
Nuotolinio ugdymo(si) organizavimas 

 
Lietuvoje paskelbus karantiną dėl koronaviruso ir sustabdţius ugdymo procesą darţeliuose, 

ikimokyklinio ugdymo mokytojams bei tėveliams rekomenduojame šiuo laikotarpiu ugdymo 

procesą, tariantis ir tarpusavyje konsultuojantis, organizuoti namuose.  

Veiklos vykdomos nuotoliniu būdu (uţdaroje ,,Facebook“ grupėje, el.paštu, skambučiais, SMS 

ţinutėmis, Facebook Messenger, Viber ir kt.) 

 

Ugdymo organizavimas (medţiagos vaikų ugdymui per jo tėvus (globėjus, rūpintojus) pateikimas) 

nuotoliniu būdu: 

Pedagogams rekomenduojama naudotis įvairiomis galimybėmis: 

·         pedagoginiai darbuotojai sukuria aplinką (pvz., uţdara „Facebook“ grupė), kurioje 

kviečiama dalintis patirtimi ir / arba skelbiama medţiaga vaikų ugdymui nuotoliniu būdu; 

·         seka Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl 

vaikų ugdymo nuotoliniu būduhttps://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos (keletą 

pasiūlymų galite surasti 

čia: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ministerija-rengiasi-

nuotoliniam-mokymui-ragina-tai-daryti-svietimo-istaigas); 

·         naudojasi laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu, atviraisiais 

ištekliais kitomis kalbomis.   

  

1.  Mokymosi uţduotys, teikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medţiaga ar informacija, 

skelbiamos savaitės temos su parengtomis ar rekomenduojamomis uţduotėlėmis pagal vaikų amţių 

pateikiama per vaikų tėvus. Mokytojai numato kiek skirti laiko uţduotims atlikti, kaip 

reguliuojamas jų krūvis, kaip suteikiamas grįţtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams) ir fiksuojami įvertinimai ir pan.;  

2. Su vaikais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) bendrauti, parengtas mokymosi uţduotis ir 

informaciją pateikti pagal mokytojo bei tėvų galimybes(susitarimus) (pvz., uţdaroje „Facebook“ 

grupėje, el. paštu, skambučiais, laiškais, SMS ţinutėmis, Facebook Messenger, Viber ir kt.).   

3. Mokymo medţiaga(uţduotys ir kt.) gali būti popierinė, vaizdo (pvz., pratybų sąsiuviniai).  

4. Esant galimybei naudojamasi skaitmeniniu ugdymo turiniu (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; ţiburėlis.lt  ir kt.), kurioje mokymosi 

medţiaga prieinama visiems, mokytojams ir tėvams. 

5. Grupių mokytojos uţtikrina ryšį su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais): 

individualiai (pagal grupės vaikų tėvelių ir mokytojų poreikį susitaria dėl bendravimo būdų, 

informavimo priemonių ir kanalų, kaip jiems bus teikiama ugdymo medţiaga ar informacija); 

kada ir kokiu būdu vaikas ir jo šeima gali paprašyti pedagogo pagalbos ir paaiškinimų; 

susitaria dėl grįţtamojo ryšio, gaunant vaizdo ar kt. medţiagą apie vaiko ugdymo rezultatus (pvz.: 

vaikų darbelių nuotraukas). 

 

Siūlome keletą idėjų vaikų ugdymui namie: 

 15–20 minučių teminiai video ar kita mokomoji medžiaga. Mokytojai gali parengti 15–

20 minučių tematinius video vaikams su tam tikromis uţduotėlėmis, atitinkančiomis vaikų 

amţių (piešimas, karpymas, raidelių apvedimai, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.). 

Video gali būti paskelbti įstaigos tinklalapyje ar tam tikroje įstaigos pasirinktinoje 

elektroninėje platformoje. Atliktų uţduočių nuotraukas tėvai gali įkelti į nurodytą el. paštą, 

ar kitą programą, kad mokytojas matytų rezultatus.Tai pat ir kita ugdomoji medţiaga, 

atitinkanti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, gali būti skelbiama mokyklos 

tinklalapyje ar įstaigos sutartoje vietoje (Moodle, Google Clouds, ir kt.), kad tėvai ar kiti 

vaikus priţiūrintys ţmonės laisvai galėtų ja pasinaudoti. 

 Konferenciniai skambučiai. Pasinaudojus skaitmeninių technologijų galimybėmis, galima 

organizuoti tam tikra tema iš anksto sutarus konferencinius skambučius (Skype, Messenger, 

Viber, Google ir kt.) visos grupėms vaikams – ţinoma, talkinant tėveliams. Jų metu galima 
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pasakoti istorijas, nagrinėti pasaulio ţemėlapį ar daug kitų įvairių temų. Tai labai atraktyvu 

maţiesiems. 

 Individualios logopedo pratybos vaikams. Esant poreikiui teikti švietimo pagalbą 

vaikams, galima suderinti su tėvais, kad pasitelkdamas įstaigai ir tėvams prieinamas vaizdo 

programas logopedas teiktų individualias konsultacijas vaikui. Vaikas sesijos metu gali 

matyti, kokius pratimus rodo logopedas, o logopedas fiksuoja, kaip sekasi pratimus atlikti 

vaikui, galimai pasitelkti ir tėvų pagalbą atliekant sunkesnius pratimus. 

 Žaidimai vaidmenimis. Priešmokyklinio amţiaus vaikai mėgsta mėgdţioti suaugusius ir 

ţaidţia vaidmenų ţaidimus. Daţniausiai tokiais atvejais suaugusiajam reikia tik padrąsinti ir 

paskatinti, padėti ir kartu dalyvauti su vaiku veikloje. 

  

Viešai prieinamas skaitmeninis turinys: 

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

kampelis“, „Rubinaitis“ 

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

paţadas sveikatai“, „Vaikiškos dainelės: higiena“ 

 Eksperimentai ir uţduotėlių rinkiniai: „Paţinkime vaikystę: biblioteka“, „Paţinkime 

vaikystę: 16 eksperimentų ikimokyklinukams“. 

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

tėveliai gali pasigaminti kartu su vaikais 

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

anglų kalbomis 

 Ţaidimas kalbai mokyti 

 Edukaciniai ţaidimai 

 Skaitmeninių priemonių paieška portale E-mokykla 

 Mokymosi medžiagos saugykla „Ugdymo sodas“, prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir 

tėvams 

 Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ mokomoji medžiaga  

 Brandos egzaminų užduotys ir atsakymai 

 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotys ir atsakymai 

 Mokymo turinys atviruose ištekliuose kitomis kalbomis, pvz. Khan Academy, European 

Schoolnet, Learning Resource Exchange, School Education Gateway 

 Virtualios mokymosi aplinkos EDMODO apžvalga 

 Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti „EDUKA klasėje“ nerealiuoju (asinchroniniu) laiku. 

 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 
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 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!  
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