
PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,VAIVORYKŠTĖ“

STEAM VEIKLOS PLANAS

2020 m.

Tikslas: Didinti susidomėjimą gamtos mokslais, informacinėmis technologijomis, menais/dizainu ir ugdyti vaikų kūrybiškumo, iniciatyvumo 
ir verslumo kompetencijas. 

Uždaviniai: 1. Skatinti vaikų domėjimąsi STEAM mokslų srityse, gerinti ugdymo(si) kokybę; 

2. Plėtoti STEAM ugdymui aktualias mokytojų kompetencijas.

 3. Skatinti bendruomenės švietimą ir domėjimąsi STEAM temomis.

Eil. 
Nr.

Plano priemonės Veiksenos Įgyvendinimo 
laikotarpis

Atsakingi asmenys

Mokymąsis(Instruction)
STEAM dalykų integravimas į ugdomąjį 
procesą: 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 metų vaikų amžiaus 
grupėse.

Trumpalaikiai grupių 
projektai, bandymai, 
ekperimentai, tyrinėjimai.

Visus metus Mokytojai: D.Vaičiulienė, 
A.Veilentaitė, M.Vaičiulienė, 
S.Januškienė, V.Pupeikienė, 
V.Gužėnienė

Respublikinė pažintinė vaikų ir pedagogų 
konferencija „ Per mokslo kalnus“.

Konferencijoje dalyvauja 5
vaikai ir gr. pedagogai.

2020 m.balandis Priešmokyklinių grupių ugdytiniai,
pedagogai.

Mokymų pedagogams, skatinančių domėtis 
STEAM dalykais, organizavimas.

Pagilins žinias pažinimo 
kompetencijoje.

2020 m. I.Padkauskienė.

Naujovių, susijusių su STEAM veikla, 
išbandymas ugdymo procese.

Nuolatinis kvalifikacinis 
tobulėjimas, gerosios 
patirties sklaida.

2020m. I.Padkauskienė, STEAM darbo 
grupė

Ugdymo turinys(Curriculum 
implementation)
Projektų, gristų STEAM ugdymu, 
integravimas į ugdymo procesą

STEAM ,,Vaivorykštukų,, 
atradimų laboratorijos 
įkūrimas, bei praktinis 

2020m kovas-
gruodis Irena Padkauskienė, STEAM 

darbo grupė



įgyvendinimas.

Projekto ,,Vaivorykštukų 
STEAM iššūkiai,, 
patyriminės veiklos 
parengimas.   

2020m.kovas-
rugpjūtis

M.Vaičiulienė, V.Gužėnienė

Projektinė veikla: 
,,Gudručio laboratorija,,

2020m balandis-
gruodis

V.Gužėnienė, S. Januškienė

Konkursai, parodos:
1. Dalyvavimas 

respublikiniuose ir 
miesto renginiuose

2. Konkursas ,, Žalioji
palangė,,

3. Konkursas 
,,Sodinčius,,

4. Konkursas ,,Mes 
-bendruomenė,,

2020m kovo-
gruodis
2020 M. kovas-
rugpjūtis

Pedagogai

Pedagogai
M.Vaičiulienė 

I.Padkauskienė, V.Gužėnienė. 
M.Vaičiulienė

Į(si)vertinimas(assessment)
Itegruoti užsiėmimai su knyga „PYKŠT ir 
POKŠT ekspermentai. Matematika 3-5 metų 
vaikams” (aut. L. Bajoriūnė, I. Duonelienė, M.
Visockienė)

16 integruotų užsiėmimų 
skirtų skaičiams ir 
skaičiavimui, formų 
pažinimui, matavimui.

2020 m. D.Vaičiulienė
M.Vaičiulienė

Itegruoti užsiėmimai su knyga „PYKŠT ir 
POKŠT ekspermentai 3-5 metų vaikams” (aut. 
L. Bajoriūnė, A. Urbonė)

12 integruotų užsiėmimų 
su spalvomis, vandeniu, 
lauko veiklomis.

2020 m. V.Pupeikienė

Itegruoti užsiėmimai su knyga „PYKŠT ir 
POKŠT ekspermentai. Priešmokyklinukams.” 
(aut. A. Urbonė, L. Bajoriūnė)

Įvairūs ekspermentai lauke
ir grupės viduje.

2020 m. rugsėjis 
-gruodis

S. Januškienė
A.Veilentaitė

Itegruoti užsiėmimai su knyga „PYKŠT ir 
POKŠT ekspermentai. Inžinerija 3-5 metų 
vaikams” (aut. L. Bajoriūnė, I. Duonelienė, M.
Visockienė)

Integruoti užsiėmimai 
skirti išbandyti įvairius 
prietaisų modelius, tyrinėti 
energiją, kurti išradimus 

2020 m. 
rugsėjis -gruodis

M.Vaičiulienė



nekenkenčius aplinkai.

Personalo 
profesionalumas(professionalisatio
n of staff)
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas SREAM 
metodika.

Seminarai, 
konferencijos,paskaitos, 
metodinių priemonių 
gamyba(10 pedagogų 
dalyvaus Šiaulių 
Universiteto tęstinių ir 
nuotolinių studijų instituto 
akredituotoje prpgramoje ,,
STEAM veiklos 
ikimokyklinėje įstaigoje: 
iššukiai ir galimybės“(Nr. 
20-462TMPVK).
Dalyvavimas 
mokymuose 
,,Besimokančių darželių 
tinklas“Aukštaitijos 
regionas mokymuose.

2020 m. I.Padkauskienė

,,Vaivorykštukų“atradimų laboratorijos 
įrengimas bei jos įtaka ugdomojo proceso 
tobulinimui.

15 proc. įgyvendintos 
veiklos naujai įrengtoje 
,,Vaivorykštukų atradimų 
laboratorijoje.

Rugsėjis-gruodis STEAM Darbo grupė

Integruoti užsiėmimai su knyga ,,Pykšt ir 
Pokšt“ eksperimentai ,,Žiogelių“, 
,,Drugelių“, ,,Varpelių“, ,,Saulučių“  
,,Pelėdžiukų“grupėse.

Užsiėmimai skirti 
skaičiavimui, formų 
pažinimui, gabių vaikų 
ugdymui. Veiklos su 
spalvomis, vandenių.

2020 m. Mokytojos

Šiaulių Jaunųjų technikų sentro direktoriaus 
pavaduotojo ugdymui R.Šarpanovo veikla 
vaikams.

STEAM Education with 
Cubroid Coding Blocks 
veikla ,,Saulučių“ ir 

2020 m. gegužės 
m.

R.Šarpanov, M. Vaičiulienė, A. 
Veilentaitė.



,,Bitučių grupės vaikams 

Mokyklos lyderystė ir 
kultūra(school leaderchip and 
culture)
Steam strategijos rengimas įstaigoje. Situacijos analizė, STEAM

plano rengimas
2020 m. kovas STEAM darbo grupė.

Patirties sklaida Atviros metodinės veiklos 
darželio pedagogams

2020m. 
balandis,gegužė
2020m. spalis, 
lapkritis

D. Vaičiulienė 

A.Veilentaitė, R.Grakauskienė

Straipsnių publikavimas 
STEAM tema

2020 m. V.Pupeikienė, I.Budrytė

Dalyvavimas UPC įgyvendinamame Erasmus+
projekte STEAM School Label

Praktinė veikla STEAM 
darbo grupei

2020 m. balandis I.Padkauskienė M.Vaičiulienė

Ryšiai( connections)
STEAM integravimas pažintinėse veiklose Lopšelių-darželių 

,,Vyturėlis“, ,,Dobilas“ 
pedagogams.

2020m.spalis M.Vaičiulienė

STEAM integravimas veiklose tėvams. Atvira metodinė veikla 
,,Bitučių“ grupės tėvams“

2020m.  spalis A.Veilentaitė.

Konsultacijos  su Šiaulių lopšelio-darželio 
,,Pasaka“  specialistais, dirbančiais STEAM 
metodika.

Bendradarbiavimas su 
L.Bajoriūnė, 
N.Baršauskienė.

2020 m. I.Padkauskienė, STEAM darbo 
grupė.

Informacijos apie lopšelio-darželio STEAM 
veiklą ir jos kokybę pateikimas lopšelio-
darželio bendruomenei, partneriams ir 
visuomenei bei informacijos sklaida.

STEAM viešinimas 
lopšelio-darželio 
internetiniame puslapyje 
www.ldvaivorykste.lt
STEAM ugdymo kokybės 
klausimai svarstomi 
įstaigos ir mokytojų 
tarybose.

Pagal atskirą 
pranešimą.

I.Padkauskienė,
STEAM darbo grupė.

http://www.ldvaivorykste.lt/


Mokyklos aplinkos (school 
infrastructure)
,,Vaivorykštukų atradimų laboratorijos“ 
įrengimas.

Patalpų paruošimas, 15 
proc. reikalingos įrangos 
įsigijimas.

2020 m. I.Padkauskienė, STEAM darbo 
grupė, J.Vasiulienė.

Lauko aplinkų pritaikimas STEAM veikloms. Lauko vandens 
edukacinės erdvės 
įrengimas.

2020 m. birželis J.Vasiulienė, K.Mikėnas

Prieskoninių ir kitų 
daržovių auginimas  
lysvėse. 

2020 m. gegužės 
mėn. 

Mokytojos, vaikai.
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