
Mielieji Tėveliai, 

 

Lietuvoje paskelbus karantiną dėl koronaviruso ir sustabdžius ugdymo procesą darželiuose, 

ikimokyklinio ugdymo mokytojams bei tėveliams rekomenduojame šiuo laikotarpiu ugdymo 

procesą, tariantis ir tarpusavyje konsultuojantis, organizuoti namuose. Kai kurios veiklos gali vykti 

ir nuotoliniu būdu. 

Pagal grupės vaikų tėvelių poreikį mokytojos susitars dėl bendravimo būdų, informavimo 

priemonių ir kanalų, kaip bus teikiama ugdymo medžiaga ar informacija nuotoliniu būdu(pvz.: 

uždaroje ,,Facebook“ grupėje; el.paštu, skambučiais, SMS žinutėmis, Facebook Messenger, Viber ir 

kt.) 

 

Svarbu nepamiršti ugdyti ir tų įgūdžių, kuriems nereikia virtualios ugdymo aplinkos.  

Tai fizinis aktyvumas, kūrybiškumas, aplinkos pažinimas ir kasdieniai įgūdžiai, tokie kaip 

mokėjimas naudotis stalo įrankiais, tvarkos laikymasis, stalo serviravimas, asmeninė higiena ir pan. 

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui galima išnaudoti įvairias erdves ir daiktus, esančius ne tik 

ugdymo įstaigoje, bet ir namuose. 

 

Namuose galima atlikti nesudėtingas mankšteles, taip pat įvairius darbelius, skirtus vystyti 

smulkiąją motoriką - tai pirštų, plaštakų sklandūs, koordinuoti, išlavėję judesiai. Pvz.: figūrėlių 

dėjimas į dėžutes su išpjovomis; įvairių piramidžių dėjimas; pupų, žirnių, akmenukų rinkimas pagal 

dydį į indelius; stambių ir smulkių karoliukų vėrimas ant siūlo, virvelės; siūlų kamuoliuko 

vyniojimas; įvairių mazgų rišimas; sagų segiojimas; spalvinimas;  įvairių figūrėlių apvedžiojimas;  

popieriaus glamžymas, plėšymas pirštais;  lipdymas iš plastilino;  kirpimas žirklėmis;  mozaikų, 

kitų dėlionių dėliojimas;  konstravimas iš stambių ir smulkių detalių).  

 

Galima pažinti gyvūnus ir augalus, tyrinėjant paveikslėlius knygelėse, žiūrint dokumentinius filmus, 

pavyzdžiui, http://www.sengire.lt/lt, ar stebint mieste gyvenančius paukščius – kad ir pro langą. 

  

Skaitmeninis turinys: 

 Gražiausios audio pasakos ir kiti skaitiniai vaikams: „Skaitymo metai“, „Pasakų 

kampelis“, „Rubinaitis“. 

 Sveikatos kompetencijos ugdymas: „Kaip taisyklingai plauti rankas?“, „Sveikatukai: 

pažadas sveikatai“, „Vaikiškos dainelės: higiena“. 

 Eksperimentai ir užduotėlių rinkiniai: „Pažinkime vaikystę: biblioteka“, „Pažinkime 

vaikystę: 16 eksperimentų ikimokyklinukams“. 

 Idėjos kūrybiškumo ugdymo veikloms, o vakaro žaidimams puikiai tiks šešėlių teatras, kurį 

tėveliai gali pasigaminti kartu su vaikais. 

 Mokslo, pasakų, laidų įrašų, muzikos, žaidimų ir kitokio turinio informacijos lietuvių ir 

anglų kalbomis. 

 Žaidimas kalbai mokyti. 

 Edukaciniai žaidimai. 

 Patarimai vaikų tėvams ir mokytojams 

 Nemokamos „Vyturio“ el. knygos 

 Nemokamos „Vyturio“ garso knygos 

 „Kino pavasario“ filmai internete (ir televizijoje) 

 Valstybinio šiaulių dramos teatro spektaklių transliacijos internete 

 Platformos kinofondas.lt filmai internete 

 LRT (mediateka, lrt plius, „įdomiosios pamokos“) 

 LRT radijo įrašai 

 Kūrybingumo mokykla 

http://www.sengire.lt/lt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAKlUfCfEeeivL6hwMi5InOYYmI0KFU0e
http://vaikams.skaitymometai.lt/
http://pasakukampelis.eu/
http://pasakukampelis.eu/
http://pasakukampelis.eu/
http://rubinaitis.lnb.lt/index.php?1520263172
http://www.youtube.com/watch?v=e4qVjkZZaa8
http://www.youtube.com/playlist?list=PLzBPUmeJTgOea3lSM0gyc6F4jcFQ8ygPT
http://www.youtube.com/playlist?list=PLzBPUmeJTgOea3lSM0gyc6F4jcFQ8ygPT
http://www.youtube.com/playlist?list=PLzBPUmeJTgOea3lSM0gyc6F4jcFQ8ygPT
http://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw,%20https://www.youtube.com/watch?v=DId6gjN-uNU&list=RDmneqjGfXAgg&index=4
http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/11?sub_items=10015
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/16-eksperimentu-ikimokyklinukams/18947
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/16-eksperimentu-ikimokyklinukams/18947
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/16-eksperimentu-ikimokyklinukams/18947
http://www.123homeschool4me.com/bubble-wrap-rain-craft_71
http://www.youtube.com/watch?v=UKDEGcr8BpY&feature=youtu.be
http://www.lrt.lt/vaikams
http://www.lrt.lt/vaikams
http://gudrutisdutis.lt/lt
http://www.ikimokyklinis.lt/
https://vyturys.lt/books
https://vyturys.lt/books
https://vyturys.lt/books
https://soundcloud.com/vyturys-382449132/
https://soundcloud.com/vyturys-382449132/
https://kinopavasaris.lt/lt/festivalis-namuose
https://kinopavasaris.lt/lt/festivalis-namuose
https://www.facebook.com/VSDTeatras/
https://www.facebook.com/VSDTeatras/
https://www.kinofondas.lt/filmai/
https://www.kinofondas.lt/filmai/
https://www.lrt.lt/mediateka
https://www.lrt.lt/mediateka
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1143807/skaityti-galima-ir-ausimis-lrt-rekomenduojamu-radijo-irasu-20-ukas
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1143807/skaityti-galima-ir-ausimis-lrt-rekomenduojamu-radijo-irasu-20-ukas


 Paprastas pratimas kūrybiškumui lavinti: tinka ir vaikams, ir suaugusiems! 

 

 Ką skaityti, kai nedirba bibliotekos ir knygynai. Nemokamos bibliotekos ir knygynai internete 

 Tapk jaunuoju gamtos reindžeriu – gamtos draugu! Žaisk, spręsk linksmas užduotis, susipažink su 

gamtos paslaptimis ir leiskis į nuotykius gamtoje! 

 Virtualios parodos Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje 

 Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos virtualios parodos 

 Virtualaus kultūros paveldo svetainė 

  Dailė, muzika, teatras, šokis 

 Iniciatyvos „Renkuosi mokyti!“ ir VšĮ „Mokyklų tobulinimo centro“ parengta patarimų ir vertingų 

nuorodų knygelė 

 Ką skaityti, kai nedirba bibliotekos ir knygynai. Nemokamos bibliotekos ir knygynai internete 

 Tapk jaunuoju gamtos reindžeriu – gamtos draugu! Žaisk, spręsk linksmas užduotis, susipažink su 

gamtos paslaptimis ir leiskis į nuotykius gamtoje! 

 

https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones;ikimokyklinukas.lt; ikimokyklinukas.lt; auklėtoja-

auklėtojai; www.vaikams.lt; mudubudu.lt; musumokykla.lt; www.frepy.eu; www.iklase.lt; 

žiburėlis.lt  ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuriavaikai.lt/tinklarastis-apie-vaiku-kurybiskuma/params/post/1153860/?fbclid=IwAR1GsP6Wjceb97itBDzrL731HzxDdbBdOWPUIldf2xT2CO-wQyNcT6Y_5oE
http://www.kuriavaikai.lt/tinklarastis-apie-vaiku-kurybiskuma/params/post/1153860/?fbclid=IwAR1GsP6Wjceb97itBDzrL731HzxDdbBdOWPUIldf2xT2CO-wQyNcT6Y_5oE
http://www.kuriavaikai.lt/tinklarastis-apie-vaiku-kurybiskuma/params/post/1153860/?fbclid=IwAR1GsP6Wjceb97itBDzrL731HzxDdbBdOWPUIldf2xT2CO-wQyNcT6Y_5oE
https://welovelithuania.com/ka-skaityti-kai-nedirba-bibliotekos-ir-knygynai-nemokamos-bibliotekos-ir-knygynai-internete/
http://www.gamtosreindzeris.lt/
http://www.gamtosreindzeris.lt/
https://www.limis.lt/
https://parodos.lnb.lt/
http://smp2014me.ugdome.lt/
https://welovelithuania.com/ka-skaityti-kai-nedirba-bibliotekos-ir-knygynai-nemokamos-bibliotekos-ir-knygynai-internete/
http://www.gamtosreindzeris.lt/
http://www.gamtosreindzeris.lt/
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones;ikimokyklinukas.lt
http://www.vaikams.lt/
http://www.frepy.eu/
http://www.iklase.lt/

