas

Posėdis „Dėl pradinių klasių
metodinės grupės veiklos plano
sudarymo“.
Pranešimas „ Mokiniui palankios
ugdymo(si) aplinkos kūrimas“

Sausio mėn.

3.

1-4 klasių sportinės varžybos
„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“.

Vasario
mėn.

A. Andriekienė

Įgytų žinių pritaikymas
darbe, gerosios patirties
sklaida.
Mokinių užimtumas.

4.

Vaikų rašytojų ištraukų skaitymas.
Edukacinis rytmetis skirtas V.
Račicko kūrybai.

Vasario
mėn.

Bibliotekininkė
G. Gurauskienė

Vaikiškų knygų ištraukų
skaitymas ir aptarimas.

5.

Sveikatingumo renginys „Žiemos
akimirkos“

Vasario
mėn.

B. Godelienė

6.

Savaitė be patyčių.

Kovo mėn.

Soc. pedagogė
I. Taujenienė

7.

Saugaus eismo savaitė

Pradinių klasių
mokytojos

8.

Renginys ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo bei 1-4
klasių mokiniams „MargutisŠventų Velykų simbolis.“

Kovobalandžio
mėn.
Balandžio
mėn.

Akimirkos fiksuojamos
nuotraukomis.
Organizuojama paroda.
Ieškos būdų, padedančių
užkirsti kelią patyčioms
mokykloje ir už jos ribų.
Ugdyti saugų elgesį kelyje,
gatvėje, autobuse.

9.

Popietė skirta Vaikų knygos
dienai paminėti. Vytauto V
Landsbergio pasakų skaitymas.

Balandžio
mėn.

10.

„Išgalvotų žodžių pakartojimo
testas“.

Balandžio
mėn.

11.

Koncertas Motinos dienai
paminėti.

Balandžio
mėn.

12.

1-4 klasių dailaus rašto konkursas.

Gegužės
mėn.

1.

2.

Sausio mėn.

Pradinių klasių ir
priešmokyklinės
grupės mokytojos
B.Godelienė

Laukiami rezultatai

Pradinių klasių
bei
ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo grupės
auklėtojos
Bibliotekininkė
G. Gurauskienė,
pradinių klasių
mokytojos
Logopedė
L.Petrutienė ir
pradinių klasių
mokytojos
Pradinių klasių
mokytojos,
ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo grupės
auklėtojos
R. Petrikienė

Sudaryti veiklos planą 2017
metams

Etninės kultūros
išsaugojimas ir
puoselėjimas prisimenant
Šventų Velykų tradicijas ir
papročius.
Mokiniai skaitys ištraukas,
stebės pasakų ištraukas,
patirs pažinimo džiaugsmą.
Padės atskleisti vaikus,
galimai turinčius kalbos
sutrikimą, nuspėti žodyno
vystymosi raidą, pastebėti
disleksijos požymius.
Ugdyti pagarbą mamai.

Dailaus rašto konkurso
organizavimas mokykloje

13.

Aktyvus judėjimas gamtoje.
Sportinė varžybos, estafetės.

Gegužės
mėn.

Pradinių klasių
mokytojos

Mokinių užimtumas.

14.

Ekskursija

Gegužės
mėn.

A. Andriekienė

Pažintis su žymiomis šalies
vietovėmis.

15.

Posėdis „Pradinių klasių
mokomųjų dalykų, neformaliojo
ugdymo, klasės auklėtojo, darbo
su specialiųjų poreikių mokiniais
ilgalaikių ir detaliųjų planų
aprobavinas.

Rugpjūčio
mėn.

Pradinių klasių
mokytojos bei
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo grupės
auklėtojos

16.

Pranešimas „Prozos kūrinio
skaitymas-dvasinis vaiko
brendimas“.
Rudens gėrybių paroda. Mugė–
turgus.

Rugsėjo
mėn.

R.Petrikienė

Spalio mėn.

Pradinių klasių
mokytojos

Aptarti mokomųjų dalykų ,
neformaliojo ugdymo,
klasių auklėtojo ilgalaikius
ir trumpalaikius planus ir
teikti tvirtinti mokyklos
direktoriui bei pavaduotojui
ugdymui.
Įgytų žinių pritaikymas
darbe, gerosios patirties
sklaida.
Mokinių užimtumas.

18.

Pranešimas „Mokymosi
motyvacijos stiprinimas“.

Spalio mėn.

A. Andriekienė

Įgytų žinių pritaikymas
darbe, gerosios patirties
sklaida.

19.

Tolerancijos diena.

Lapkričio
mėn.

20.

Meninio skaitymo šventė „Žodi,
suskambėk“.

Lapkričio
mėn.

Pradinių klasių
mokytojos ir
socialinė
pedagogė
I. Taujenienė
B. Godelienė

21.

Projektas kalbos ugdymui pradinių
klasių mokiniams: „Tariu klausau - skaitau - rašau“. II dalis

Gruodžio
mėn.

Logopedė L.
Petrutienė

22.

Kalėdinis karnavalas
„ Žiemą būna Kalėdos...“

Gruodžio
mėn.

23.

Posėdis: Praėjusių metų veiklos
analizė. Metodinės grupės
pirmininko rinkimai.

Gruodžio
mėn.

Pradinių klasių
bei
priešmokyklinio
ugdymo grupės
mokytojos
Pradinių klasių
bei
priešmokyklinio
ugdymo grupės
mokytojos

Mokiniai ieškos būdų,
padedančių būti
draugiškesniais,
pakantesniais vieni
kitiems.
Sudaryti sąlygas mokinių
kūrybiškumui ir saviraiškai
atskleisti.
Sieks taisyklingo tarimo,
lavins foneminį supratimą,
gausins žodyną, ugdys
rišliąją kalbą.
Bendradarbiaujant su
ugdytinių tėvais organizuoti
kalėdinį karnavalą.

17.

Metodinės grupės pirmininkė mokytoja metodininkė

Refleksija. Naujos veiklos
numatymas.

B. Godelienė

